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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/1099 

av 1. august 2018 

om endring av vedlegg XI til rådsdirektiv 2003/85/EF med hensyn til listen over laboratorier som har tillatelse 

til å håndtere levende munn- og klovsykevirus, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

(EU) 2018/136 med hensyn til navnet på det utpekte EU-referanselaboratoriet for munn- og klovsyke 

[meddelt under nummer K(2018) 4987](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2003/85/EF av 29. september 2003 om fellesskapstiltak for å bekjempe munn- og klovsyke, 

om oppheving av direktiv 85/511/EØF og vedtak 89/531/EØF og 91/665/EØF, og om endring av direktiv 92/46/EØF(1), særlig 

artikkel 67 nr. 2 og artikkel 69 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2003/85/EF er det fastsatt minstekrav til bekjempelsestiltak som skal iverksettes ved utbrudd av munn- og 

klovsyke, samt visse forebyggende tiltak som har som mål å gjøre vedkommende myndigheter og gårdbrukerne mer 

bevisst og bedre forberedt på nevnte sykdom. 

2) De forebyggende tiltakene fastsatt i direktiv 2003/85/EF omfatter kravet om at håndteringen av det levende munn- og 

klovsykeviruset i forbindelse med forskning, diagnostisering eller vaksineproduksjon foregår bare i godkjente 

laboratorier som er oppført i vedlegg XI til nevnte direktiv. 

3) Del A i vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF inneholder en liste over nasjonale laboratorier som har tillatelse til å håndtere 

levende munn- og klovsykevirus for forsknings- og diagnostiseringsformål. Del B i nevnte vedlegg inneholder en liste 

over laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovsykevirus for vaksineproduksjon og tilknyttet 

forskning. 

Nederland har innsendt en anmodning til Kommisjonen om å endre navnet på sitt nasjonale laboratorium for munn- og 

klovsyke, oppført i del A i vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF til «Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), 

Lelystad», som følge av organisatoriske endringer. 

Belgia har også innsendt en anmodning til Kommisjonen om å endre navnet på sitt nasjonale laboratorium for munn- og 

klovsyke, oppført i del A i vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF. Det belgiske nasjonale laboratoriet for munn- og 

klovsyke, Veterinary and Agrochemical Research Centre (CODA-CERVA), er nå blitt en del av det nye belgiske 

føderale forskningssenteret, Sciensano, etter en sammenslåing av CODA-CERVA og Scientific Institute of Public 

Health (WIV-ISP), som fikk virkning 1. april 2018. Sciensano har overtatt alle forgjengernes rettigheter og plikter, også 

CODA-CERVAs rettigheter og plikter. 

Hellas har innsendt en anmodning til Kommisjonen om å utfylle navnet på sitt nasjonale laboratorium for munn- og 

klovsyke, oppført i del A i vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF, som også har ansvaret for å diagnostisere rickettsia-

infeksjoner. 

4) Pirbright Institute, som ligger i Det forente kongerike, yter de samme tjenestene som et nasjonalt referanselaboratorium 

for munn- og klovsyke til Bulgaria, Kroatia, Estland, Finland, Irland, Latvia, Litauen, Malta, Portugal, Slovenia, Sverige 

og Det forente kongerike, og er behørig oppført som et slikt i del A i vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF. Som følge av 

Det forente kongerikes underretning i henhold til artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union vil Det forente 

kongerike ikke lenger være medlem av Den europeiske union 30. mars 2019. I samsvar med artikkel 68 nr. 2 kan 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 197 av 3.8.2018, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 273/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 1. 

(1) EUT L 306 av 22.11.2003, s. 1. 

2021/EØS/30/01 
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Pirbright Institute etter 29. mars 2019 ikke lenger yte tjenester som et nasjonalt referanselaboratorium for munn- og 

klovsyke til Bulgaria, Kroatia, Estland, Finland, Irland, Latvia, Litauen, Malta, Portugal, Slovenia og Sverige. 

5) Av hensyn til rettssikkerheten er det viktig at listen over nasjonale laboratorier for munn- og klovsyke i del A i 

vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF holdes ajourført. Det er derfor nødvendig å endre navnet på de nasjonale 

laboratoriene i Belgia, Nederland og Hellas, og datoen for Det forente kongerikes uttreden av Den europeiske union bør 

angis som datoen da Pirbright Institute ikke lenger kan yte tjenester som nasjonalt referanselaboratorium for munn- og 

klovsyke til andre medlemsstater, og datoen fram til hvilken andre medlemsstater kan benytte tjenestene til Pirbright 

Institute som nasjonalt referanselaboratorium for munn- og klovsyke. 

6) Som følge av organisatoriske endringer som påvirker laboratoriet som har tillatelse til å håndtere levende munn- og 

klovsykevirus for vaksineproduksjon, oppført i del B i vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF, har Nederland innsendt en 

anmodning til Kommisjonen om å endre navnet på dette laboratoriet på sitt territorium til «Boehringer Ingelheim 

Animal Health Netherlands BV». 

7) Vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF bør derfor erstattes. 

8) Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/136(1) ble gruppen ANSES & CODA-CERVA bestående av 

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) i Maisons-Alfort, 

Frankrike, og Veterinary and Agrochemical Research Centre (CODA-CERVA) i Uccle, Belgia, utpekt til EU-

referanselaboratorium for munn- og klovsyke. Nevnte gjennomføringsbeslutning bør endres slik at det vises til 

Sciensano i stedet for CODA-CERVA. Gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/136 bør derfor endres. 

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

fôr. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF erstattes med vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Artikkel 1 i gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/136 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Gruppen ANSES & SCIENSANO bestående av Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement 

et du travail (ANSES) i Maisons-Alfort, Frankrike, og Laboratory for Exotic Viruses and Particular Diseases of the federal 

research centre Sciensano i Uccle, Belgia, utpekes til EU-referanselaboratorium for munn- og klovsyke for et ubestemt 

tidsrom.» 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 1. august 2018. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/136 av 25. januar 2018 om utpeking av Den europeiske unions referanselaboratorium 

for munn- og klovsyke og om endring av vedlegg II til rådsdirektiv 92/119/EØF med hensyn til Den europeiske unions 

referanselaboratorium for smittsomt blæreutslett hos gris (EUT L 24 av 27.1.2018, s. 3). 
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VEDLEGG 

Vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF skal lyde: 

«VEDLEGG XI 

DEL A 

Nasjonale laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovsykevirus 

Medlemsstaten der laboratoriet ligger 
Laboratorium 

Medlemsstater som 

benytter tjenestene til 

laboratoriet ISO-kode Navn 

AT Østerrike Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungs-

sicherheit 

Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling 

Østerrike 

BE Belgia Laboratory for Exotic Viruses and Particular Diseases of the 

federal research centre Sciensano, Uccle 

Belgia 

Luxembourg 

CZ Den tsjekkiske 

republikk 

Státní veterinární ústav Praha, Praha Den tsjekkiske 

republikk 

DE Tyskland Friedrich-Loeffler-Institut 

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, 

Greifswald — Insel Riems 

Tyskland 

Slovakia 

DK Danmark Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling 

for Virologi, Lindholm 

Danish Technical University, Veterinary Institute, Department 

of Virology, Lindholm 

Danmark 

Finland 

Sverige 

EL Hellas Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, Τμήμα Μοριακής 

Διαγνωστικής, Αφθώδους Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών 

και Εξωτικών Νοσημάτων, Αγία Παρασκευή Αττικής 

Hellas 

ES Spania — Laboratorio Central de Sanidad Animal, Algete, Madrid 

— Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), 

Valdeolmos, Madrid 

Spania 

FR Frankrike Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 

l'environnement et du travail (ANSES), Laboratoire de santé 

animale de Maisons-Alfort 

Frankrike 

HU Ungarn Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állategészségügyi 

Diagnosztikai Igazgatóság (NÉBIH-ÁDI), Budapest 

Ungarn 

IT Italia Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e 

dell'Emilia-Romagna, Brescia 

Italia 

Kypros 

NL Nederland Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), Lelystad Nederland 

PL Polen Zakład Pryszczycy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego — 

Państwowego Instytutu Badawczego, Zduńska Wola 

Polen 
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Medlemsstaten der laboratoriet ligger 
Laboratorium 

Medlemsstater som 

benytter tjenestene til 

laboratoriet ISO-kode Navn 

RO Romania Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București Romania 

UK Det forente kongerike The Pirbright Institute Det forente kongerike 

Bulgaria(1) 

Kroatia(1) 

Estland(1) 

Finland(1) 

Irland(1) 

Latvia(1) 

Litauen(1) 

Malta(1) 

Portugal(1) 

Slovenia(1) 

Sverige(1) 

(1) Bruk av tjenester i samsvar med artikkel 68 nr. 2 fram til 29. mars 2019. 

DEL B 

Laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovsykevirus til vaksineproduksjon 

Medlemsstaten der laboratoriet ligger 
Laboratorium 

ISO-kode Navn 

DE Tyskland Intervet International GmbH/MSD Animal Health, Köln 

NL Nederland Boehringer-Ingelheim Animal Health Netherlands BV, Lelystad 

UK Det forente kongerike Merial, S.A.S., Pirbright Laboratory, Pirbright(1) 

(1) Gjelder fram til 29. mars 2019» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1177 

av 10. juli 2019 

om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til import av gelatin, animalske smaksforsterkere og  

smeltet fett(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske 

biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002(1), 

særlig artikkel 29 nr. 4 og artikkel 41 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(2) fastsettes dyrehelse- og hygienevilkår ved import av gelatin, 

animalske smaksforsterkere og smeltet fett. 

2) I kapittel I avsnitt 1 tabell 1 og kapittel II avsnitt 1 tabell 2 i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 fastsettes 

krav ved import av animalske biprodukter til Unionen. 

3) Egypt ga Kommisjonen tilstrekkelige garantier for vedkommende myndigheters kontroll av produksjonen av gelatin. 

Det er derfor berettiget å tilføye Egypt på listen over tredjestater som gelatin kan importeres til Unionen fra. 

4) Animalske smaksforsterkere til framstilling av fôr til kjæledyr kan komme fra husdyr, men også fra viltlevende dyr som 

slaktes eller avlives med tanke på konsum. Det er hensiktsmessig å oppdatere listen over tredjestater som er berettiget til 

import av animalske smaksforsterkere, med en henvisning til listen over tredjestater som kan importere kjøtt fra 

viltlevende vilt beregnet på konsum. 

5) Ved kommisjonsforordning (EU) 2017/1261(3) ble det innført en alternativ metode basert på EFSAs vurdering(4) for 

framstilling av fornybare drivstoffer. Det er hensiktsmessig å tillate import av smeltet fett nevnt i artikkel 8, 9 og 10 i 

forordning (EF) nr. 1069/2009 til bruk i den nye alternative metoden ettersom bruken av de samme materialene er tillatt 

i Unionen. Kapittel II i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 endres i samsvar med teksten i vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 185 av 11.7.2019, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 274/2019 av 

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 3. 

(1) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011 av 25. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om 

gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på grensen i henhold 

til nevnte direktiv (EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1261 av 12. juli 2017 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til en alternativ metode 

for bearbeiding av visse typer smeltet fett (EUT L 182 av 13.7.2017, s. 31). 

(4) «Scientific Opinion on a continuous multiple-step catalytic hydro-treatment for the processing of rendered animal fat (Category 1)» (EFSA 

Journal 2015;13(11):4307). 

2021/EØS/30/02 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 10. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 gjøres følgende endringer: 

a) I kapittel I avsnitt 1 tabell 1 skal rad 5 lyde: 

«5 Gelatin og hydrolysert 

protein 

Kategori 3-materiale nevnt i 

artikkel 10 bokstav a), b), e), f), 

g), i) og j) og, når det gjelder 

hydrolysert protein, kategori 3-

materiale nevnt i artikkel 10 

bokstav d), h) og k). 

Gelatinen og det hydrolyserte 

proteinet skal være framstilt i 

samsvar med kapittel II avsnitt 5 i 

vedlegg X. 

a) Tredjestater som er oppført i del 1 i 

vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, 

samt følgende stater: 

(KR) Sør-Korea 

(MY) Malaysia 

(PK) Pakistan 

(TW) Taiwan. 

(EG) Egypt 

b) Når det gjelder gelatin og hydrolyserte 

proteiner fra fisk: Tredjestater som er 

oppført i vedlegg II til vedtak 2006/766/EF. 

a) Når det gjelder gelatin: 

Vedlegg XV kapittel 11. 

b) Når det gjelder hydrolysert 

protein: Vedlegg XV 

kapittel 12.» 

b) I kapittel II avsnitt 1 tabell 2 skal rad 13 lyde: 

«13 Animalske 

smaksforsterkere til 

framstilling av fôr til 

kjæledyr 

Materiale nevnt i 

artikkel 35 bokstav a). 

De animalske smaksforsterkerne 

skal være framstilt i samsvar med 

kapittel III i vedlegg III. 

Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 206/2010, som medlemsstatene tillater 

import fra av ferskt kjøtt fra samme art, og der bare ikke-

utbeinet kjøtt er tillatt. 

Når det gjelder animalske smaksforsterkere framstilt av 

fisk, tredjestater som er oppført i vedlegg II til vedtak 

2006/766/EF. 

Når det gjelder animalske smaksforsterkere fra fjørfe, 

tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg I til forordning 

(EF) nr. 798/2008, som medlemsstatene tillater import fra 

av ferskt fjørfekjøtt. 

Når det gjelder animalske smaksforsterkere fra visse 

viltlevende pattedyr og dyr av harefamilien, tredjestater 

som er oppført i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 119/2009, som medlemsstatene tillater import fra av 

ferskt kjøtt fra samme art. 

Vedlegg XV kapittel 3 

bokstav E.» 
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c) I kapittel II avsnitt 1 tabell 2 skal rad 17 lyde: 

«17 Smeltet fett for visse 

formål utenfor 

fôrkjeden for 

produksjonsdyr 

a) Når det gjelder materiale beregnet på 

framstilling av biodiesel, produkter av 

bearbeidet fett eller fornybare drivstoffer 

nevnt i kapittel IV avsnitt 2 bokstav L i 

vedlegg IV: Kategori 1-, 2- og 3-materiale 

nevnt i artikkel 8, 9 og 10. 

b) Når det gjelder materiale beregnet på 

framstilling av fornybare drivstoffer nevnt i 

vedlegg IV kapittel IV avsnitt 2 bokstav J: 

Kategori 2- og 3-materiale nevnt i artikkel 9 

og 10. 

c) Når det gjelder materiale beregnet på organisk 

gjødsel og jordforbedringsmidler: 

Kategori 2-materiale nevnt i artikkel 9 

bokstav c), d) og f) i) og kategori 3-materiale 

nevnt i artikkel 10, unntatt i bokstav c) og p). 

d) Når det gjelder materiale beregnet på andre 

formål: 

Kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 

bokstav b)–d), kategori 2-materiale nevnt i 

artikkel 9 bokstav c), d) og f) i) og kategori 3-

materiale nevnt i artikkel 10, unntatt i 

bokstav c) og p). 

Det smeltede fettet skal oppfylle 

kravene i avsnitt 9. 

Tredjestater oppført i del 1 i 

vedlegg II til forordning (EU) 

nr. 206/2010 og, når det gjelder 

fiskemateriale, tredjestater oppført 

i vedlegg II til vedtak 

2006/766/EF. 

Kapittel 10 bokstav B i vedlegg 

XV.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2019/1678 

av 4. oktober 2019 

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

[meld under nummeret K(2019) 7067](*) 

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 ved handel med visse levende dyr og produkter 

innenfor Unionen 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 og artikkel 6 nr. 5, 

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

veterinærkontrollene 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 ført opp ei liste over grensekontrollstasjonar som er godkjende i samsvar 

med direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF, og ei liste over sentrale, regionale og lokale einingar i det integrerte 

veterinærdatasystemet (TRACES). Desse listene er førte opp i vedlegg I og vedlegg II til det nemnde vedtaket. 

2) På grunnlag av eit framlegg frå Belgia bør godkjenninga av grensekontrollstasjonane i hamna i Antwerpen og 

Zeebrugge utvidast til å gjelde for uemballerte produkt som er meinte for konsum. Lista over postane for denne 

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

3) På grunnlag av eit framlegg frå Danmark bør eit nytt kontrollsenter førast opp ved grensekontrollstasjonen i hamna i 

Skagen for kontroll av animalske biprodukt. Lista over postane for denne medlemsstaten i vedlegg I til vedtak 

2009/821/EF bør difor endrast. 

4) På grunnlag av eit framlegg frå Spania bør godkjenninga av grensekontrollstasjonen i hamna i Ferrol utvidast til å gjelde 

for emballerte produkt som er meinte for konsum. Dessutan bør suspensjonen av grensekontrollstasjonen i Santander 

hamn med omsyn til produkt som ikkje er meinte for konsum, hevast; suspensjonen av eit av kontrollsentera i Vigo 

hamn bør òg hevast. Lista over postane for denne medlemsstaten i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 257 av 8.10.2019, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning  

nr. 275/2019 av 13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 4. 

(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/30/03 
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5) På grunnlag av eit framlegg frå Italia og ein tilfredsstillande inspeksjon utført av Kommisjonen bør den nye 

grensekontrollstasjonen i lufthamna i Verona godkjennast for emballerte produkt som er meinte for konsum. Lista over 

postane for denne medlemsstaten i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

6) På grunnlag av ei melding frå Finland bør grensekontrollstasjonen i hamna i Hamina strykast frå lista i vedlegg I til 

vedtak 2009/821/EF. 

7) På grunnlag av ei melding frå Sverige bør det gjerast unntak for personalet som utfører kontrollane og utferder sertifikat 

ved grensekontrollstasjonen i Helsingborg hamn. Lista over postane for denne medlemsstaten i vedlegg I til vedtak 

2009/821/EF bør difor endrast. 

8) Tyskland har meldt frå til Kommisjonen om at det som følgje av ei administrativ omorganisering bør gjerast visse 

endringar for den medlemsstaten i lista over lokale einingar i TRACES. Vedlegg II til 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 4. oktober 2019. 

 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) Følgjande merknad skal setjast inn i dei særlege merknadene: 

«(16) = Bortsett frå skrottar av hovdyr.» 

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

i) Posten for hamna i Antwerpen skal lyde: 

«Antwerpen 

Anvers 

BE ANR 1 P GIP LO HC(16), NHC  

Afrulog HC(2), NHC»  

ii) Posten for hamna i Zeebrugge skal lyde: 

«Zeebrugge BE ZEE 1 P  HC(16), NHC(2)»  

c) I den delen som gjeld Danmark, skal posten for hamna i Skagen lyde: 

«Skagen DK SKA 1 P BIP HC-(FR)(1)(2)(3), NHC(6)  

IC NHC-NT(4)(6)»  

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

i) Følgjande post for hamna i Ferrol vert sett inn etter posten for Ciudad Real: 

«Ferrol ES FRO 1 P  HC(2)»  

ii) Posten for hamna i Santander skal lyde: 

«Santander ES SDR 1 P  NHC-NT»  

iii) Posten for hamna i Vigo skal 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)(3)  

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

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

Frig. Morrazo HC-T(FR)(3)»  

e) I den delen som gjeld Italia, vert følgjande post for lufthamna i Verona sett inn etter postane for Venezia: 

«Verona IT VRN 4 A  HC(2)»  

f) I den delen som gjeld Finland, går posten for hamna i Hamina ut.  
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g) I den delen som gjeld Sverige, skal posten for hamna i Helsingborg lyde: 

«Helsingborg SE HEL 1 P  HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), 

NHC-NT(2)» 

 

2) I vedlegg II vert det gjort følgjande endringar: 

I den delen som gjeld Tyskland, under avsnittet «DE00010 SAARLAND», går postane for einingane «DE38210 

REGIONALSTELLE MITTE» og «DE38310 REGIONALSTELLE WEST» ut. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV (EU) 2019/990 

av 17. juni 2019 

om endring av listen over slekter og arter i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i rådsdirektiv 2002/55/EF, i vedlegg II til 

rådsdirektiv 2008/72/EF og i vedlegget til kommisjonsdirektiv 93/61/EØF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av grønnsakfrø(1), særlig artikkel 2 nr. 2, 

under henvisning til rådsdirektiv 2008/72/EF av 15. juli 2008 om markedsføring av formeringsmateriale og plantemateriale av 

grønnsaker, med unntak av frø(2), særlig artikkel 1 nr. 3 og artikkel 22, og 

under henvisning til kommisjonsdirektiv 93/61/EØF av 2. juli 1993 om oversikten over de vilkår som må oppfylles av 

formeringsmateriale og plantemateriale fra grønnsaker, med unntak av frø, i henhold til rådsdirektiv 92/33/EØF(3), særlig 

artikkel 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 2002/55/EF og 2008/72/EF er de artene som omfattes, angitt i en tabell med to kolonner, med det 

vitenskapelige navnet på arten i én kolonne og ett eller flere fellesnavn for hver art i den andre. 

2) Visse sorter grønnsaker hører til arter som angis med det vitenskapelige navnet, men ikke til de sortstypene som 

betegnes ved fellesnavnene. Det bør derfor presiseres om en sort omfattes av virkeområdet for direktiv 2002/55/EF og 

2008/72/EF. 

3) Ved presiseringen bør det tas hensyn til at noen sorter av visse grønnsakarter markedsføres i stort omfang i Unionen, 

mens andre er begrenset til nasjonale eller regionale markeder. Alle sorter av disse grønnsakartene bør derfor ikke 

omfattes. Det bør derfor presiseres at alle sorter av visse arter skal omfattes, mens bare visse sorter av andre arter bør 

omfattes. 

4) Ved «The International Code of Nomenclature for Cultivated Plants» (ICNCP) ble den formelle kategorien «gruppe» 

innført for å klassifisere sorter av dyrkede arter. Kategorien «gruppe» er et egnet instrument for å definere hvilke sorter 

som tilhører en gitt art som omfattes av virkeområdet for direktiv 2002/55/EF og 2008/72/EF. 

5) For å presisere om alle sorter av en grønnsakart eller bare visse grupper omfattes, bør tabellene over arter i direktiv 

2002/55/EF og 2008/72/EF endres. De respektive botaniske navnene på grønnsakarter og de tilknyttede gruppenavnene 

bør presenteres i hierarkisk rekkefølge for å unngå eventuelle tvetydigheter når det gjelder hvilke sorter av 

vedkommende arter som omfattes. 

6) Bruken av interspesifikk hybridisering og intraspesifikk hybridisering av sorter kan resultere i sorter av grønnsakarter 

som ikke omfattes av noen etablert art eller gruppe. For å inkludere slike sortstyper i virkeområdet for direktiv 

2002/55/EF bør listen over arter omfatte hybrider mellom arter og grupper som er oppført på listen i artikkel 2 nr. 1 

bokstav b) i nevnte direktiv.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 160 av 18.6.2019, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 276/2019 av 

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 5. 

(1) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 33. 

(2) EUT L 205 av 1.8.2008, s. 28. 

(3) EFT L 250 av 7.10.1993, s. 19. 

2021/EØS/30/04 
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7) Gruppene som er angitt på listen i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2002/55/EF, bør også, når det er relevant, gjengis 

på listene i punkt 3 bokstav a) i vedlegg II og i punkt 2 i vedlegg III til nevnte direktiv. 

8) Direktiv 2002/55/EF, 2008/72/EF og 93/61/EØF bør derfor endres. 

9) Ved kommisjonsdirektiv 93/61/EØF gjennomføres dessuten artikkel 4 i rådsdirektiv 92/33/EF(4), som er opphevet og 

erstattet av artikkel 4 i direktiv 2008/72/EF. Vedlegget til direktiv 93/61/EØF inneholder en liste over de vilkårene som 

grønnsakers formeringsmateriale skal oppfylle, og over de artene og skadelige organismene som kan påvirke deres 

kvalitet. 

10) De botaniske navnene på visse arter i direktiv 93/61/EØF bør ajourføres i samsvar med utviklingen i vitenskapelig 

kunnskap, som del av ajourføringen av den aktuelle listen. 

11) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endring av direktiv 2002/55/EF 

Direktiv 2002/55/EF endres i samsvar med del A i vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

Endring av direktiv 2008/72/EF 

Vedlegg II til direktiv 2008/72/EF erstattes med teksten i del B i vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 3 

Endringer av direktiv 93/61/EØF 

Vedlegget til direktiv 93/61/EØF endres i samsvar med del C i vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 4 

Innarbeiding i nasjonal rett 

Medlemsstatene skal innen 30. juni 2020 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. juli 2020. 

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. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(4) Rådsdirektiv 92/33/EØF av 28. april 1992 om markedsføring av formeringsmateriale og plantemateriale av grønnsaker, med unntak av frø 

(EFT L 157 av 10.6.1992, s. 1). 
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Artikkel 6 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 17. juni 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

DEL A 

I direktiv 2002/55/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 nr. 1 skal bokstav b) lyde: 

«Allium cepa L. 

— Cepa-gruppen (løk, banansjalottløk) 

— Aggregatum-gruppen (sjalottløk) 

Allium fistulosum L. (vårløk/pipeløk) 

— alle sorter 

Allium porrum L. (purre) 

— alle sorter 

Allium sativum L. (hvitløk) 

— alle sorter 

Allium schoenoprasum L. (gressløk) 

— alle sorter 

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (kjørvel) 

— alle sorter 

Apium graveolens L. 

— Selleri-gruppen 

— Knollselleri-gruppen 

Asparagus officinalis L. (asparges) 

— alle sorter 

Beta vulgaris L. 

— Rødbete-gruppen (rødbete, herunder Cheltenham-bete) 

— Bladbete-gruppen (bladbete) 

Brassica oleracea L. 

— Grønnkål-gruppen 

— Blomkål-gruppen 

— Hodekål-gruppen (rødkål og hvitkål) 

— Rosenkål-gruppen 

— Knutekål-gruppen 

— Savoykål-gruppen 

— Brokkoli-gruppen (calabrese- og spiretype) 

— Palmekål-gruppen 

— Tronchuda-gruppen (portugisisk kål) 

Brassica rapa L. 

— Kinakål-gruppen 

— Rapifera-gruppen  
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Capsicum annuum L. (chilipepper eller paprika) 

— alle sorter 

Cichorium endivia L. (endiv) 

— alle sorter 

Cichorium intybus L. 

— Salatsikori-gruppen 

— Julesalat-gruppen (sikori med store blader eller italiensk sikori) 

— Sikorirot-gruppen 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (vannmelon) 

— alle sorter 

Cucumis melo L. (melon) 

— alle sorter 

Cucumis sativus L. 

— Slangeagurk-gruppen 

— Sylteagurk-gruppen 

Cucurbita maxima Duchesne (kjempegresskar) 

— alle sorter 

Cucurbita pepo L. (gresskar, herunder modent gresskar og Patisson-gresskar, eller squash, herunder umodent Patisson-

gresskar) 

— alle sorter 

Cynara cardunculus L. 

— Artisjokk-gruppen 

— Kardon-gruppen 

Daucus carota L. (gulrot og fôrgulrot) 

— alle sorter 

Foeniculum vulgare Mill. (fennikel) 

— Azoricum-gruppen 

Lactuca sativa L. (salat) 

— alle sorter 

Solanum Lycopersicum L. (tomat) 

— alle sorter 

Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill 

— Bladpersille-gruppen 

— Rotpersille-gruppen 

Phaseolus coccineus L. (prydbønne) 

— alle sorter 

Phaseolus vulgaris L. 

— Krypbønne-gruppen 

— Stangbønne-gruppen  
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Pisum sativum L. 

— Pillert-gruppen 

— Margert-gruppen 

— Sukkerert-gruppen 

Raphanus sativus L. 

— Hagereddik-gruppen 

— Svart reddik-gruppen 

Rheum rhabarbarum L. (rabarbra) 

— alle sorter 

Scorzonera hispanica L. (skorsonerrot) 

— alle sorter 

Solanum melongena L. (aubergine eller eggplante) 

— alle sorter 

Spinacia oleracea L. (spinat) 

— alle sorter 

Valerianella locusta (L.) Laterr. (vanlig vårsalat) 

— alle sorter 

Vicia faba L. (bønnevikke) 

— alle sorter 

Zea mays L. 

— Sukkermais-gruppen 

— Perlemais-gruppen 

Alle hybrider av artene og gruppene oppført ovenfor.» 

2) I første kolonne i tabellen i punkt 3a) i vedlegg II skal postene mellom Asparagus officinalis og Cichorium endivia lyde: 

«Beta vulgaris (rødbete-gruppen) 

Beta vulgaris (unntatt rødbete-gruppen) 

Brassica oleracea (blomkål-gruppen) 

Brassica oleracea (unntatt blomkål-gruppen) 

Brassica rapa (kinakål-gruppen) 

Brassica rapa (Rapifera-gruppen) 

Capsicum annuum 

Cichorium intybus (salatsikori-gruppen, bladsikori-gruppen) 

Cichorium intybus (sikorirot-gruppen).» 

3) I første kolonne i tabellen i punkt 2) i vedlegg III skal postene mellom «Capsicum annuum» og «Cichorium endivia» lyde: 

«Cichorium intybus (salatsikori-gruppen, bladsikori-gruppen) 

Cichorium intybus (sikorirot-gruppen).»  
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DEL B 

«VEDLEGG II 

Liste over slektene og artene som er nevnt i artikkel 1 nr. 2 

Allium cepa L. 

— Cepa-gruppen (løk, banansjalottløk) 

— Aggregatum-gruppen (sjalottløk) 

Allium fistulosum L. (vårløk/pipeløk) 

— alle sorter 

Allium porrum L. (purre) 

— alle sorter 

Allium sativum L. (hvitløk) 

— alle sorter 

Allium schoenoprasum L. (gressløk) 

— alle sorter 

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (kjørvel) 

— alle sorter 

Apium graveolens L. 

— Selleri-gruppen 

— Knollselleri-gruppen 

Asparagus officinalis L. (asparges) 

— alle sorter 

Beta vulgaris L. 

— Rødbete-gruppen (rødbete, herunder Cheltenham-bete) 

— Bladbete-gruppen (bladbete) 

Brassica oleracea L. 

— Grønnkål-gruppen 

— Blomkål-gruppen 

— Hodekål-gruppen (rødkål og hvitkål) 

— Rosenkål-gruppen 

— Knutekål-gruppen 

— Savoykål-gruppen 

— Brokkoli-gruppen (calabrese- og spiretype) 

— Palmekål-gruppen 

— Tronchuda-gruppen (portugisisk kål) 

Brassica rapa L. 

— Kinakål-gruppen 

— Rapifera-gruppen 

Capsicum annuum L. (chilipepper eller paprika) 

— alle sorter 

Cichorium endivia L. (endiv) 

— alle sorter  
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Cichorium intybus L. 

— Salatsikori-gruppen 

— Julesalat-gruppen (sikori med store blader eller italiensk sikori) 

— Sikorirot-gruppen 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (vannmelon) 

— alle sorter 

Cucumis melo L. (melon) 

— alle sorter 

Cucumis sativus L. 

— Slangeagurk-gruppen 

— Sylteagurk-gruppen 

Cucurbita maxima Duchesne (kjempegresskar) 

— alle sorter 

Cucurbita pepo L. (gresskar, herunder modent gresskar og Patisson-gresskar, eller squash, herunder umodent Patisson-gresskar) 

— alle sorter 

Cynara cardunculus L. 

— Artisjokk-gruppen 

— Kardon-gruppen 

Daucus carota L. (gulrot og fôrgulrot) 

— alle sorter 

Foeniculum vulgare Mill. (fennikel) 

— Azoricum-gruppen 

Lactuca sativa L. (salat) 

— alle sorter 

Solanum Lycopersicum L. (tomat) 

— alle sorter 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill 

— Bladpersille-gruppen 

— Rotpersille-gruppen 

Phaseolus coccineus L. (prydbønne) 

— alle sorter 

Phaseolus vulgaris L. 

— Krypbønne-gruppen 

— Stangbønne-gruppen 

Pisum sativum L. 

— Pillert-gruppen 

— Margert-gruppen 

— Sukkerert-gruppen 

Raphanus sativus L. 

— Hagereddik-gruppen 

— Svart reddik-gruppen 



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/21 

 

Rheum rhabarbarum L. (rabarbra) 

— alle sorter 

Scorzonera hispanica L. (skorsonerrot) 

— alle sorter 

Solanum melongena L. (aubergine eller eggplante) 

— alle sorter 

Spinacia oleracea L. (spinat) 

— alle sorter 

Valerianella locusta (L.) Laterr. (vanlig vårsalat) 

— alle sorter 

Vicia faba L. (bønnevikke) 

— alle sorter 

Zea mays L. 

— Sukkermais-gruppen 

— Perlemais-gruppen.» 

DEL C 

I vedlegget til direktiv 93/61/EØF gjøres følgende endringer i kolonnen «Slekter eller arter»: 

a) «Allium ascalonicum» endres til «Allium cepa — Aggregatum-gruppen». 

b) «Allium cepa» endres til «Allium cepa – Cepa-gruppen». 

c) «Brassica pekinensis» endres til «Brassica rapa – kinakål-gruppen». 

d) «Lycopersicon lycopersicum» endres til «Solanum lycopersicum». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/230 

av 7. februar 2019 

om retting av visse språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2330 om godkjenning av 

jern(II)karbonat, jern(III)kloridheksahydrat, jern(II)sulfatmonohydrat, jern(II)sulfatheptahydrat, 

jern(II)fumarat, jern(II)kelat av aminosyrehydrat, jern(II)kelat av proteinhydrolysater og jern(II)kelat av 

glysinhydrat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter og av jerndekstran som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for smågris og om endring av forordning (EF) nr. 1334/2003 og (EF) nr. 479/2006(*) 

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) Den kroatiske, tsjekkiske og franske språkversjonen av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2330(2) 

inneholder en feil i artikkel 3 med hensyn til bruk av jernoksid i fôrvarer. 

2) Den kroatiske, tsjekkiske og franske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2330 bør derfor rettes. De 

øvrige språkversjonene berøres ikke. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

(Gjelder ikke den norske teksten.) 

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 7. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 8.2.2019, s. 111, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 277/2019 av 

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 6. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2330 av 14. desember 2017 om godkjenning av jern(II)karbonat, jern(III)-

kloridheksahydrat, jern(II)sulfatmonohydrat, jern(II)sulfatheptahydrat, jern(II)fumarat, jern(II)kelat av aminosyrehydrat, jern(II)kelat av 

proteinhydrolysater og jern(II)kelat av glysinhydrat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter og av jerndekstran som tilsetnings-

stoff i fôrvarer for smågris og om endring av forordning (EF) nr. 1334/2003 og (EF) nr. 479/2006 (EUT L 333 av 15.12.2017, s. 41). 

2021/EØS/30/05 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/894 

av 28. mai 2019 

om godkjenning av L-treonin framstilt av Escherichia coli CGMCC 7.232 som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. 

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

av Escherichia coli CGMCC 7.232 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. Søknaden inneholdt de opplysninger 

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

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

coli CGMCC 7.232 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 2. oktober 2018(2) 

med at L-treonin framstilt av Escherichia coli CGMCC 7.232 under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen 

skadevirkning på dyrehelsen, forbrukernes sikkerhet eller miljøet. Den konkluderte også med at tilsetningsstoffet anses 

som potensielt hudsensibiliserende og kan virke irriterende på øyne og hud og utgjøre en risiko for brukere av 

tilsetningsstoffet ved innånding. Kommisjonen mener derfor at det bør treffes hensiktsmessige vernetiltak for å unngå 

skadevirkninger på menneskers helse, særlig for brukerne av tilsetningsstoffet. Videre konkluderte Myndigheten med at 

tilsetningsstoffet er en effektiv kilde til aminosyren L-treonin for alle dyrearter, og at tilsetningsstoffet bør beskyttes mot 

nedbryting i vommen for å være like virkningsfullt hos drøvtyggere som hos andre dyr. Myndigheten anser ikke at det er 

behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den bekreftet videre rapporten om 

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

nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av L-treonin framstilt av Escherichia coli CGMCC 7.232 viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av dette tilsetningsstoffet 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 

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

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 142 av 29.5.2019, s. 63, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 278/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 8. 

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

(2) EFSA Journal 2018;16(10):5458. 

2021/EØS/30/06 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 28. mai 2019. 

 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 

3c410 — L-treonin Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Pulver med et innhold av L-treonin på 

minst 98 % (i tørrstoff). 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

L-treonin framstilt ved gjæring med 

Escherichia coli CGMCC 7.232 

Kjemisk formel: C4H9NO3 

CAS-nummer: 72-19-5. 

Analysemetoder(1): 

Til bestemmelse av L-treonin i 

tilsetningsstoffet: 

— Food Chemical Codex «L-

threonine monograph» og 

— ionebyttekromatografi kombinert 

med postkolonne-derivatisering 

og optisk påvisning (IEC-

VIS/FD) – EN ISO 17180. 

Alle arter — — — 1. L-treonin kan bringes i omsetning 

og brukes som tilsetningsstoff i form 

av et preparat. 

2. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding. 

Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern. 

3. Endotoksininnholdet i tilsetnings-

stoffet og dets tilbøyelighet til å 

støve skal være slik at den 

maksimale endotoksinekspone-

ringen er på 1 600 IE endotoksiner 

per m3 luft(2). 

4. L-treonin kan brukes i drikkevann. 

5. Vanninnholdet skal oppgis på 

merkingen av tilsetningsstoffet. 

18. juni 2029 
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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 % 

   Til bestemmelse av treonin i 

premikser: 

— Ionebyttekromatografi kombinert 

med postkolonne-derivatisering 

og optisk påvisning (IEC-

VIS/FD) – EN ISO 17180 og 

— ionebytterkromatografi 

kombinert med postkolonne-

derivatisering og fotometrisk 

påvisning (IEC-VIS) – 

kommisjonsforordning (EF) 

nr. 152/2009 (vedlegg III, del F). 

Til bestemmelse av treonin i 

fôrblandinger og fôrmidler: 

— Ionebytterkromatografi 

kombinert med postkolonne-

derivatisering og fotometrisk 

påvisning (IEC-VIS): 

Kommisjonsforordning (EF) 

nr. 152/2009 (vedlegg III del F). 

Til bestemmelse av treonin i vann: 

— Ionebytterkromatografi 

kombinert med postkolonne-

derivatisering og optisk 

påvisning (IEC-VIS/FD). 

    6. Følgende skal angis på merkingen 

av tilsetningsstoffet og premiksene: 

«Dersom tilsetningsstoffet tilføres 

gjennom drikkevann, bør 

proteinoverskudd unngås.» 

 

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

(2) Eksponeringen beregnes på grunnlag av tilsetningsstoffets endotoksininnhold og tilbøyelighet til å støve, i samsvar med metoden som brukes av EFSA (EFSA Journal 2018;16(10):5458). Analysemetode: Den 

europeiske farmakopé 2.6.14 (bakterielle endotoksiner). 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/478 

av 14. januar 2019 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til kategoriene av forsendelser som 

skal omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs 

helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) 

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 

2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 

2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) 

nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og 

rådsvedtak 92/438/EØF(1), særlig artikkel 47 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2017/625 oppretter en ramme for offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet for å sikre at 

Unionens næringsmiddel- og fôrvareregelverk brukes korrekt. Denne rammen omfatter offentlig kontroll av dyr og varer 

som innføres til Unionen fra tredjestater. 

2) Forordning (EU) 2017/625 krever for visse kategorier av dyr og varer, at hver forsendelse gjøres til gjenstand for 

offentlig kontroll på utpekte grensekontrollstasjoner for første ankomst til Unionen, på grunn av den risikoen disse 

kategoriene av dyr og varer kan utgjøre for menneskers og dyrs helse. 

3) I tillegg til de kategoriene av forsendelser som allerede er oppført i forordning (EU) 2017/625, bør næringsmidler som 

inneholder både produkter av vegetabilsk opprinnelse og bearbeidede produkter av animalsk opprinnelse (sammensatte 

produkter), samt høy og halm, gjennomgå offentlig kontroll på grensekontrollstasjonene ettersom de også kan utgjøre en 

risiko for menneskers og dyrs helse. 

4) Forordning (EU) 2017/625 bør derfor endres. 

5) Ettersom forordning (EU) 2017/625 får anvendelse fra 14. desember 2019, bør denne forordningen også få anvendelse 

fra nevnte dato. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I artikkel 47 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625 skal bokstav b) lyde: 

«b) Produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale og animalske biprodukter, høy og halm og næringsmidler som 

inneholder både produkter av vegetabilsk opprinnelse og bearbeidede produkter av animalsk opprinnelse («sammensatte 

produkter»).» 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 82 av 25.3.2019, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 279/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 10. 

(1) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 

2021/EØS/30/07 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 14. desember 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 14. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/723 

av 2. mai 2019 

om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til 

standardskjemaet som skal brukes i årsrapportene fra medlemsstatene(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs 

helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) 

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 

2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 

2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) 

nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og 

rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 113 nr. 2 og artikkel 134 nr. 8 første ledd 

bokstav f), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 113 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625 skal hver medlemsstat innen 31. august hvert år framlegge 

for Kommisjonen en årsrapport om sine offentlige kontroller, tilfeller av manglende overholdelse og gjennomføringen 

av den flerårige nasjonale kontrollplanen (MANCP – multi-annual national control plan). Den første av disse rapportene 

skal framlegges innen 31. august 2021. 

2) Det bør vedtas et standardskjema for å sikre en ensartet utforming av medlemsstatenes årsrapporter. 

3) Standardskjemaene som skal brukes i årsrapportene fra medlemsstatene, bør inkludere andre eksisterende 

standardskjemaer som Kommisjonen har vedtatt for rapporter om offentlig kontroll som vedkommende myndigheter er 

pålagt å framlegge for Kommisjonen etter reglene i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625. Dette er for å unngå 

flerfoldig rapportering og unødvendige administrative byrder. 

4) Det bør være obligatorisk for medlemsstatene å fylle ut standardskjemaet i elektronisk format ettersom dette vil gjøre 

det lettere å sammenstille opplysninger og data og unngå transkripsjonsfeil. 

5) For å tilrettelegge for avansert kommunikasjon og gjøre mest mulig effektiv bruk av de dataene og opplysningene som 

inngår i årsrapportene, bør standardskjemaet være tilgjengelig i det databaserte informasjonsstyringssystemet for 

offentlig kontroll (IMSOC – information management system for official controls), og medlemsstatene bør sende inn 

årsrapportene via IMSOC.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 124 av 13.5.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 280/2019 av 

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 12. 

(1) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 

2021/EØS/30/08 
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6) I standardskjemaet angis visse opplysninger og data som medlemsstatene skal rapportere til Kommisjonen, herunder 

opplysninger og data om velferden til dyr som holdes for landbruksformål. I dag er kravene til innsamling av 

opplysninger under inspeksjoner av produksjonssteder der visse dyr holdes for landbruksformål, og til rapportering av 

disse opplysningene fastsatt i kommisjonsvedtak 2006/778/EF(2). Av hensyn til sammenhengen og rettssikkerheten bør 

vedtak 2006/778/EF oppheves og erstattes av denne forordningen. 

7) Standardskjemaet omfatter også opplysninger og data om vern av dyr under transport som medlemsstatene skal 

rapportere til Kommisjonen. I dag er krav til årsrapportene om kontroller av vern av dyr under transport fastsatt i 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/188/EU(3). Av hensyn til sammenhengen og rettssikkerheten bør 

beslutning 2013/188/EU oppheves og erstattes av denne forordningen. 

8) Ettersom forordning (EU) 2017/625 får anvendelse fra 14. desember 2019, bør denne forordningen også få anvendelse 

fra denne datoen. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordningen fastsettes standardskjemaet for opplysninger og data som skal inngå i årsrapporten som hver medlemsstat 

skal framlegge i samsvar med artikkel 113 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625. 

Artikkel 2 

Standardskjema 

Medlemsstatene skal framlegge de opplysningene og dataene som er nevnt i artikkel 113 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625, ved 

hjelp av standardskjemaet i vedlegget til denne forordningen. Dette skal gjøres ved å bruke den elektroniske versjonen av 

standardskjemaet i det databaserte informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll (IMSOC). 

Artikkel 3 

Oppheving 

Vedtak 2006/778/EF og gjennomføringsbeslutning 2013/188/EU oppheves fra 14. desember 2019. 

Artikkel 4 

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 14. desember 2019. 

  

(2) Kommisjonsvedtak 2006/778/EF av 14. november 2006 om minstekrav til innsamling av opplysninger ved inspeksjoner av 

produksjonssteder der visse dyr holdes for landbruksformål (EUT L 314 av 15.11.2006, s. 39). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/188/EU av 18. april 2013 om årlige rapporter om ikke-diskriminerende kontroller som 

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

64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 111 av 23.4.2013, s. 107). 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 2. mai 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Årsrapport framlagt av (medlemsstat) for perioden 1.1.XXXX til 31.12.XXXX 

DEL I 

1. Innledning 

 

 

2. Tiltak som er truffet for å sikre at den flerårige nasjonale kontrollplanen fungerer effektivt, herunder håndhevingstiltak og 

resultatene av slike tiltak 

 

 

3. Endringer av den flerårige nasjonale kontrollplanen 

 

 

4. Gebyrer eller avgifter 
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DEL II 

1. Næringsmidler og næringsmiddeltrygghet, -integritet og -sunnhet i alle ledd i produksjon, foredling og distribusjon av næringsmidler, herunder regler som skal sikre god 

forretningsskikk innen handel og verne forbrukernes interesser og opplysning, samt framstilling og bruk av materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med 

næringsmidler 

1.1 Samlet konklusjon om graden av overholdelse 

 

1.2 Offentlig kontroll av driftsansvarlige/virksomheter 

Godkjente virksomheter Antall virksomheter Antall utførte offentlige kontroller 

Virksomheter med generelle oppgaver (kjølelagre, ompakkings- og reemballeringsforetak, 

engrosmarkeder, kjølefartøyer) 
  

Kjøtt fra tamme hov- og klovdyr   

Kjøtt fra fjørfe og haredyr   

Kjøtt fra oppdrettsvilt   

Kjøtt fra viltlevende vilt   

Kvernet kjøtt, bearbeidet kjøtt og mekanisk utbeinet kjøtt   

Kjøttprodukter   

Levende muslinger   

Fiskerivarer   

Råmelk, rå melk, råmelkbaserte produkter og melkeprodukter   

Egg og eggprodukter   

Froskelår og snegler   

Smeltet animalsk fett og fettgrever   

Behandlede mager, blærer og tarmer   

Gelatin   
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Kollagen   

Høyforedlet kondroitinsulfat, hyaluronsyre, andre hydrolyserte bruskprodukter, kitosan, 

glukosamin, løype, fiskelim og aminosyrer (høyforedlede produkter) 
  

Honning   

Spirer   

Registrerte driftsansvarlige/virksomheter Antall driftsansvarlige/virksomheter Antall utførte offentlige kontroller 

Dyrking av vekster   

Husdyrproduksjon   

Kombinert husdyrproduksjon og planteproduksjon   

Jakt   

Fiske   

Akvakultur   

Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker   

Produksjon av vegetabilske fettstoffer   

Produksjon av kornvarer, stivelse og stivelsesprodukter   

Produksjon av bakervarer og stivelsesholdige produkter   

Produksjon av andre næringsmidler   

Produksjon av drikkevarer   

Engroshandel   

Detaljhandel   

Transport og lagring   

Serveringsvirksomhet   

Annet   
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 Antall virksomheter Antall utførte offentlige kontroller 

Virksomheter som produserer materiale beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler   

 

1.3 Offentlig kontroll som krever at personale eller representanter for vedkommende myndigheter er kontinuerlig eller regelmessig til stede i den driftsansvarliges lokaler 

Type lokaler Antall virksomheter 
Antall utførte kontroller (antall 

skrotter eller vekt i tonn) 
Avvisninger 

Kjøtt fra tamme hov- og klovdyr – slakterier    

Kjøtt fra fjørfe og haredyr – slakterier    

Kjøtt fra oppdrettsvilt – slakterier    

Kjøtt fra viltlevende vilt – viltbehandlingsanlegg    

 

1.4 Offentlig kontroll av produkter/varer etter overgripende bestemmelse og næringsmiddelkategori 

I samsvar med overgripende 

bestemmelse 

Etter næringsmiddelkategori 

Mikro-

biologiske 

kriterier 

Pesticider i 

nærings-

midler 

Forurensende 

stoffer i 

næringsmidler 

Rester av 

veterinær-

preparater i 

nærings-midler 

Merking og 

ernærings- og 

helse-

påstander 

Gen-modifiserte 

organismer 

(GMO) i 

nærings-midler 

Nærings-middel-

forbedrende stoffer 

(tilsetnings-stoffer, 

enzymer, aroma, 

tekniske 

hjelpestoffer) 

Bestråling 

Kontaminering 

gjennom / migrasjon 

fra materialer 

beregnet på å komme 

i kontakt med 

næringsmidler 

Annet 

1. Melkeprodukter           

2. Alternativer til melkeprodukter           

3. Fettstoffer samt fett- og 

oljeemulsjoner 

          

4. Spiseis           

5. Frukt og grønnsaker           

6. Sukkervarer           
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7. Korn og kornprodukter           

8. Bakervarer           

9. Ferskt kjøtt           

Tamme hov- og klovdyr*           

Fjørfe og haredyr*           

Oppdrettsvilt*           

Viltlevende vilt*           

10. Kvernet kjøtt, bearbeidet kjøtt og 

mekanisk utbeinet kjøtt 

          

Kvernet kjøtt*           

Bearbeidet kjøtt*           

Mekanisk utbeinet kjøtt*           

11. Kjøttprodukter           

Behandlede mager, blærer og tarmer*           

Gelatin, kollagen og høyforedlede 

produkter* 

          

12. Fisk og fiskerivarer           

Levende muslinger*           

Fiskerivarer*           

13. Egg og eggprodukter           

14. Sukker, sirup, honning og bordsøt-

ningsmidler 

          

15. Salt, krydder, supper, sauser, 

salater og proteinprodukter 
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16. Næringsmidler til bruk ved 

spesielle ernæringsmessige behov, som 

definert i europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 609/2013(1) 

          

17. Drikker           

Alkoholfrie drikker*           

Alkoholholdige drikker og tilsvarende 

drikker uten alkohol eller med lavt 

alkoholinnhold* 

          

18. Spiseferdig snacks           

19. Desserter, unntatt produkter som 

omfattes av kategori 1, 3 og 4 

          

20. Kosttilskudd som definert i 

artikkel 2 bokstav a) i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2002/46/EF(2), unntatt 

kosttilskudd til spedbarn og småbarn 

          

21. Bearbeidede næringsmidler som 

ikke omfattes av kategori 1–17, unntatt 

næringsmidler til spedbarn og småbarn 

          

22. Annet – næringsmidler som ikke 

omfattes av kategori 1–21 

          

Materialer beregnet på å komme i 

kontakt med næringsmidler 

          

 

1.5 Merknadsfelt* 

 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om 

oppheving av rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) 

nr. 953/2009 (EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd (EFT L 183 av 12.7.2002, s. 51). 
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1.6 Manglende overholdelse Tiltak 

Driftsansvarliges/virksomheters manglende overholdelse 

Administrative Rettslige 
 

Påvist under 

offentlig kontroll 

Samlet antall 

kontrollerte 

driftsansvarlige/ 

virksomheter* 

Antall kontrollerte driftsansvarlige 

/virksomheter der det ble påvist 

manglende overholdelse* 

Godkjente virksomheter      

Virksomheter med generelle oppgaver (kjølelagre, ompakkings- og reemballerings-

foretak, engrosmarkeder, kjølefartøyer) 

     

Kjøtt fra tamme hov- og klovdyr     

Kjøtt fra fjørfe og haredyr     

Kjøtt fra oppdrettsvilt     

Kjøtt fra viltlevende vilt     

Kvernet kjøtt, bearbeidet kjøtt og mekanisk utbeinet kjøtt     

Kjøttprodukter     

Levende muslinger     

Fiskerivarer     

Råmelk, rå melk, råmelkbaserte produkter og melkeprodukter     

Egg og eggprodukter     

Froskelår og snegler     

Smeltet animalsk fett og fettgrever     

Behandlede mager, blærer og tarmer     

Gelatin     

Kollagen     

Høyforedlede produkter     

Honning     

Spirer     
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Registrerte driftsansvarlige/virksomheter      

Dyrking av vekster      

Husdyrproduksjon     

Kombinert husdyrproduksjon og planteproduksjon     

Jakt     

Fiske     

Akvakultur     

Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker     

Produksjon av vegetabilske fettstoffer     

Produksjon av kornvarer, stivelse og stivelsesprodukter     

Produksjon av bakervarer og stivelsesholdige produkter     

Produksjon av andre næringsmidler     

Produksjon av drikkevarer     

Engroshandel     

Detaljhandel     

Transport og lagring     

Serveringsvirksomhet     

Annet     

      

Virksomheter som produserer materiale beregnet på å komme i kontakt med 

næringsmidler 
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Næringsmidlers manglende overholdelse Tiltak 

 

Manglende overholdelse påvist under offentlig kontroll 

Administrative Rettslige 
Mikro-biologiske 

kriterier 

Pesticider i 

næringsmidler 

Forurensende 

stoffer i 

næringsmidler 

Rester av 

veterinær-

preparater i 

næringsmidler 

Merking og 

ernærings- og 

helsepåstander 

Næringsmiddel-

forbedrende 

stoffer 

(tilsetnings-

stoffer, enzymer, 

aroma, tekniske 

hjelpestoffer) 

Annet 

1. Melkeprodukter         

 

2. Alternativer til melkeprodukter         

3. Fettstoffer samt fett- og olje-

emulsjoner 
        

4. Spiseis         

5. Frukt og grønnsaker         

6. Sukkervarer         

7. Korn og kornprodukter         

8. Bakervarer         

9. Ferskt kjøtt         

Tamme hov- og klovdyr*         

Fjørfe og haredyr*         

Oppdrettsvilt*         

Viltlevende vilt*         

10. Kvernet kjøtt, bearbeidet kjøtt og 

mekanisk utbeinet kjøtt 
        

Kvernet kjøtt*         

Bearbeidet kjøtt*         

Mekanisk utbeinet kjøtt*         
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11. Kjøttprodukter         

Behandlede mager, blærer og tarmer*         

Gelatin, kollagen og høyforedlede 

produkter* 
        

12. Fisk og fiskerivarer         

Levende muslinger*         

Fiskerivarer*         

13. Egg og eggprodukter         

14. Sukker, sirup, honning og bordsøt-

ningsmidler         

15. Salt, krydder, supper, sauser, 

salater og proteinprodukter         

16. Næringsmidler til bruk ved 

spesielle ernæringsmessige behov, som 

definert i forordning (EU) nr. 609/2013 
        

17. Drikker         

Alkoholfrie drikker*         

Alkoholholdige drikker og tilsvarende 

drikker uten alkohol eller med lavt 

alkoholinnhold* 

        

18. Spiseferdig snacks         

19. Desserter, unntatt produkter som 

omfattes av kategori 1, 3 og 4         

20. Kosttilskudd som definert i 

artikkel 2 bokstav a) i direktiv 

2002/46/EF, unntatt kosttilskudd til 

spedbarn og småbarn 
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21. Bearbeidede næringsmidler som 

ikke omfattes av kategori 1–17, unntatt 

næringsmidler til spedbarn og småbarn 
        

22. Annet – næringsmidler som ikke 

omfattes av kategori 1–21 

        

Manglende overholdelse med hensyn til overgripende bestemmelser Tiltak 

 Manglende overholdelse påvist under offentlig kontroll 

Administrative Rettslige 

Genmodifiserte organismer i næringsmidler:  

Genmodifiserte organismer som ikke er godkjent    

Merking av genmodifiserte organismer   

Bestråling    

Nye næringsmidler    

Materialer beregnet på å komme i kontakt med nærings-

midler 

   

Bedragersk og villedende praksis 

 

1.7 Merknadsfelt*  

 

* Medlemsstatene kan selv velge om de vil fylle ut tekstfeltene eller cellene merket med en asterisk (*) 

2. Utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer beregnet på næringsmiddel- og fôrproduksjon 

2.1 Samlet konklusjon om graden av overholdelse 

 
  



   

 

2
2

.4
.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. 3

0
/4

3
 

 

2.2 Offentlig kontroll 

 Antall utførte offentlige kontroller 

Kommersiell dyrking av genmodifiserte organismer til næringsmiddel- og fôrproduksjon (del C i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/18/EF(3)) 
 

Forsøksutsettinger av genmodifiserte organismer for næringsmiddel- og fôrvareformål (del B i direktiv 2001/18/EF)  

Frø og vegetativt formeringsmateriale til næringsmiddel- og fôrproduksjon  

 

2.3 Merknadsfelt* 

 

2.4 Manglende overholdelse Tiltak 

 
Påvist under offentlig 

kontroll 

Samlet antall 

kontrollerte 

driftsansvarlige* 

Antall kontrollerte 

driftsansvarlige der 

det ble påvist 

manglende 

overholdelse* 

Administrative Rettslige 

1. Kommersiell dyrking av genmodifiserte organismer til næringsmiddel- og 

fôrproduksjon 
    

 

2. Forsøksutsettinger av genmodifiserte organismer for næringsmiddel- og fôrvareformål     

3. Frø og vegetativt formeringsmateriale til næringsmiddel- og fôrproduksjon     

3.1 Ikke-godkjente genmodifiserte organismer i frø og vegetativt formeringsmateriale     

3.2 Merking av genmodifiserte organismer i frø og vegetativt formeringsmateriale     

Bedragersk og villedende praksis 

 
  

  

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF av 12. mars 2001 om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer og om oppheving av rådsdirektiv 90/220/EØF (EFT L 106 av 17.4.2001, s. 1). 
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2.5 Merknadsfelt* 

 

* Medlemsstatene kan selv velge om de vil fylle ut tekstfeltene eller cellene merket med en asterisk (*). 

3. Fôr og fôrtrygghet i alle ledd i produksjon, foredling og distribusjon av fôr samt bruk av fôr, herunder regler som skal sikre god forretningsskikk innen handel og verne forbrukernes 

helse, interesser og opplysning 

3.1 Samlet konklusjon om graden av overholdelse  

 

3.2 Offentlig kontroll 

Etter virksomhet Antall virksomheter Antall utførte offentlige kontroller 

Virksomheter som er godkjent i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 183/2005(4) 

  

Primærprodusenter som er godkjent i samsvar med artikkel 10 i forordning (EF) nr. 183/2005*   

Virksomheter som er registrert i samsvar med artikkel 9 i forordning (EF) nr. 183/2005, bortsett fra 

primærproduksjon 

  

Primærprodusenter som er registrert i samsvar med artikkel 9 i forordning (EF) nr. 183/2005, og 

som overholder bestemmelsene i vedlegg I til den forordningen* 

  

Driftsansvarlige (gårdbrukere) som bruker fôr   

Driftsansvarlige som produserer og/eller omsetter medisinfôr   

I samsvar med overgripende bestemmelse Antall utførte offentlige kontroller 

Merking av fôr  

Fôrets sporbarhet  

  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 av 12. januar 2005 om fastsettelse av krav til fôrvarehygiene (EUT L 35 av 8.2.2005, s. 1). 
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Tilsetningsstoffer i fôrvarer (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003(5))  

Uønskede stoffer i fôr (artikkel 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF(6))  

Midler som er forbudt i fôrvarer (vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009(7))  

Medisinfôr (rådsdirektiv 90/167/EØF(8))  

Pesticider i fôr  

Genmodifiserte organismer i fôr  

 

3.3 Merknadsfelt* 

 

 

3.4 Manglende overholdelse Tiltak 

Etter virksomhet 
Påvist under offentlig 

kontroll 

Samlet antall 

kontrollerte 

virksomheter* 

Antall kontrollerte 

virksomheter der det 

ble påvist manglende 

overholdelse* 

Administrative Rettslige 

Virksomheter som er godkjent i samsvar med artikkel 10 i forordning (EF) nr. 183/2005      

Primærprodusenter som er godkjent i samsvar med artikkel 10 i forordning (EF) nr. 183/2005*     

Virksomheter som er registrert i samsvar med artikkel 9 i forordning (EF) nr. 183/2005, bortsett 

fra primærproduksjon 

    

Primærprodusenter som er registrert i samsvar med artikkel 9 i forordning (EF) nr. 183/2005, 

og som overholder bestemmelsene i vedlegg I til den forordningen* 

    

  

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF av 7. mai 2002 om uønskede stoffer i fôrvarer (EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10). 

(7) 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). 

(8) Rådsdirektiv 90/167/EØF av 26. mars 1990 om fastsettelse av vilkårene for tilberedning, omsetning og bruk av medisinfôr innenfor Fellesskapet (EFT L 92 av 7.4.1990, s. 42). 
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Driftsansvarlige (gårdbrukere) som bruker fôr     

Driftsansvarlige som produserer og/eller omsetter medisinfôr     

I samsvar med overgripende bestemmelse Antall konstaterte tilfeller av manglende overholdelse Administrative Rettslige 

Produktets manglende overholdelse: 

Merking av / sporbarhet for fôrvaren som er brakt / skal bringes i omsetning 

   

Produktets manglende overholdelse: 

Merking av / sporbarhet for fôrvaren som er brakt / skal bringes i omsetning 

  

Tilsetningsstoffer i fôrvarer (forordning (EF) nr. 1831/2003)   

Stoffer som er uønsket i fôr (artikkel 2 i direktiv 2001/32/EF)   

Midler som er forbudt i fôr (vedlegg III til forordning (EF) nr. 767/2009)   

Medisinfôr (rådsdirektiv 90/167/EØF)   

Pesticider i fôr   

Genmodifiserte organismer som ikke er godkjent i fôr   

Merking av genmodifiserte organismer i fôr   

Bedragersk og villedende praksis 

 

 

3.5 Merknadsfelt*  

 

* Medlemsstatene kan selv velge om de vil fylle ut tekstfeltene eller cellene merket med en asterisk (*). 

4. Krav til dyrehelse 

4.1 Samlet konklusjon om graden av overholdelse  
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4.2 Offentlig kontroll 

 Antall driftsansvarlige/virksomheter Antall utførte offentlige kontroller Antall registrerte dyr Antall kontrollerte dyr 

Identifikasjon og registrering av storfe   (ved rapporteringsperiodens 

begynnelse eller annen nasjonal 

referansedato for dyrestatistikk) 

 

 

Identifikasjon og registrering av sauer og geiter   (ved begynnelsen av året for 

rapporteringsperioden eller annen 

nasjonal referansedato for 

dyrestatistikk) 

 

 

Godkjente oppsamlingssentraler (storfe, sauer, geiter, svin, 

hestedyr) 

   

Godkjente forhandlere (storfe, sauer, geiter, svin)   

Grensekontrollstasjoner (rådsforordning (EF) nr. 1255/97(9))   

Godkjente organer, institutter og stasjoner (rådsdirektiv 

92/65/EØF(10)) 

  

Virksomheter som er godkjent for handel med fjørfe og 

rugeegg innenfor EU 

  

Karanteneanlegg for fugler   

Godkjente akvakulturvirksomheter:   

Godkjente akvakulturvirksomheter for fisk*   

Godkjente akvakulturvirksomheter for muslinger*   

Godkjente akvakulturvirksomheter for krepsdyr*   

  

(9) Rådsforordning (EF) nr. 1255/97 av 25. juni 1997 om fellesskapskriterier for stoppesteder og om endring av reiseplanen nevnt i vedlegget til direktiv 91/628/EØF (EFT L 174 av 2.7.1997, s. 1). 

(10) Rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige 

fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet (EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54). 
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Godkjente bearbeidingsbedrifter for akvakulturdyr   

Sædstasjoner:   

Storfe*   

Svin*   

Sauer/geiter*   

Hestedyr*   

Sædlagre:   

Storfe*   

Sauer/geiter*   

Hestedyr*   

Embryouttaks-/embryoproduksjonsgrupper:   

Storfe*   

Svin*   

Sauer/geiter*   

Hestedyr*   

 

4.3 Merknadsfelt*  
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4.4 Manglende overholdelse Tiltak 

 

Antall driftsenheter/ 

virksomheter med manglende 

overholdelse 

Administ-

rative 
Rettslige 

Restriksjon med hensyn til 

forflytning av enkeltdyr 

Restriksjon med hensyn til 

forflytning av alle dyr 
Destruering av dyr 

Identifikasjon og registrering av storfe    
Berørte dyr 

Berørte 

driftsenheter 
Berørte dyr 

Berørte 

driftsenheter 
Berørte dyr 

Berørte drifts-

enheter 

      

Identifikasjon og registrering av sauer og geiter    

Godkjente oppsamlingssentraler (storfe, sauer, geiter, svin, 

hestedyr) 

  

Godkjente forhandlere (storfe, sauer, geiter, svin)   

Grensekontrollstasjoner (forordning (EF) nr. 1255/97)   

Godkjente organer, institutter og stasjoner (direktiv 

92/65/EØF) 

  

Virksomheter som er godkjent for handel med fjørfe og 

rugeegg innenfor EU 

  

Karanteneanlegg for fugler   

Godkjente akvakulturvirksomheter:   

Godkjente akvakulturvirksomheter for fisk*   

Godkjente akvakulturvirksomheter for muslinger*   

Godkjente akvakulturvirksomheter for krepsdyr*   

Godkjente bearbeidingsbedrifter for akvakulturdyr   

Sædstasjoner:   

Storfe*   

Svin*   
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Sauer/geiter*   

Hestedyr*   

Sædlagre:   

Storfe*   

Sauer/geiter*   

Hestedyr*   

Embryouttaks-/embryoproduksjonsgrupper:   

Storfe*   

Svin*   

Sauer/geiter*   

Hestedyr*   

Bedragersk og villedende praksis 

 

 

4.5 Merknadsfelt*  

 

* Medlemsstatene kan selv velge om de vil fylle ut tekstfeltene eller cellene merket med en asterisk (*). 

5. Forebygging og begrensning av risiko for menneskers og dyrs helse som følge av animalske biprodukter og avledede produkter 

5.1 Samlet konklusjon om graden av overholdelse  
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5.2 Offentlig kontroll 

Etter virksomhet/anlegg Antall virksomheter/anlegg Antall utførte offentlige kontroller 

Virksomheter eller anlegg som er godkjent i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1069/2009(11) 

  

Virksomheter eller anlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 23 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009 

  

I samsvar med overgripende bestemmelse Antall utførte offentlige kontroller 

Merking av og sporbarhet for animalske biprodukter / avledede produkter  

 

5.3 Merknadsfelt*  

 

5.4 Manglende overholdelse Tiltak 

Etter virksomhet/anlegg 
Påvist under offentlig 

kontroll 

Samlet antall 

kontrollerte 

virksomheter/anlegg* 

Antall kontrollerte 

virksomheter/anlegg der 

det ble påvist manglende 

overholdelse* 

Administrative Rettslige 

Virksomheter eller anlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 24 i forordning 

(EF) nr. 1069/2009 

     

Virksomheter eller anlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 23 i forordning 

(EF) nr. 1069/2009 

    

I samsvar med overgripende bestemmelse Antall konstaterte tilfeller av manglende overholdelse Administrative Rettslige 

Produkters manglende overholdelse: Merking av og sporbarhet for animalske 

biprodukter / avledede produkter 

   

Kategori 1 og 2*   

Kategori 3*   

  

(11) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av 

forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1). 
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Produkters manglende overholdelse: animalske biprodukters / avledede produkters 

trygghet 

  

Kategori 1 og 2*   

Kategori 3*   

Bedragersk og villedende praksis 

 

 

5.5 Merknadsfelt*  

 

* Medlemsstatene kan selv velge om de vil fylle ut tekstfeltene eller cellene merket med en asterisk (*). 

6. Krav til dyrevelferd 

6.1 Samlet konklusjon om graden av overholdelse  

 

 

6.2 Dyrevelferd på driftsenheter (rådsdirektiv 98/58/EF(12)) 

Dyr som holdes for landbruksformål 

(dyrekategori) 
Antall produksjonssteder 

Antall utførte 

offentlige kontroller 

Manglende overholdelse Tiltak 

Samlet antall 

kontrollerte 

produksjonssteder

* 

Antall kontrollerte 

produksjons-steder 

der det ble påvist 

manglende 

overholdelse 

Administrative Rettslige 

Svin (som definert i rådsdirektiv 2008/120/EF(13))       

Verpehøner (som definert i rådsdirektiv 1999/74/EF(14))      

  

(12) Rådsdirektiv 98/58/EF av 20. juli 1998 om vern av dyr som holdes for landbruksformål (EFT L 221 av 8.8.1998, s. 23). 

(13) Rådsdirektiv 2008/120/EF av 18. desember 2008 om fastsettelse av minstestandarder for vern av svin (EUT L 47 av 18.2.2009, s. 5). 

(14) Rådsdirektiv 1999/74/EF av 19. juli 1999 om fastsettelse av minstestandarder for vern av verpehøner (EFT L 203 av 3.8.1999, s. 53).   
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Kyllinger (som definert i rådsdirektiv 2007/43/EF(15))      

Kalver (som definert i rådsdirektiv 2008/119/EF(16))      

Annet (spesifiser)      

 

6.3 Analyse og handlingsplan for dyrevelferd på driftsenheter  

 

 

6.4 Dyrevelferd under transport (rådsforordning (EF) nr. 1/2005 (17)) 

Vern av dyr under transport 

(etter art) 

Antall utførte 

offentlige kontroller 

Antall og kategori av manglende overholdelse Tiltak 

1. Dyrenes 

helsetilstand 

2. Transport-

praksis, 

plassforhold, 

høyde 

3. Transport-

middel 

4. Vann, fôr, 

reisetid og hviletid 
5. Dokumenter 6. Annet Administrative Rettslige 

Storfe          

Svin         

Sauer/geiter         

Dyr av hestefamilien         

Fjørfe         

Annet         

 

6.5 Analyse og handlingsplan for dyrevelferd under transport  

 

  

(15) Rådsdirektiv 2007/43/EF av 28. juni 2007 om fastsettelse av minsteregler for vern av slaktekyllinger (EUT L 182 av 12.7.2007, s. 19). 

(16) Rådsdirektiv 2008/119/EF av 18. desember 2008 om fastsettelse av minstestandarder for vern av kalver (EUT L 10 av 15.1.2009, s. 7). 

(17) Rådsforordning (EF) nr. 1/2005 av 22. desember 2004 om vern av dyr under transport og tilknyttet virksomhet, og om endring av direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 av 

5.1.2005, s. 1). 
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6.6 Dyrevelferd på tidspunktet for avliving (rådsforordning (EF) nr. 1099/2009(18)  

 

 

6.7 Merknadsfelt*  

 

* Medlemsstatene kan selv velge om de vil fylle ut tekstfeltene eller cellene merket med en asterisk (*). 

7. Vernetiltak mot planteskadegjørere 

7.1 Samlet konklusjon om graden av overholdelse 

 

 

7.2 Offentlig kontroll 

 Antall driftsansvarlige Antall utførte offentlige kontroller 

Driftsansvarlige som har tillatelse til å utstede plantepass   

Driftsansvarlige som har tillatelse til å påføre merket (emballasjemateriale av tre, tre eller andre 

gjenstander) 
  

 

7.3 Merknadsfelt* 

 

 

7.4 Manglende overholdelse Tiltak 

 
Påvist under offentlig 

kontroll 

Samlet antall 

kontrollerte 

driftsansvarlige* 

Antall kontrollerte 

driftsansvarlige der det 

ble påvist manglende 

overholdelse* 

Administrative Rettslige 

Driftsansvarlige som har tillatelse til å utstede plantepass      

  

(18) Rådsforordning (EF) nr. 1099/2009 av 24. september 2009 om vern av dyr på tidspunktet for avliving (EUT L 303 av 18.11.2009, s. 1). 
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Driftsansvarlige som har tillatelse til å påføre merket (emballasjemateriale av tre, 

tre eller andre gjenstander) 
     

Bedragersk og villedende praksis 

 

 

7.5 Merknadsfelt*  

 

* Medlemsstatene kan selv velge om de vil fylle ut tekstfeltene eller cellene merket med en asterisk (*). 

8. Krav til omsetning og bruk av plantevernmidler og bærekraftig bruk av pesticider, med unntak av utstyr for spredning av pesticider 

8.1 Samlet konklusjon om graden av overholdelse  

 

 

8.2 Offentlig kontroll 

Vedrørende markedsføring av plantevernmidler Antall driftsansvarlige Antall utførte offentlige kontroller 

Innførselssteder   

Produsenter/tilvirkere   

Foretak innen emballering/reemballering/ommerking   

Distributører/grossister/detaljister – plantevernmidler til yrkesmessig og/eller privat bruk   

Lagre/transportforetak/logistikkforetak   

Innehaver av godkjennelse for / tillatelse til parallellhandel   

Annet   

Vedrørende bruk av plantevernmidler og bærekraftig bruk av pesticider Antall driftsansvarlige Antall utførte offentlige kontroller 

Brukere innen landbruk   

Søkere under EUs grunnstøtteordning eller ordningene for landdistriktsutvikling som er 

underlagt kontroller av overholdelse av andre vilkår (CC – Cross Compliance)* 
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Brukere innen landbruk som ikke er underlagt kontroller av overholdelse av andre vilkår*   

Andre yrkesbrukere   

Industriell bruk, f.eks. jernbane, veier*   

Frøbehandlingsaktører*   

Entreprenører/tjenesteytere innen sprøyting*   

Skogbruk*   

Andre områder enn landbruksområder (golfbaner / andre offentlige områder)*   

Annet   

 

8.3 Merknadsfelt*  

 

 

8.4 Manglende overholdelse Tiltak 

Vedrørende markedsføring av plantevernmidler 
Påvist under offentlig 

kontroll 

Samlet antall 

kontrollerte 

driftsansvarlige* 

Antall kontrollerte 

driftsansvarlige der det 

ble påvist manglende 

overholdelse* 

Administrative Rettslige 

Innførselssteder      

Produsenter/tilvirkere     

Foretak innen emballering/reemballering/ommerking     

Distributører/grossister/detaljister – plantevernmidler til yrkesmessig og/eller privat 

bruk 

    

Lagre/transportforetak/logistikkforetak     

Innehaver av godkjennelse for / tillatelse til parallellhandel     

Annet     



   

 

2
2

.4
.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. 3

0
/5

7
 

 
Vedrørende bruk av plantevernmidler og bærekraftig bruk av pesticider 

Påvist under offentlig 

kontroll 

Samlet antall kontrollerte 

driftsansvarlige* 

Antall kontrollerte 

driftsansvarlige 

der det ble påvist 

manglende 

overholdelse* 

Administrative Rettslige 

Brukere innen landbruk      

Søkere under EUs grunnstøtteordning eller ordningene for landdistriktsutvikling 

som er underlagt kontroller av overholdelse av andre vilkår (CC – Cross 

Compliance)* 

    

Brukere innen landbruk som ikke er underlagt kontroller av overholdelse av andre 

vilkår* 

    

Andre yrkesbrukere     

Industriell bruk, f.eks. jernbane, veier*     

Frøbehandlingsaktører*     

Entreprenører/tjenesteytere innen sprøyting*     

Skogbruk*     

Andre områder enn landbruksområder (golfbaner / andre offentlige områder)*     

Annet     

Bedragersk og villedende praksis 

 

 

8.5 Merknadsfelt*  

 

* Medlemsstatene kan selv velge om de vil fylle ut tekstfeltene eller cellene merket med en asterisk (*).  
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9. Økologisk produksjon og merking av økologiske produkter 

9.1 Samlet konklusjon om graden av overholdelse  

 

 

I samsvar med artikkel 92f i kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008(19) (sammenholdt med den første sammenligningstabellen i vedlegg V til forordning (EU) 2017/625) skal medlemsstatene sikre 

at deres flerårige nasjonale kontrollplaner nevnt i artikkel 109 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625 omfatter tilsyn med de kontrollene som er gjennomført av den økologiske produksjonen i samsvar 

med forordning (EF) nr. 889/2008, og at de særlige opplysningene om dette tilsynet, heretter kalt «økologiske opplysninger», tas med i årsrapporten nevnt i artikkel 113 nr. 1 i forordning (EU) 

2017/625. De økologiske opplysningene skal omfatte de områdene som er ført opp i vedlegg XIIIb til forordning (EF) nr. 889/2008. De økologiske opplysningene skal baseres på opplysninger om de 

kontrollene som kontrollorganene og/eller kontrollmyndighetene har gjennomført, og på revisjon foretatt av vedkommende myndighet. Opplysningene skal framlegges i henhold til malene i 

vedlegg XIIIb og XIIIc til forordning (EF) nr. 889/2008. 

 

9.3 Merknadsfelt* 

 

* Medlemsstatene kan selv velge om de vil fylle ut tekstfeltene eller cellene merket med en asterisk (*). 

10. Bruk og merking av beskyttede opprinnelsesbetegnelser, beskyttede geografiske betegnelser og garanterte tradisjonelle spesialiteter 

10.1 Samlet konklusjon om graden av overholdelse  

 

 

10.2 Offentlig kontroll 

 Antall utførte offentlige kontroller 

Før omsetning  

Konvensjonelt marked  

Elektronisk handel  

 

10.3 Merknadsfelt*  

 
  

  

(19) Kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 av 5. september 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (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). 
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10.4 Manglende overholdelse Tiltak 

 Påvist under offentlig kontroll 
Samlet antall kontrollerte 

driftsansvarlige 

Antall kontrollerte 

driftsansvarlige der det ble 

påvist manglende overholdelse 

Administrative Rettslige 

Før omsetning      

Konvensjonelt marked     

Elektronisk handel     

Bedragersk og villedende praksis 

 

 

10.5 Merknadsfelt*  

 

* Medlemsstatene kan selv velge om de vil fylle ut tekstfeltene eller cellene merket med en asterisk (*). 

 __________  



Nr. 30/60 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1602 

av 23. april 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 om det felles innførselsdokumentet om helse eller 

hygiene som skal ledsage forsendelser av dyr og varer til bestemmelsesstedet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs 

helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) 

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 

2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 

2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) 

nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og 

rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 50 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2017/625 fastsetter regler for hvordan vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal gjennomføre 

offentlig kontroll av dyr og varer som innføres til Unionen, for å verifisere overholdelsen av Unionens regelverk for den 

landbruksbaserte næringsmiddelkjeden. 

2) Ettersom regler for når og på hvilke vilkår det felles innførselsdokumentet om helse eller hygiene skal ledsage 

forsendelser i transitt, skal fastsettes i en særskilt delegert rettsakt som skal vedtas i henhold til artikkel 51 nr. 1 i 

forordning (EU) 2017/625, bør denne forordningen få anvendelse bare på forsendelser beregnet på å bringes i omsetning 

i Unionen. 

3) I henhold til forordning (EU) 2017/625 skal forsendelser av dyr og varer som innføres til Unionen via utpekte 

grensekontrollstasjoner, ledsages av det felles innførselsdokumentet om helse eller hygiene (CHED – Common Health 

Entry Document). Når den offentlige kontrollen er gjennomført og CHED-dokumentet er ferdigstilt, kan forsendelsene 

deles opp i ulike deler alt etter den driftsansvarliges forretningsmessige behov. 

4) For å sikre sporbarhet for forsendelser og korrekt kommunikasjon med vedkommende myndighet på 

bestemmelsesstedet bør det fastsettes regler for på hvilke vilkår og etter hvilke praktiske ordninger CHED-dokumentet 

skal følge forsendelser beregnet på å bringes i omsetning fram til bestemmelsesstedet. Det bør særlig fastsettes nærmere 

regler for CHED-dokumentet for tilfeller der forsendelsene blir delt opp. 

5) For å sikre sporbarhet for forsendelser som deles opp på grensekontrollstasjonen etter at den offentlige kontrollen er 

gjennomført og CHED-dokumentet er ferdigstilt av vedkommende myndighet, bør det kreves at den driftsansvarlige 

som har ansvar for forsendelsen, gjennom informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll (IMSOC) nevnt i 

artikkel 131 i forordning (EU) 2017/625, også framlegger et CHED-dokument for hver del av den oppdelte 

forsendelsen, som bør ferdigstilles av vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen og ledsage hver del av den 

oppdelte forsendelsen til bestemmelsesstedet som er oppgitt i det respektive CHED-dokumentet. 

6) For å forhindre ulovlig ombruk av CHED-dokumentet bør tollmyndighetene pålegges å oversende til IMSOC 

opplysninger om størrelsen på forsendelsen som er angitt i tolldeklarasjonen, for å sikre at størrelsen angitt i 

tolldeklarasjonen trekkes fra den samlede tillatte størrelsen angitt i CHED-dokumentet. Tollmyndighetene skal utveksle 

opplysninger ved bruk av de elektroniske tolldatabehandlingsteknikkene som er nevnt i artikkel 6 nr. 1 i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 250 av 30.9.2019, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 281/2019 av 

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 14. 

(1) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 
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europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013(1). De elektroniske tolldatabehandlingsteknikkene bør brukes 

ved anvendelsen av denne forordningen. For å gi tollmyndighetene tilstrekkelig tid til å innføre disse teknikkene bør det 

fastsettes at forpliktelsen til å opplyse IMSOC om forsendelsens størrelse gjelder i hver medlemsstat fra den datoen da 

disse teknikkene tas i bruk i medlemsstaten, eller fra 1. mars 2023, avhengig av hvilken dato som inntreffer først. 

7) Ettersom forordning (EU) 2017/625 får anvendelse fra 14. desember 2019, bør denne forordningen også få anvendelse 

fra den datoen. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Denne forordningen fastsetter i hvilke tilfeller og på hvilke vilkår det felles innførselsdokumentet om helse eller hygiene 

nevnt i artikkel 56 i forordning (EU) 2017/625 («CHED-dokumentet») skal ledsage til bestemmelsesstedet hver forsendelse av 

de kategoriene av dyr og varer som er nevnt i artikkel 47 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625, og som er beregnet på å bringes i 

omsetning («forsendelse»). 

2. Denne forordningen får ikke anvendelse på forsendelser i transitt. 

Artikkel 2 

Definisjon 

I denne forordningen menes med «bestemmelsessted» stedet der forsendelsen leveres til endelig lossing, som angitt i CHED-

dokumentet. 

Artikkel 3 

Tilfeller der CHED-dokumentet skal ledsage forsendelser til bestemmelsesstedet 

Før frigivelse for fri omsetning i samsvar med artikkel 57 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 2017/625 skal hver forsendelse 

være ledsaget av et CHED-dokument uansett om forsendelsen deles opp eller ikke på grensekontrollstasjonen eller etter at den 

har forlatt grensekontrollstasjonen. 

Artikkel 4 

Vilkår for CHED-dokumenter som ledsager forsendelser som ikke deles opp 

Dersom en forsendelse ikke deles opp før den frigis for fri omsetning i samsvar med artikkel 57 nr. 2 bokstav b) i forordning 

(EU) 2017/625, gjelder følgende krav: 

a) Den driftsansvarlige som har ansvar for en forsendelse, skal sikre at en kopi av CHED-dokumentet på papir eller i 

elektronisk form ledsager forsendelsen til bestemmelsesstedet og inntil den frigis for fri omsetning i samsvar med 

artikkel 57 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 2017/625. 

b) Den driftsansvarlige som har ansvar for forsendelsen, skal oppgi referansenummeret til CHED-dokumentet i 

tolldeklarasjonen som inngis til tollmyndighetene, og stille en kopi av dette CHED-dokumentet til rådighet for 

tollmyndighetene i samsvar med artikkel 163 i forordning (EU) nr. 952/2013. 

c) Tollmyndighetene skal oversende til IMSOC opplysninger om forsendelsens størrelse som angitt i tolldeklarasjonen og bare 

tillate at forsendelsen underlegges en tollprosedyre, dersom den samlede størrelsen i CHED-dokumentet ikke er 

overskredet. Dette kravet gjelder ikke dersom forsendelsen skal underlegges tollprosedyrene nevnt i bokstav a) og b) i 

artikkel 210 i forordning (EU) nr. 952/2013.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013 av 9. oktober 2013 om fastsettelse av Unionens tollkodeks (EUT L 269 av 

10.10.2013, s. 1). 
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Artikkel 5 

Vilkår for CHED-dokumenter som ledsager forsendelser som deles opp på grensekontrollstasjonen 

1. Dersom en forsendelse skal deles opp på grensekontrollstasjonen, gjelder følgende krav: 

a) Når det gis forhåndsmelding i samsvar med artikkel 56 nr. 3 i forordning (EU) 2017/625, skal den driftsansvarlige som har 

ansvar for forsendelsen, i CHED-dokumentet angi grensekontrollstasjonen som bestemmelsessted for hele forsendelsen. 

b) Når vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen har fylt ut CHED-dokumentet for hele forsendelsen i samsvar 

med artikkel 56 nr. 5 i forordning (EU) 2017/625, skal den driftsansvarlige som har ansvar for forsendelsen, be om at 

forsendelsen deles opp, og inngi et CHED-dokument gjennom IMSOC for hver del av den oppdelte forsendelsen der det 

angis størrelse, transportmiddel og bestemmelsessted for den relevante delen av den oppdelte forsendelsen. 

c) Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen skal ferdigstille CHED-dokumentene for de enkelte delene av den 

oppdelte forsendelsen i samsvar med artikkel 56 nr. 5 i forordning (EU) 2017/625, forutsatt at den samlede størrelsen som 

er angitt i disse CHED-dokumentene, ikke overstiger den samlede størrelsen angitt i CHED-dokumentet for hele 

forsendelsen. 

d) Den driftsansvarlige som har ansvar for forsendelsen, skal sikre at en kopi av CHED-dokumentet på papir eller i elektronisk 

form for hver del av den oppdelte forsendelsen ledsager den relevante delen av den oppdelte forsendelsen til 

bestemmelsesstedet angitt i dokumentet, og fram til den frigis for fri omsetning i samsvar med artikkel 57 nr. 2 bokstav b) i 

forordning (EU) 2017/625. 

e) Den driftsansvarlige som har ansvar for forsendelsen, skal angi referansenummeret til CHED-dokumentet for hver del av 

den oppdelte forsendelsen i tolldeklarasjonen som inngis til tollmyndighetene, og stille en kopi av dette CHED-dokumentet 

til rådighet for tollmyndighetene i samsvar med artikkel 163 i forordning (EU) nr. 952/2013. 

f) Tollmyndighetene skal oversende til IMSOC opplysninger om størrelsen på den relevante delen av den oppdelte 

forsendelsen som er angitt i tolldeklarasjonen, og bare tillate at denne delen underlegges en tollprosedyre, dersom den 

samlede størrelsen angitt i CHED-dokumentet til denne delen av den oppdelte forsendelsen ikke er overskredet. Dette 

kravet gjelder ikke dersom forsendelsen skal underlegges tollprosedyrene nevnt i artikkel 210 bokstav a) og b) i forordning 

(EU) nr. 952/2013. 

2. Ved manglende overholdelse i forbindelse med en forsendelse som skal deles opp på grensekontrollstasjonen, og dersom 

vedkommende myndighet der pålegger den driftsansvarlige å treffe ett eller flere av tiltakene nevnt i artikkel 66 nr. 4 i 

forordning (EU) 2017/625 for bare en del av forsendelsen, gjelder følgende krav: 

a) Når CHED-dokumentet for hele forsendelsen er ferdigstilt, skal den driftsansvarlige som har ansvar for forsendelsen, 

framlegge et CHED-dokument for hver del av den oppdelte forsendelsen der delens størrelse, transportmiddel og 

bestemmelsessted angis. 

b) Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen skal ferdigstille CHED-dokumentene for de enkelte delene av den 

oppdelte forsendelsen i samsvar med artikkel 56 nr. 5 i forordning (EU) 2017/625, idet det tas hensyn til den beslutningen 

som er truffet for hver del av den oppdelte forsendelsen. 

c) Nr. 1 bokstav d), e) og f) får anvendelse på hver del av den oppdelte forsendelsen. 

Artikkel 6 

Vilkår for CHED-dokumenter som ledsager forsendelser under tollmyndighetenes tilsyn, som deles opp etter å ha 

forlatt grensekontrollstasjonen 

Dersom en forsendelse skal deles opp etter å ha forlatt grensekontrollstasjonen og før den frigis for fri omsetning i samsvar med 

artikkel 57 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 2017/625, gjelder følgende krav: 

a) Den driftsansvarlige som har ansvar for forsendelsen, skal sikre at en kopi av CHED-dokumentet på papir eller i elektronisk 

form ledsager hver del av den oppdelte forsendelsen inntil den frigis for fri omsetning i samsvar med artikkel 57 nr. 2 

bokstav b) i forordning (EU) 2017/625. 
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b) Den driftsansvarlige som har ansvar for forsendelsen, skal for hver del av den oppdelte forsendelsen angi 

referansenummeret til CHED-dokumentet i tolldeklarasjonen som inngis til tollmyndighetene, og stille en kopi av dette 

CHED-dokumentet til rådighet for tollmyndighetene i samsvar med artikkel 163 i forordning (EU) nr. 952/2013. 

c) Tollmyndighetene skal for hver del av den oppdelte forsendelsen oversende til IMSOC opplysninger om størrelsen som er 

angitt i tolldeklarasjonen for delen, og bare tillate at denne delen underlegges en tollprosedyre, dersom den samlede 

størrelsen angitt i CHED-dokumentet ikke er overskredet. Dette kravet gjelder ikke dersom forsendelsen skal underlegges 

tollprosedyrene nevnt i artikkel 210 bokstav a) og b) i forordning (EU) nr. 952/2013. 

Artikkel 7 

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 14. desember 2019. 

Følgende bestemmelser får likevel anvendelse i hver medlemsstat fra datoen da de elektroniske tolldatabehandlingsteknikkene 

nevnt i artikkel 6 nr. 1 i forordning (EU) nr. 952/2013 tas i bruk i den medlemsstaten eller fra 1. mars 2023, alt etter hvilken 

dato som inntreffer først: 

a) Artikkel 4 bokstav c). 

b) Artikkel 5 nr. 1 bokstav f). 

c) Artikkel 6 bokstav c). 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om datoen da de elektroniske databehandlings-

teknikkene tas i bruk. 

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

Utferdiget i Brussel 23. april 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1666 

av 24. juni 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til vilkårene for overvåking av 

transport og ankomst av forsendelser av visse varer fra grensekontrollstasjonen på ankomststedet til virksomheten på 

bestemmelsesstedet i Unionen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs 

helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) 

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 

2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 

2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) 

nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og 

rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 77 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2017/625 fastsetter regler for offentlig kontroll av varer som innføres til Unionen, som vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene skal gjennomføre for å verifisere overholdelsen av Unionens regelverk for den 

landbruksbaserte næringsmiddelkjeden. 

2) Artikkel 47 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2017/625 fastsetter kategoriene av varer som skal omfattes av offentlig 

kontroll på grensekontrollstasjonen for første ankomst til Unionen. Disse varene omfatter produkter av animalsk 

opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter og næringsmidler som inneholder både produkter av 

vegetabilsk opprinnelse og bearbeidede produkter av animalsk opprinnelse (sammensatte produkter). 

3) Når forsendelser av visse varer nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2017/625 importeres til Unionen, 

fastsetter Unionens regelverk i visse tilfeller at transporten av dem fra grensekontrollstasjonen på ankomststedet til 

virksomheten på bestemmelsesstedet og deres ankomst på bestemmelsesstedet i Unionen, skal overvåkes for å hindre at 

det oppstår risikoer for menneskers eller dyrs helse. 

4) Rådsdirektiv 97/78/EC(2) fastsetter regler for organisering av veterinærkontrollene av produkter som innføres til Unionen 

fra tredjestater, og vilkårene for transport av produkter som skal overvåkes i samsvar med Unionens regelverk, fra 

grensekontrollstasjonen på ankomststedet til virksomheten på bestemmelsesstedet. Disse reglene fastsetter blant annet at 

forsendelsene av slike produkter skal sendes under tilsyn av vedkommende myndighet fra grensekontrollstasjonen på 

ankomststedet til virksomheten på bestemmelsesstedet, i vanntette kjøretøyer eller containere forseglet av vedkommende 

myndighet  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 255 av 4.10.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 281/2019 av 

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 14. 

(1) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av produkter som 

innføres til Fellesskapet fra tredjestater (EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9). 
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5) For visse animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, krever kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(3) 

dessuten at transport av forsendelser av slike biprodukter gjennomføres i samsvar med reglene i direktiv 97/78/EF. 

Disse animalske biproduktene omfatter blod og visse blodprodukter, fôr til kjæledyr unntatt rått fôr til kjæledyr, smeltet 

fett som importeres for formål utenfor fôrkjeden til produksjonsdyr, horn og hornprodukter, unntatt hornmel, og hover 

og hovprodukter (unntatt hovmel) beregnet på framstilling av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler. 

6) I unionsretten fastsettes det også overvåking av forsendelser av uflådd viltlevende pelsvilt i samsvar med reglene for 

gjennomføring av særlig offentlig kontroll fastsatt i henhold til artikkel 77 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2017/625 

og i samsvar med reglene for ytterligere hygienevilkår for produkter av animalsk opprinnelse og næringsmidler som 

inneholder både produkter av animalsk opprinnelse og bearbeidede produkter av animalsk opprinnelse («sammensatte 

produkter») som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å blitt nektet innførsel til en tredjestat i samsvar 

med artikkel 77 nr. 1 bokstav h) i forordning (EU) 2017/625. 

7) Direktiv 97/78/EF ble opphevet ved forordning (EU) 2017/625 med virkning fra 14. desember 2019. Det bør derfor 

fastsettes regler for overvåking av transport og ankomst av forsendelser av visse varer nevnt i artikkel 47 nr. 1 

bokstav b) i forordning (EU) 2017/625 fra grensekontrollstasjonen på ankomststedet til virksomheten på 

bestemmelsesstedet. Disse reglene bør få anvendelse dersom transporten fra grensekontrollstasjonen på ankomststedet 

til virksomheten på bestemmelsesstedet i Unionen og ankomsten til virksomheten på bestemmelsesstedet skal overvåkes 

i samsvar med Unionens regelverk. 

8) For å sikre effektiv overvåking av transporten og ankomsten av forsendelser fra grensekontrollstasjonen på 

ankomststedet fram til deres ankomst på virksomheten på bestemmelsesstedet, bør varene transporteres direkte til 

virksomheten på bestemmelsesstedet som angitt i det felles innførselsdokumentet om helse eller hygiene (CHED – 

Common Health Entry Document). 

9) For å hindre at det oppstår risikoer for dyrs og menneskers helse, bør ankomsten av varer på virksomheten på 

bestemmelsesstedet angitt i CHED-dokumentet («bestemmelsessted») overvåkes. Vedkommende myndighet på 

grensekontrollstasjonen på ankomststedet bør opplyse vedkommende myndighet med ansvar for gjennomføring av 

offentlig kontroll i virksomheten på bestemmelsesstedet, om at varene har forlatt grensekontrollstasjonen og er på vei til 

virksomheten på bestemmelsesstedet som er angitt i CHED-dokumentet. Dersom varene ikke ankommer virksomheten 

på bestemmelsesstedet, bør vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen på ankomststedet og vedkommende 

myndighet med ansvar for virksomheten på bestemmelsesstedet, iverksette egnede oppfølgingstiltak i samsvar med 

forordning (EU) 2017/625 med hensyn til den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen. 

10) Bestemmelsene i denne forordningen bør få anvendelse uten at det berører de relevante bestemmelsene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013(4) om tollmyndighetenes tilsyn. 

11) Rådsforordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71(5) fastsetter alminnelige regler for frister, datoer og tidspunkter for å sikre 

en ensartet anvendelse av unionsretten. Reglene fastsatt i nevnte forordning bør derfor tas i betraktning ved beregning av 

fristene fastsatt i denne forordningen. 

12) Forordning (EU) 2017/625 får anvendelse fra 14. desember 2019. Reglene fastsatt i denne forordningen bør derfor også 

få anvendelse fra samme dato. 

  

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 av 25. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om 

gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på grensen i henhold 

til nevnte direktiv (EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013 av 9. oktober 2013 om fastsettelse av Unionens tollkodeks (omarbeidet) (EUT 

L 269 av 10.10.2013, s. 1). 

(5) Rådsforordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 av 3. juni 1971 om fastsettelse av regler for frister, datoer og tidspunkter (EFT L 124 av 

8.6.1971, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Denne forordningen fastsetter regler for overvåking av transport og ankomst av forsendelser av varer nevnt i artikkel 47 nr. 1 

bokstav b) i forordning (EU) 2017/625, som er beregnet på omsetning i Unionen, når transporten av disse varene fra 

grensekontrollstasjonen på ankomststedet til virksomheten på bestemmelsesstedet i Unionen skal overvåkes i samsvar med 

Unionens regelverk (forsendelsen). 

Artikkel 2 

Vilkår for overvåking av transport av forsendelser fra grensekontrollstasjonen på ankomststedet i Union til 

virksomheten på bestemmelsesstedet 

1. Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen på ankomststedet til Unionen skal bare tillate transport av 

forsendelsen til virksomheten på bestemmelsesstedet angitt i det felles innførselsdokumentet (CHED-dokumentet) nevnt i 

artikkel 56 i forordning (EU) 2017/625, dersom resultatet av den offentlige kontrollen på grensekontrollstasjonen på 

ankomststedet er positiv. 

2. Forsendelsen som har fått utstedt tillatelse i samsvar med nr. 1, skal 

a) forsegles av vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen på ankomststedet, 

b) transporteres uten å bli losset eller delt opp, 

c) transporteres direkte til virksomheten på bestemmelsesstedet angitt i CHED-dokumentet. 

3. Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen på ankomststedet skal, straks etter at tillatelse er gitt, gjennom 

informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll (IMSOC) nevnt i artikkel 131 i forordning (EU) 2017/625, underrette 

vedkommende myndighet med ansvar for gjennomføring av offentlig kontroll i virksomheten på bestemmelsesstedet angitt i 

CHED-dokumentet («bestemmelsessted»), om at det etter offentlig kontroll på grensekontrollstasjonen på ankomststedet, er gitt 

tillatelse til transport av forsendelsen til virksomheten på bestemmelsesstedet. 

Artikkel 3 

Vilkår for overvåking av ankomst av forsendelser på bestemmelsesstedet 

1. Den driftsansvarlige som er ansvarlig for virksomheten på bestemmelsesstedet, skal senest én dag etter at forsendelsen er 

ankommet, underrette vedkommende myndighet med ansvar for å gjennomføre offentlig kontroll i virksomheten på 

bestemmelsesstedet, om at forsendelsen er ankommet virksomheten. 

2. Vedkommende myndighet med ansvar for å gjennomføre offentlig kontroll i virksomheten på bestemmelsesstedet, skal 

gjennom IMSOC underrette vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen på ankomststedet, om at den har mottatt 

opplysningene nevnt i nr. 1 ved å fylle ut del III i CHED-dokumentet. 

3. Vedkommende myndighet med ansvar for å gjennomføre offentlig kontroll i virksomheten på bestemmelsesstedet, skal 

utføre offentlig kontroll i virksomheten for å sikre at forsendelsene har ankommet virksomheten på bestemmelsesstedet, særlig 

ved å kontrollere virksomhetens registre over innførsler. 

4. Dersom vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen på ankomststedet ikke er blitt underrettet om forsendelsens 

ankomst til virksomheten på bestemmelsesstedet, av vedkommende myndighet med ansvar for å gjennomføre offentlig kontroll 

i virksomheten på bestemmelsesstedet i samsvar med nr. 2, senest 15 dager etter datoen da det ble gitt tillatelse til transport av 

forsendelsen i samsvar med artikkel 2 nr. 1, skal vedkommende myndighet utføre ytterligere undersøkelser for å fastslå hvor 

forsendelsen faktisk befinner seg. 

5. Dersom forsendelsen etter de undersøkelsene som er nevnt i nr. 4, ikke ankommer virksomheten på bestemmelsesstedet, 

skal vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen på ankomststedet og den vedkommende myndigheten som har 

ansvaret for å gjennomføre offentlig kontroll i denne virksomheten, treffe de håndhevingstiltakene som de anser som 

hensiktsmessige overfor den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen i samsvar med artikkel 138 og 139 i forordning 

(EU) 2017/625. 
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Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 14. desember 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 24. juni 2019. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1715 

av 30. september 2019 

om fastsettelse av regler for driften av informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll og dets systemkomponenter 

(«IMSOC-forordningen»)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2000/29/EF av 8. mai 2000 om beskyttelsestiltak mot innføring til Fellesskapet av organismer 

som er skadelige for planter eller planteprodukter og spredning av dem i Fellesskapet(1), særlig artikkel 13 nr. 1, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne 

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

fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet(2), særlig artikkel 51, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og 

om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet(3) («dyrehelseregelverket»), særlig artikkel 23 første ledd 

bokstav c), 

under henvisning til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2031 av 26. oktober 2016 om vernetiltak mot 

planteskadegjørere, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) 

nr. 1143/2014 og om oppheving av rådsdirektiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 

2007/33/EF(4), særlig artikkel 104 første ledd bokstav a), b) og c), 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs 

helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) 

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 

2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 

2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) 

nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og 

rådsvedtak 92/438/EØF(5) («forordningen om offentlig kontroll»), særlig artikkel 58 første ledd bokstav a), artikkel 75 nr. 2 

første ledd bokstav a), b) og c), artikkel 90 første ledd bokstav f), artikkel 102 nr. 6 første ledd bokstav a) og b), artikkel 103 

nr. 6 og artikkel 134 første ledd bokstav a)–g), og  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 261 av 14.10.2019, s. 37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 282/2019 av 

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 16. 

(1) EFT L 169 av 10.7.2000, s. 1. 

(2) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1. 

(3) EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1. 

(4) EUT L 317 av 23.11.2016, s. 4. 

(5) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 

2021/EØS/30/11 
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ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) 2017/625 er det blant annet fastsatt regler for medlemsstatenes gjennomføring av offentlig kontroll og 

annen offentlig virksomhet i forbindelse med dyr og varer som innføres til Unionen, for å sikre riktig anvendelse av 

Unionens regelverk for den landbruksbaserte næringsmiddelkjeden. 

2) Den krever at Kommisjonen i samarbeid med medlemsstatene skal opprette og forvalte et databasert informasjons-

styringssystem for offentlig kontroll (IMSOC) for å forvalte, håndtere og automatisk utveksle data, opplysninger og 

dokumenter i forbindelse med offentlig kontroll. Visse informasjonssystemer som forvaltes av Kommisjonen, bør ved 

behov integreres og oppgraderes i IMSOC, og IMSOC bør fungere som et interoperabilitetssystem som kobler sammen 

disse og, i visse tilfeller, også medlemsstatenes eksisterende nasjonale systemer samt tredjestaters og internasjonale 

organisasjoners informasjonssystemer («andre systemer»). 

3) Informasjonssystemene som forvaltes av Kommisjonen, og som skal integreres i IMSOC, omfatter hurtigvarslings-

systemet for næringsmidler og fôr (RASFF) for melding av direkte eller indirekte helserisikoer for mennesker knyttet til 

næringsmidler, materialer som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, eller fôr, opprettet ved forordning 

(EF) nr. 178/2002 og utvidet ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005(6), systemet for melding om 

og rapportering av opplysninger om dyresykdommer (ADIS) som skal opprettes i henhold til forordning (EU) 2016/429, 

systemet for melding om og rapportering av forekomst av skadegjørere på planter og planteprodukter (EUROPHYT) 

som skal opprettes i henhold til forordning (EU) 2016/2031, de tekniske verktøyene for administrativ bistand og 

samarbeid (AAC) og TRACES-systemet nevnt i forordning (EU) 2017/625. 

4) Informasjonssystemene som forvaltes av Kommisjonen, ble opprettet på forskjellige tidspunkter og er siden blitt endret 

av rettslige og driftsmessige årsaker. For å oppgradere og integrere disse slik det kreves i henhold til forordning (EU) 

2017/625, bør alle bestemmelser som gjelder driften av IMSOC og dets systemkomponenter, samles i samme rettsakt, 

og det bør fastsettes regler for utveksling av data, opplysninger og dokumenter med andre systemer på grunnlag av 

myndigheten gitt Kommisjonen ved forordning (EF) nr. 178/2002, (EU) 2016/429, (EU) 2016/2031 og (EU) 2017/625, 

og eksisterende gjennomføringsrettsakter bør oppheves. 

5) I henhold til forordning (EU) 2017/625 bør medlemsstatene og Kommisjonen behandle personopplysninger via IMSOC 

og dets komponenter bare med henblikk på offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å 

kontrollere at de relevante unionsreglene på områdene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i nevnte forordning er overholdt, herunder 

de driftsansvarliges historikk med hensyn til overholdelse av disse reglene. 

6) Driftsansvarlige skal omfattes av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet i hele den perioden de utøver sin 

virksomhet, og i visse tilfeller, f.eks. ved kontroll av dyrs velferd eller offentlig kontroll av produkter med lang 

holdbarhet, f.eks. konserverte næringsmidler eller materialer som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, 

skal de samme dyrene og varene omfattes av dette på forskjellige tidspunkter. For effektivt å kunne spore de 

driftsansvarliges historikk med hensyn til overholdelse av reglene bør det derfor fastsettes at personopplysninger kan 

lagres i høyst ti år, noe som bør muliggjøre sporbarhet ved utbrudd av næringsmiddeloverførte sykdommer, utbrudd av 

dyresykdommer, dyrevelferdskontroller og utbrudd av planteskadegjørere. 

7) For å gjennomføre tiltak som følger prinsippet om «innebygd personvern» fastsatt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/679(7) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1725(8), bør det være begrenset 

mulighet til å legge inn ustrukturerte opplysninger i komponentene i IMSOC. Denne muligheten bør bare brukes dersom 

slike opplysninger er nødvendige og ikke kan gis effektivt på en strukturert måte. Videre inngår prinsippene om vern av 

personopplysninger, også uten uttrykkelige henvisninger til dem, i alle bestemmelsene i denne forordningen, særlig med 

hensyn til identifisering av behandlingsansvarlige, hvor lenge personopplysninger kan lagres, tilgang til 

personopplysninger, videreformidling og overføring av personopplysninger samt datasikkerhet.  

  

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 av 12. januar 2005 om fastsettelse av krav til fôrvarehygiene (EUT L 35 av 

8.2.2005, s. 1). 

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) 

(EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1). 

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1725 av 23. oktober 2018 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Unionens institusjoner, organer, kontorer og byråer og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av 

forordning (EF) nr. 45/2001 og beslutning nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 av 21.11.2018, s. 39). 
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8) Det er nødvendig med en flernivåstyring av IMSOC som skal ivaretas av Kommisjonen i samarbeid med medlems-

statene, for å sikre at utviklingen av generelle løsninger som får anvendelse på IMSOC, styres på en ensartet måte, og at 

systemkomponenter utvikles og brukes på en konsekvent måte, slik at den administrative byrden og innføring av flere 

forskjellige framgangsmåter når dette ikke er strengt nødvendig, begrenses. 

9) Det bør derfor opprettes et nettverk av medlemmer bestående av Kommisjonen og, dersom det er relevant, EU-byråer 

for hver systemkomponent i IMSOC, og Kommisjonen bør opprette styringsstrukturer som sikrer løpende 

tilbakemeldinger fra medlemsstatene om planlagte endringer og nye funksjoner for å styre utviklingen av IMSOC og 

dets komponenter. 

10) Selv om hver av komponentene i IMSOC har sine egne særtrekk, bør det i denne forordningen fastsettes allmenne 

prinsipper som alle komponenter må overholde, med hensyn til eierskap til og ansvar for data, opplysninger og 

dokumenter og utvekslinger med andre systemer. Den bør også fastsette Kommisjonens forpliktelser og rettigheter med 

hensyn til IMSOC og bestemmelsene om vern av personopplysninger i forordning (EU) 2016/679, europaparlaments- 

og rådsdirektiv (EU) 2016/680(9) og forordning (EU) 2018/1725. 

11) Ettersom det i forordning (EU) 2017/625 er fastsatt at RASFF skal integreres i IMSOC, bør det i denne forordningen 

fastsettes gjennomføringstiltak for å sikre at RASFF fungerer effektivt i IMSOC, på grunnlag av vilkårene og 

framgangsmåtene som får anvendelse på oversending av meldinger, som i dag er fastsatt ved kommisjonsforordning 

(EU) nr. 16/2011(10), herunder definisjonen av forskjellige typer meldinger klassifisert etter risiko. 

12) Ettersom bestemmelsene om administrativ bistand og samarbeid i avdeling IV i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 882/2004(11) og gjennomføringstiltakene i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1918(12) om 

opprettelse av et system for administrativ bistand og samarbeid (AAC-systemet) nå er innarbeidet i avdeling IV i 

forordning (EU) 2017/625, bør det i denne forordningen fastsettes driftsregler og et standardformat for utveksling av 

opplysninger om tilfeller av manglende overholdelse på tvers av landegrensene i IMSOC i samsvar med den 

myndigheten som Kommisjonen er gitt ved forordning (EU) 2017/625. 

13) Visse tilfeller av manglende overholdelse er komplekse og innebærer at risikoer ikke alltid umiddelbart kan 

identifiseres, og for å sikre rask og egnet samordning mellom forskjellige vedkommende myndigheter ved bruk av riktig 

prosedyre bør denne forordningen derfor inneholde regler for tydelig å skille mellom tilfeller av manglende 

overholdelse som medfører risikoer, og andre tilfeller av manglende overholdelse, med henblikk på å strømlinjeforme 

og lette valget mellom RASFF- eller AAC-prosedyren. 

14) Videre bør denne forordningen så langt det er mulig også harmonisere den typen opplysninger som utveksles mellom 

RASFF- eller AAC-prosedyrene, for å muliggjøre et raskt bytte av prosedyre dersom det foreligger faktabasert 

dokumentasjon som viser forekomst eller fravær av en risiko. 

15) På ministerkonferansen 26. september 2017(13) ble Kommisjonen og medlemsstatene etter en hendelse med 

fipronilforurensning enige om konkrete tiltak og en samordnet innsats for å trappe opp kampen mot matsvindel. Det ble 

fastslått at avstanden mellom RASFF- og AAC-systemet kunne reduseres ved hjelp av en kombinert plattform som et 

tiltak for å sikre så effektiv utveksling av opplysninger som mulig. I denne forordningen bør det derfor opprettes et 

felles databasert verktøy (iRASFF), som skal integreres i IMSOC, og som kopler sammen RASFF- og AAC-systemet, 

for den utvekslingen av opplysninger som kreves i henhold til forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EU) 

2017/625.  

  

(9) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/680 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med vedkommende 

myndigheters behandling av personopplysninger med henblikk på å forebygge, etterforske, avsløre eller straffeforfølge straffbare forhold 

eller iverksette strafferettslige sanksjoner, om fri utveksling av slike opplysninger og om oppheving av Rådets rammebeslutning 

2008/977/JIS (EUT L 119 av 4.5.2016, s. 89). 

(10) Kommisjonsforordning (EU) nr. 16/2011 av 10. januar 2011 om fastsetjing av gjennomføringstiltak for snøggvarslingssystemet for 

næringsmiddel og fôr (EUT L 6 av 11.1.2011, s. 7). 

(11) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og 

næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1). 

(12) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1918 av 22. oktober 2015 om opprettelse av et system for administrativ bistand og 

samarbeid («AAC-systemet») i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontroll for å sikre at 

fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 280 av 24.10.2015, s. 31). 

(13) http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3486_en.htm 
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16) For å sikre at iRASFF fungerer på en riktig og effektiv måte bør medlemsstatenes kontaktpunkter for RASFF- og AAC-

nettverket være representert i en enhet kalt et nasjonalt kontaktpunkt. Dette kontaktpunktet bør bestå av personer som 

forvalter begge nettverkene, uansett om de fysisk befinner seg i samme administrative enhet eller ikke, som 

videresender opplysninger til den berørte vedkommende myndigheten i staten, og som rutinemessig utgjør det første 

kontaktpunktet for Kommisjonen. 

17) Med tanke på at det forekommer kriminell virksomhet i næringsmiddel- og fôrkjeden, og at denne typen virksomhet er 

relevant for både vedkommende myndigheter, politimyndigheter og rettsinstanser, bør Den europeiske unions byrå for 

politisamarbeid (Europol) delta i nettverket mot matsvindel og, dersom det er relevant, informere Den europeiske unions 

organ for styrking av det strafferettslige samarbeidet (Eurojust). 

18) I denne forordningen bør det også fastsettes felles regler for iRASFF-kontaktpunktene og for Kommisjonens 

samordnende rolle når det gjelder å kontrollere meldinger og å bidra til å identifisere tilbakevendende farer og 

driftsansvarlige som rapporteres i forbindelse med dem. 

19) Ettersom det i forordning (EF) nr. 178/2002 er fastsatt at offentlige myndigheter skal underrette offentligheten om 

risikoer for bl.a. menneskers helse og tredjestater om visse meldinger, bør det i denne forordningen fastsettes regler for 

underretning til offentligheten og tredjestater, idet behovet for å underrette offentligheten må veies opp mot behovet for 

ikke å skade de driftsansvarlige. 

20) I forordning (EU) 2016/429 er det fastsatt regler for dyresykdommer som kan overføres til dyr eller mennesker, 

herunder krav til melding om og rapportering av sykdommer. I nevnte forordning kreves det at Kommisjonen oppretter 

og forvalter et databasert informasjonssystem for ordningene og verktøyene som brukes for å oppfylle disse kravene 

(ADIS), og som skal integreres i IMSOC. 

21) Ettersom forordning (EU) 2016/429 får anvendelse fra 21. april 2021, bør det i denne forordningen fastsettes regler som 

får anvendelse senere, for opprettelse av nettverket med henblikk på driften av ADIS. 

22) I forordning (EU) 2016/2031 er det fastsatt tiltak for å hindre innførsel til eller spredning på EUs territorium av 

planteskadegjørere, herunder krav til melding av forekomst av skadegjørere samt plantehelsetiltak som er truffet. Den 

krever at Kommisjonen oppretter et elektronisk system som medlemstatene skal bruke for å sende inn meldinger, og 

som bør være koplet til og kompatibelt med IMSOC. 

23) For dette formålet gir nevnte forordning Kommisjonen myndighet til å fastsette særlige regler for meldinger, særlig for 

hvilke opplysninger de skal inneholde, et skjema og hvordan det skal fylles ut, samt frister for innsending av bestemte 

opplysninger. 

24) Det nettbaserte meldingssystemet EUROPHYT-Interceptions(14) er et system utviklet av Kommisjonen sammen med 

medlemsstatene for å melde om tilbakeholdelse av forsendelser fra andre medlemsstater eller tredjestater av planter og 

planteprodukter som kan utgjøre en overhengende fare for innførsel eller spredning av skadegjørere. Framgangsmåten 

og standardskjemaet som skal brukes for å melde om tilbakeholdelse av slike forsendelser fra en tredjestat, er fastsatt i 

kommisjonsdirektiv 94/3/EF(15).  

  

(14) Systemet ble opprinnelig opprettet ved rådsdirektiv 77/93/EØF av 21. desember 1976 om beskyttelsestiltak mot innføring til 

medlemsstatene av organismer som er skadelige for planter og planteprodukter (EFT L 26 av 31.1.1977, s. 20). Nevnte direktiv ble 

opphevet ved rådsdirektiv 2000/29/EF av 8. mai om beskyttelsestiltak mot innføring til Fellesskapet av organismer som er skadelige for 

planter eller planteprodukter og spredning av dem i Fellesskapet (EFT L 169 av 10.7.2000, s. 1), som ble opphevet ved forordning (EU) 

2016/2031 med virkning fra 14. desember 2019. 

(15) Kommisjonsdirektiv 94/3/EF av 21. januar 1994 om fastsettelse av en framgangsmåte for underretning om tilbakeholdelse av en 

forsendelse eller av en skadelig organisme fra tredjestater og som representerer en overhengende fare for plantehelsen (EFT L 32 av 

5.2.1994, s. 37). 
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25) Det er utarbeidet et parallelt nettbasert meldingssystem, EUROPHYT-Outbreaks, for å hjelpe medlemsstatene med å 

melde om offisielle bekreftelser av forekomst av skadegjørere på deres territorium og tiltak som er truffet for å utrydde 

eller hindre spredning av en skadegjører, enten den er regulert som skadelig eller ikke på EU-plan. I Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning 2014/917/EU(16) er det fastsatt hvilke opplysninger slike meldinger skal inneholde, samt 

fristen for innsending av dem. Den krever også at meldermedlemsstaten framlegger oppdateringer så snart som mulig 

dersom den mottar nye relevante opplysninger eller treffer nye relevante tiltak. 

26) For å gjøre det mulig for medlemsstatene å melde om tilbakeholdelse og utbrudd som fastsatt i forordning (EU) 

2016/2031 bør det i denne forordningen fastsettes regler for melding av tilbakeholdelse og utbrudd etter framgangsmåter 

som svarer til dem som brukes for tilbakeholdelse i henhold til direktiv 94/3/EF, og for utbrudd i henhold til 

gjennomføringsbeslutning 2014/917/EU. 

27) Ettersom meldingene som sendes inn til EUROPHYT-Interceptions, svarer til dataene og opplysningene om import av 

og handel innenfor Unionen med dyr og produkter av animalsk opprinnelse som sendes inn til TRACES-systemet, bør 

funksjonene i EUROPHYT-Interceptions for varer som holdes tilbake ved grensen og innenfor Unionen, være 

tilgjengelig i TRACES i stedet for i EUROPHYT. 

28) I forordning (EU) 2017/625 er det også fastsatt at IMSOC bør muliggjøre utarbeiding, håndtering og oversending av 

felles innførselsdokumenter om helse eller hygiene (CHED – Common Health Entry Document) og offisielle 

sertifikater, og at Kommisjonen gis myndighet til å fastsette regler for disse felles innførselsdokumentenes format, 

veiledning om hvordan de skal framlegges og brukes, samt regler for utstedelse av elektroniske sertifikater og for bruk 

av elektroniske signaturer. 

29) For å sikre et tilstrekkelig sikkerhetsnivå for elektroniske identifikasjonsmidler og elektronisk sertifisering og for å 

digitalisere og harmonisere sertifiseringsprosessen bør utstedelsen av elektroniske offisielle sertifikater og CHED-

dokumenter oppfylle kravene i standardene for elektroniske signaturer, elektroniske segl og elektroniske tidsstempler på 

de forskjellige identitetssikringsnivåene fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014(17) og 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1506(18) som er vedtatt i henhold til nevnte forordning, og som 

grunnlag bruke de eksisterende bestemmelsene om elektronisk plantehelsesertifisering i Kommisjonens gjennomførings-

beslutning (EU) 2018/1553(19). 

30) Ettersom det i forordning (EU) 2016/2031 er fastsatt at elektroniske plantehelsesertifikater for innførsel til Unionens 

territorium av planter, planteprodukter og andre gjenstander bare skal godtas dersom de leveres via eller ved elektronisk 

utveksling med IMSOC, bør det i denne forordningen fastsettes regler for utstedelse av slike sertifikater i henhold til 

disse bestemmelsene. 

31) For å sikre kontinuitet i den nåværende driftspraksisen bør opplysningene i det felles veterinærdokumentet til bruk ved 

import (CVED) for produkter opprettet ved kommisjonsforordning (EF) nr. 136/2004(20), CVED for dyr opprettet ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 282/2004(21) og det felles innførselsdokumentet opprettet ved kommisjonsforordning 

(EF) nr. 669/2009(22) danne grunnlaget for i denne forordningen å fastsette hvilke opplysninger som skal angis i CHED-

dokumentene for de forskjellige kategoriene av dyr og varer.  

  

(16) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/917/EU av 15. desember 2014 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsdirektiv 2000/29/EF med hensyn til melding av forekomsten av skadelige organismer og tiltak som medlemsstatene har truffet eller har 

til hensikt å treffe (EUT L 360 av 17.12.2014, s. 59). 

(17) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 av 23. juli 2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske 

transaksjoner i det indre marked og om oppheving av direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 av 28.8.2014, s. 73). 

(18) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1506 av 8. september 2015 om fastsettelse av spesifikasjoner for formater for 

avanserte elektroniske signaturer og avanserte segl som skal anerkjennes av offentlige organer i henhold til artikkel 27 nr. 5 og artikkel 37 

nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske 

transaksjoner i det indre marked (EUT L 235 av 9.9.2015, s. 37). 

(19) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1553 av 15. oktober 2018 om vilkår for anerkjennelse av elektroniske 

plantehelsesertifikater utstedt av nasjonale plantevernorganisasjoner i tredjestater (EUT L 260 av 17.10.2018, s. 22). 

(20) Kommisjonsforordning (EF) nr. 136/2004 av 22. januar 2004 om fastsettelse av framgangsmåtene for veterinærkontroller ved 

Fellesskapets grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater (EUT L 21 av 28.1.2004, s. 11). 

(21) Kommisjonsforordning (EF) nr. 282/2004 av 18. februar 2004 om innføring av et dokument for deklarering og veterinærkontroll av dyr 

som innføres til Fellesskapet fra tredjestater (EUT L 49 av 19.2.2004, s. 11). 

(22) Kommisjonsforordning (EF) nr. 669/2009 av 24. juli 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 

med hensyn til strengere offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse, og om endring av 

vedtak 2006/504/EF (EUT L 194 av 25.7.2009, s. 11). 
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32) For forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander som innføres fra tredjestater, og som det kreves et 

plantehelsesertifikat for, bør det i denne forordningen også fastsettes en mal for et CHED-dokument med opplysninger 

som er relevante for planter, planteprodukter og andre gjenstander som nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav c)–f) i 

forordning (EU) 2017/625 og i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/66(23). Disse opplysningene bør 

også tilpasses opplysningene som skal inngå i EUROPHYT-meldinger om tilbakeholdelse. 

33) Ettersom CHED-dokumentene bør brukes av driftsansvarlige for å gi forhåndsmelding om ankomst av forsendelser til 

vedkommende myndigheter og av nevnte myndigheter for å registrere utfallet av den offentlige kontrollen og 

beslutningen som treffes om forsendelsen, bør CHED-dokumentene inndeles i tre deler: En som skal fylles ut av 

personen som er ansvarlig for forsendelsen, en som skal fylles ut av vedkommende myndighet som treffer beslutning 

om forsendelsen, og en som skal fylles ut av vedkommende myndighet som gjennomfører oppfølgingstiltak knyttet til 

forsendelsen. I denne forordningen bør det fastsettes anvisninger for utfylling av hver av delene i CHED-dokumentet, 

herunder språkkrav. 

34) I henhold til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 70/2008/EF(24) skal Kommisjonen og medlemsstatene opprette sikre, 

integrerte, samvirkende og tilgjengelige elektroniske tollsystemer for å stille til rådighet tjenester med ett grensesnitt 

som muliggjør en kontinuerlig strøm av data mellom markedsdeltakere og tollmyndighetene, mellom tollmyndighetene 

og Kommisjonen og mellom tollmyndighetene og andre administrasjoner eller byråer. Ettersom disse målene svarer til 

målene i forordning (EU) 2017/625, bør det i denne forordningen fastsettes lignende samarbeidsordninger mellom 

myndigheter som håndterer dyr og varer som innføres til Unionen, og som bruker TRACES. 

35) For å sikre en konsekvent innsamling av opplysninger og unngå at medlemsstatenes og Kommisjonens databaser 

forurenses, bør det ved utveksling av data mellom TRACES og medlemsstatenes nasjonale systemer brukes 

referansedata som Kommisjonen har gjort tilgjengelig i TRACES. 

36) For dette formålet bør medlemsstatene gi Kommisjonen de opplysningene som er nødvendige for at TRACES skal 

fungere, f.eks. listene over grensekontrollposter og kontrollsteder utpekt i samsvar med forordning (EU) 2017/625, 

listene over kontrollenheter utpekt med henblikk på TRACES, listene over næringsmiddelvirksomheter godkjent i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004(25) og listene over virksomheter, anlegg og 

driftsansvarlige som håndterer animalske biprodukter eller avledede produkter, og som er blitt godkjent eller registrert i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009(26). 

37) Bestemmelsene i direktiv 94/3/EF, forordning (EU) nr. 16/2011 og gjennomføringsbeslutning 2014/917/EU, (EU) 

2015/1918 og (EU) 2018/1553 er gjennomgått og er nå innarbeidet i denne forordningen. Av hensyn til klarhet og 

sammenheng bør disse rettsaktene oppheves med virkning fra anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2017/625.  

  

(23) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/66 av 16. januar 2019 om regler for ensartede praktiske ordninger for gjennom-

føringen av offentlig kontroll av planter, planteprodukter og andre gjenstander for å kontrollere at Unionens regler for vernetiltak mot 

planteskadegjørere som får anvendelse på slike varer, er overholdt (EUT L 15 av 17.1.2019, s. 1). 

(24) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 70/2008/EF av 15. januar 2008 om et papirløst miljø for toll og handel (EUT L 23 av 26.1.2008,  

s. 21). 

(25) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1). 

(26) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter 

og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 (EUT L 300 av 14.11.2009,  

s. 1). 
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38) Kommisjonsvedtak 92/486/EØF(27), 2003/24/EF(28), 2003/623/EF(29), 2004/292/EF(30), 2004/675/EF(31) og 

2005/123/EF(32), som er vedtatt i forbindelse med TRACES-systemet i henhold til rådsdirektiv 90/425/EØF(33) og 

rådsdirektiv 92/438/EØF(34), er foreldet. Av hensyn til klarhet og sammenheng bør disse vedtakene også oppheves med 

virkning fra anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2017/625. 

39) Denne forordningen er blitt drøftet med Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og EUs datatilsyn. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL 1 

Formål, virkeområde og definisjoner 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. I denne forordningen fastsettes 

a) særlige vilkår og framgangsmåter for oversending av meldinger og tilleggsopplysninger for hurtigvarslingssystemet for 

næringsmidler og fôr (RASFF), som skal opprettes i henhold til forordning (EF) nr. 178/2002, 

b) framgangsmåter for opprettelse og bruk av det databaserte systemet for melding om og rapportering av sykdommer i 

Unionen, som skal opprettes og forvaltes av Kommisjonen i samsvar med artikkel 22 i forordning (EU) 2016/429, 

c) særlige regler, herunder frister, for innsending av meldinger, som skal fastsettes i henhold til forordning (EU) 2016/2031, 

d) regler for databasert håndtering og utveksling av opplysninger, data og dokumenter i informasjonsstyringssystemet for 

offentlig kontroll (IMSOC) som er nødvendige for å gjennomføre den offentlige kontrollen fastsatt i forordning (EU) 

2017/625 med hensyn til 

i) formatet for CHED-dokumentet nevnt i artikkel 56 i forordning (EU) 2017/625, herunder den elektroniske versjonen, 

og veiledning om hvordan det skal framlegges og brukes, 

ii) ensartede ordninger for samarbeid mellom tollmyndigheter, vedkommende myndigheter og andre myndigheter, som 

nevnt i artikkel 75 i forordning (EU) 2017/625, 

iii) utstedelse av elektroniske sertifikater og bruk av elektroniske signaturer for de offisielle sertifikatene nevnt i artikkel 

87 i forordning (EU) 2017/625, 

iv) standardformater for utveksling av opplysninger innenfor rammen av administrativ bistand og administrativt 

samarbeid, som nevnt i avdeling IV i forordning (EU) 2017/625, som gjelder  

  

(27) Kommisjonsvedtak 92/486/EØF av 25. september 1992 om fastsettelse av nærmere regler for samarbeidet mellom senteret for datanettet 

ANIMO og medlemsstatene (EFT L 291 av 7.10.1992, s. 20). 

(28) Kommisjonsvedtak 2003/24/EF av 30. desember 2002 om utvikling av et integrert datasystem for veterinærmyndighetene (EFT L 8 av 

14.1.2003, s. 44). 

(29) Kommisjonsvedtak 2003/623/EF av 19. august 2003 om utvikling av et integrert datasystem for veterinærmyndighetene (TRACES) (EUT 

L 216 av 28.8.2003, s. 58). 

(30) Kommisjonsvedtak 2004/292/EF av 30. mars 2004 om innføring av TRACES-systemet og endring av vedtak 92/486/EØF (EUT L 94 av 

31.3.2004, s. 63). 

(31) Kommisjonsvedtak 2004/675/EF av 29. september 2004 om innføring av logistisk støtte for TRACES-systemet (EUT L 309 av 6.10.2004, 

s. 26). 

(32) Kommisjonsvedtak 2005/123/EF av 9. februar 2005 om endring av vedtak 2004/292/EF om innføring av TRACES-systemet og om 

endring av vedtak 92/486/EØF (EUT L 39 av 11.2.2005, s. 53) 

(33) Rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll ved handel med visse levende dyr og produkter innenfor Unionen med 

sikte på gjennomføring av det indre marked (EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29). 

(34) Rådsvedtak 92/438/EØF av 13. juli 1992 om omlegging til edb-baserte veterinærrutiner ved import (SHIFT-prosjektet), om endring av 

direktiv 90/675/EØF, 91/496/EØF, 91/628/EØF og vedtak 90/424/EØF og om oppheving av vedtak 88/192/EØF (EFT L 243 av 25.8.1992, 

s. 27). 
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− anmodninger om bistand, 

− vanlige og gjentakende meldinger og svar, 

v) spesifikasjoner for de tekniske verktøyene og framgangsmåtene for kommunikasjon mellom kontaktorganer utpekt i 

samsvar med artikkel 103 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625, 

vi) hensiktsmessig drift av IMSOC som nevnt i avdeling VI kapittel IV i forordning (EU) 2017/625. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «komponent» et elektronisk system som er integrert i IMSOC, 

2) «nettverk» en gruppe medlemmer som har tilgang til en bestemt komponent, 

3) «nettverksmedlem» vedkommende myndighet i en medlemsstat, Kommisjonen, et EU-byrå, vedkommende myndighet i 

en tredjestat eller en internasjonal organisasjon som har tilgang til minst én komponent, 

4) «kontaktpunkt» kontaktpunktet som nettverksmedlemmet har utpekt til å representere seg, 

5) «medlemsstatens nasjonale system» et databasert informasjonssystem som er eid og opprettet av en medlemsstat før 

ikrafttredelsesdatoen for forordning (EU) 2017/625, med henblikk på å forvalte, håndtere og utveksle data, opplysninger 

og dokumenter om offentlige kontroller, og som gjør det mulig å utveksle data elektronisk med den relevante 

komponenten, 

6) «internasjonal organisasjon» ethvert av de internasjonalt anerkjente organene angitt i artikkel 121 bokstav g) i forordning 

(EU) 2017/625 eller lignende mellomstatlige organisasjoner, 

7) «iRASFF» det elektroniske systemet som gjennomfører RASFF- og AAC-prosedyrene beskrevet i henholdsvis artikkel 50 

i forordning (EF) nr. 178/2002 og i artikkel 102–108 i forordning (EU) 2017/625, 

8) «risiko» enhver direkte eller indirekte risiko for menneskers helse i forbindelse med næringsmidler, materialer som er 

beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, eller fôr i samsvar med artikkel 50 i forordning (EF) nr. 178/2002, 

eller en alvorlig risiko for dyrs helse eller miljøet i forbindelse med fôr, herunder fôr til dyr som ikke er bestemt til 

næringsmiddelproduksjon, i samsvar med artikkel 29 i forordning (EF) nr. 183/2005, 

9) «RASFF-nettverk» hurtigvarslingssystemet for melding av risikoer som definert i nr. 8, som er opprettet som et nettverk 

ved artikkel 50 i forordning (EF) nr. 178/2002, 

10) «AAC-nettverk» nettverket som består av Kommisjonen og kontaktorganene utpekt av medlemsstatene i samsvar med 

artikkel 103 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625 for å lette kommunikasjonen mellom vedkommende myndigheter, 

11) «nettverk mot matsvindel» nettverket som består av Kommisjonen, Europol og kontaktorganene utpekt av medlemsstatene 

i samsvar med artikkel 103 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625 for å fremme utveksling av opplysninger om meldinger om 

matsvindel som definert i nr. 21, 

12) «varslings- og samarbeidsnettverk» et nettverk som består av RASFF, AAC og nettverk mot matsvindel, 

13) «nasjonalt kontaktpunkt» et kontaktpunkt som består av RASFF- og AAC-kontaktpunktene i hver medlemsstat, enten de 

fysisk befinner seg i samme administrative enhet eller ikke, 

14) «melding om manglende overholdelse» en melding i iRASFF om manglende overholdelse som ikke utgjør en risiko i 

henhold til artikkel 50 i forordning (EF) nr. 178/2002 og artikkel 106 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625, bortsett fra ikke-

alvorlige risikoer for dyrs helse og risikoer for plantehelsen eller dyrevelferden, 

15) «varselmelding» en melding i iRASFF om en alvorlig direkte eller indirekte risiko knyttet til næringsmidler, materialer 

som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, eller fôr i henhold til i artikkel 50 i forordning (EF)  

nr. 178/2002 og artikkel 29 i forordning (EF) nr. 183/2005, og som krever eller kan kreve rask inngripen fra et annet 

medlem av RASFF-nettverket, 

16) «informasjonsmelding» en melding i iRASFF om en direkte eller indirekte risiko knyttet til næringsmidler, materialer som 

er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, eller fôr i henhold til artikkel 50 i forordning (EF) nr. 178/2002 og 

artikkel 29 i forordning (EF) nr. 183/2005, og som ikke krever rask inngripen fra et annet medlem av RASFF-nettverket, 

17) «informasjonsmelding som krever oppfølging» en informasjonsmelding om et produkt som er eller kan bli brakt i 

omsetning i et annet RASFF-nettverksmedlems stat,  
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18) «informasjonsmelding for underretning» en informasjonsmelding om et produkt som 

i) enten bare finnes i staten til nettverksmedlemmet som meldingen kommer fra, eller 

ii) ikke er brakt i omsetning, eller 

iii) ikke lenger finnes på markedet, 

19) «nyhetsmelding» en melding i iRASFF om en risiko knyttet til næringsmidler, materialer som er beregnet på å komme i 

kontakt med næringsmidler, eller fôr i henhold til artikkel 50 i forordning (EF) nr. 178/2002 og artikkel 29 i forordning 

(EF) nr. 183/2005, og som stammer fra en uformell kilde, inneholder uverifisert informasjon eller gjelder et produkt som 

ennå ikke er identifisert, 

20) «melding om avvisning ved grensen» en melding i iRASFF om en avvisning på grunn av en risiko som definert i nr. 8 i et 

parti, en container eller en last med næringsmidler, materialer som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, 

eller fôr som nevnt i artikkel 50 nr. 3 bokstav c) i forordning (EF) nr. 178/2002, 

21) «melding om matsvindel» en melding i iRASFF om manglende overholdelse som gjelder mistanke om bevisste 

handlinger fra foretak eller enkeltpersoner med det formål å villede kjøpere og oppnå en urettmessig fordel av dette, i strid 

med reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625, 

22) «opprinnelig melding» en melding om manglende overholdelse, en varselmelding, en informasjonsmelding, en 

nyhetsmelding, en melding om matsvindel eller en melding om avvisning ved grensen, 

23) «oppfølgingsmelding» en melding i iRASFF som inneholder tilleggsopplysninger i forbindelse med en opprinnelig 

melding, 

24) «anmodning» en anmodning om administrativ bistand i iRASFF som er basert på en opprinnelig melding eller en 

oppfølgingsmelding, og som gjør det mulig å utveksle opplysninger i henhold til artikkel 104–108 i forordning (EU) 

2017/625, 

25) «svar» et svar på en anmodning om administrativ bistand i iRASFF som er basert på en opprinnelig melding eller en 

oppfølgingsmelding, og som gjør det mulig å utveksle opplysninger i henhold til artikkel 104–108 i forordning (EU) 

2017/625, 

26) «nettverksmedlem eller kontaktpunkt som meldingen kommer fra» nettverksmedlemmet eller kontaktpunktet som sender 

en melding til et annet nettverksmedlem eller kontaktpunkt, 

27) «underrettet nettverksmedlem eller kontaktpunkt» nettverksmedlemmet eller kontaktpunktet som har mottatt en melding 

fra et annet nettverksmedlem eller kontaktpunkt, 

28) «anmodet nettverksmedlem eller kontaktpunkt» nettverksmedlemmet eller kontaktpunktet som har mottatt en melding fra 

et annet nettverksmedlem eller kontaktpunkt med henblikk på å få et svar, 

29) «ADIS» det databaserte informasjonssystemet for melding om og rapportering av sykdommer som skal opprettes og 

forvaltes av Kommisjonen i samsvar med artikkel 22 i forordning (EU) 2016/429, 

30) «ADIS-nettverk» nettverket som består av Kommisjonen og medlemsstatenes vedkommende myndigheter med henblikk 

på driften av ADIS, 

31) «EUROPHYT» det elektroniske meldingssystemet som skal opprettes av Kommisjonen, og som skal koples til og være 

kompatibelt med IMSOC med henblikk på medlemsstatenes innsending av EUROPHYT-meldinger om utbrudd i samsvar 

med artikkel 103 i forordning (EU) 2016/2031, 

32) «EUROPHYT-melding om utbrudd» en melding som skal sendes inn i EUROPHYT om noe av det følgende: 

a) Offisielt bekreftet forekomst på Unionens territorium av en karanteneskadegjører, som nevnt i artikkel 11 første ledd 

bokstav a) og b) i forordning (EU) 2016/2031. 

b) Offisielt bekreftet forekomst av en skadegjører som ikke er oppført på listen over EU-karanteneskadegjørere, som 

nevnt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EU) 2016/2031. 

c) Forekomst eller overhengende fare for innførsel til eller spredning på Unionens territorium av en skadegjører som 

ikke er oppført på listen over EU-karanteneskadegjørere, som nevnt i artikkel 30 nr. 1 i forordning (EU) 2016/2031. 

d) Offisielt bekreftet forekomst av en karanteneskadegjører for vernesone, som nevnt i artikkel 33 nr. 1 i forordning 

(EU) 2016/2031, 

33) «EUROPHYT-melding om tilbakeholdelse» en melding som skal sendes inn i TRACES i noen av situasjonene beskrevet i 

artikkel 11 første ledd bokstav c), artikkel 40 nr. 4, artikkel 41 nr. 4, artikkel 46 nr. 4, artikkel 49 nr. 6 annet, tredje og 

fjerde ledd, artikkel 53 nr. 4, artikkel 54 nr. 4, artikkel 77 nr. 2 og artikkel 95 nr. 5 i forordning (EU) 2016/2031, 

34) «EUROPHYT-nettverk for tilbakeholdelse» nettverket som består av Kommisjonen og medlemsstatenes vedkommende 

myndigheter med henblikk på EUROPHYT-meldinger om tilbakeholdelse,  
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35) «EUROPHYT-nettverk for utbrudd» nettverket som består av Kommisjonen og medlemsstatenes vedkommende 

myndigheter med henblikk på driften av EUROPHYT, 

36) «TRACES» det databaserte systemet nevnt i artikkel 133 nr. 4 i forordning (EU) 2017/625 for utveksling av data, 

opplysninger og dokumenter, 

37) «TRACES-nettverk» nettverket som består av Kommisjonen og medlemsstatenes vedkommende myndigheter med 

henblikk på driften av TRACES, 

38) «elektronisk signatur» en elektronisk signatur som definert i artikkel 3 nr. 10 i forordning (EU) nr. 910/2014, 

39) «avansert elektronisk signatur» en elektronisk signatur som oppfyller de tekniske spesifikasjonene fastsatt i vedlegget til 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1506, 

40) «kvalifisert elektronisk signatur» en elektronisk signatur som definert i artikkel 3 nr. 12 i forordning (EU) nr. 910/2014, 

41) «avansert elektronisk segl» et elektronisk segl som oppfyller de tekniske spesifikasjonene fastsatt i vedlegget til 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1506, 

42) «kvalifisert elektronisk segl» et elektronisk segl som definert i artikkel 3 nr. 27 i forordning (EU) nr. 910/2014, 

43) «kvalifisert elektronisk tidsstempel» et elektronisk tidsstempel som definert i artikkel 3 nr. 34 i forordning (EU) 

nr. 910/2014, 

44) «kontrollsted» et kontrollsted som nevnt i artikkel 53 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625, 

45) «kontrollenhet» en enhet som har den teknologien og det utstyret som er nødvendig for at den relevante komponenten kan 

fungere effektivt, og som for dette formålet kalles 

a) «sentral kontrollenhet» for den sentrale vedkommende myndigheten i en medlemsstat, 

b) «regional kontrollenhet» for en regional vedkommende myndighet i en medlemsstat, 

c) «lokal kontrollenhet» for en lokal vedkommende myndighet i en medlemsstat. 

KAPITTEL 2 

Allmenne prinsipper og vern av opplysninger 

Artikkel 3 

Komponenter i IMSOC 

1. IMSOC skal bestå av følgende komponenter: 

a) iRASFF. 

b) ADIS. 

c) EUROPHYT. 

d) TRACES. 

2. Komponentene nevnt i nr. 1 skal fungere i samsvar med de allmenne prinsippene om og reglene for vern av opplysninger 

fastsatt i dette kapittelet. 

Artikkel 4 

Komponenter, nettverk og kontaktpunkter 

1. Hver av komponentene skal ha et nettverk som Kommisjonen skal være en del av. 

2. Hvert nettverksmedlem skal utpeke minst ett kontaktpunkt og underrette Kommisjonens kontaktpunkt om dette og om 

kontaktopplysningene for det. De skal umiddelbart underrette Kommisjonens kontaktpunkt om eventuelle endringer av dette. 

3. Kommisjonens kontaktpunkt skal føre og holde oppdatert en liste over kontaktpunkter og gjøre den tilgjengelig for alle 

nettverksmedlemmene.  
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4. Kommisjonen skal opprette en styringsstruktur for å styre utviklingen av, fastsette prioriteringer for og overvåke at 

IMSOC gjennomføres på riktig måte. Styringsstrukturen skal bestå av 

a) et driftsstyre, i samarbeid med medlemsstatene, som minst en gang i året skal drøfte prioriteringer for og utviklingen av 

hver komponent, 

b) undergrupper i driftsstyret som regelmessig skal drøfte prioriteringer for og utviklingen av spesifikke funksjoner for hver av 

komponentene. 

Artikkel 5 

Eierskap til og ansvar for data, opplysninger og dokumenter 

1. Hvert nettverksmedlem skal eie og være ansvarlig for dataene, opplysningene og dokumentene som dets kontaktpunkt 

eller brukere som handler under dets ansvar, har lagt inn eller generert i den relevante komponenten. 

2. Hver underskriver, vedkommende myndighet som en underskriver tilhører, eller vedkommende myndighet som oppretter 

et elektronisk segl, skal eie og være ansvarlig for den delen av dokumentene som den skriver under eller påfører segl i 

TRACES. 

3. Dersom flere enn én underskriver skriver under et dokument i TRACES, skal hver underskriver eie og være ansvarlig for 

den delen av dokumentet som vedkommende skriver under. 

Artikkel 6 

Koplinger mellom komponentene 

1. Koplingene mellom komponentene skal ha som formål å 

a) komplettere data, opplysninger eller dokumenter i en eller flere komponenter med data, opplysninger eller dokumenter som 

allerede finnes i en annen komponent, og 

b) gi nettverksmedlemmene relevante og oppdaterte opplysninger, slik at de kan utføre sine oppgaver i samsvar med reglene 

som er fastsatt for hver komponent i denne forordningen, og 

c) støtte og bruke framgangsmåtene for 

i) å fastsette og endre hyppigheten av identitetskontrollen og den fysiske kontrollen som skal gjennomføres av 

forsendelser av kategoriene av varer og dyr nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav a), b) og c) i forordning (EU) 2017/625, 

ii) å gjennomføre identitetskontroll og fysisk kontroll med foreskreven hyppighet av forsendelser av kategoriene av varer 

og dyr nevnt i bokstav d), e) og f) i nevnte artikkel, 

iii) vedkommende myndigheters samordnede gjennomføring av den skjerpede offentlige kontrollen ved mistanke om 

manglende overholdelse som nevnt i artikkel 65 nr. 6 i nevnte forordning. 

2. Koplingene nevnt i nr. 1 skal bestå av koplinger mellom 

a) iRASFF og TRACES som gjør det mulig å utveksle data om meldinger om avvisning ved grensen og felles 

innførselsdokumenter om helse eller hygiene, 

b) EUROPHYT og TRACES som gjør det mulig å utveksle data om EUROPHYT-meldinger om utbrudd og tilbakeholdelse, 

c) iRASFF, EUROPHYT og TRACES som gjør det mulig å utveksle data om de driftsansvarliges historikk med hensyn til 

overholdelse av reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625. 

Artikkel 7 

Elektronisk utveksling av data mellom komponenter og andre elektroniske systemer 

1. Utveksling av data mellom IMSOC og andre elektroniske systemer, herunder medlemsstatenes nasjonale systemer, skal 

a) være basert på internasjonale standarder som er relevante for komponenten, og bruke formatene XML, CMS eller PDF, 

b) bruke de spesifikke datakatalogene og forretningsreglene som er tilgjengelige i den relevante komponenten.  
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2. Kommisjonen skal gi medlemsstatene 

a) opplysninger om hyppigheten av identitetskontroller og fysiske kontroller nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i), 

b) opplysninger om hyppigheten og utfallet av vedkommende myndigheters samordnede gjennomføring av den skjerpede 

offentlige kontrollen nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav c) iii), 

c) datakatalogene og forretningsreglene nevnt i nr. 1 bokstav b). 

3. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene utarbeide en servicenivåavtale om vedlikehold av den elektroniske 

utvekslingen av data mellom den relevante komponenten og andre elektroniske systemer, herunder medlemsstatenes nasjonale 

systemer. 

Artikkel 8 

Kommisjonens forpliktelser og rettigheter 

1. Kommisjonen skal sørge for drift, vedlikehold, støtte og enhver nødvendig oppdatering eller utvikling av komponentenes 

programvare og IT-infrastruktur. 

2. Kommisjonen skal ha tilgang til alle data, opplysninger og dokumenter i hver av komponentene for å kunne overvåke 

utvekslingen av data, opplysninger og dokumenter som er lagt inn eller generert i dem, for å identifisere aktiviteter som ikke er, 

eller som ser ut til ikke å være, i samsvar med reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625, og som 

a) har eller kan ha konsekvenser i flere enn én medlemsstat, eller 

b) finner sted eller ser ut til å finne sted i flere enn én medlemsstat. 

Artikkel 9 

Vilkår for å gi tredjestater og internasjonale organisasjoner delvis tilgang til IMSOC 

1. Etter å ha mottatt en behørig begrunnet søknad kan Kommisjonen i samarbeid med medlemsstatene gi vedkommende 

myndighet i en tredjestat eller en internasjonal organisasjon delvis tilgang til funksjoner i en eller flere komponenter og til 

spesifikke data, opplysninger og dokumenter som er lagt inn eller generert i dem, forutsatt at søkeren for den eller de aktuelle 

komponentene dokumenterer at vedkommende oppfyller følgende krav: 

a) Vedkommende har den rettslige og driftsmessige kapasiteten til uten unødig opphold å yte den bistanden som er nødvendig 

for å sikre at komponenten som det anmodes om delvis tilgang til, fungerer tilfredsstillende. 

b) Vedkommende har utpekt et kontaktpunkt for dette formålet. 

2. Den delvise tilgangen nevnt i nr. 1 skal ikke omfatte tilgang til personopplysninger som behandles i den eller de 

komponentene som det gis delvis tilgang til. 

3. Som unntak fra nr. 2 kan delvis tilgang omfatte tilgang til personopplysninger dersom den ansøkende tredjestaten eller 

internasjonale organisasjonen oppfyller vilkårene for lovlig overføring av personopplysninger i henhold til forordning (EU) 

2016/679 og (EU) 2018/1725. 

Artikkel 10 

Behandling av personopplysninger 

1. Personopplysninger skal behandles i hver komponent for det formål å gjennomføre offentlig kontroll og annen offentlig 

virksomhet. Personopplysninger skal særlig tilhøre en av følgende kategorier: 

a) Kontaktpunkter, driftsansvarlige, importører, eksportører, transportører og laboratorieteknikere når det kreves 

personopplysninger i henhold til unionsretten. 

b) Brukere av hver komponent.  
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2. Ved behandling av personopplysninger i henhold til denne forordningen skal medlemsstatene oppfylle kravene i 

forordning (EU) 2016/679 og direktiv (EU) 2016/680, og Kommisjonen skal oppfylle kravene i forordning (EU) 2018/1725. 

Artikkel 11 

Behandlingsansvarlige og felles behandlingsansvar 

1. Kommisjonen og vedkommende myndigheter i tredjestatene skal være felles behandlingsansvarlige for databehandlingen i 

hver av komponentene. 

2. Kommisjonen skal ha ansvar for å 

a) fastsette og iverksette de tekniske midlene som gjør det mulig for registrerte å utøve sine rettigheter, og sikre at disse 

rettighetene utøves i samsvar med forordning (EU) 2018/1725, 

b) sørge for sikker behandling i hver av komponentene i henhold til artikkel 33 i forordning (EU) 2018/1725, 

c) fastsette hvilke kategorier av Kommisjonens eget personale og eksterne leverandører som kan gis tilgang til komponentene, 

d) melde ethvert brudd på personopplysningssikkerheten i komponentene til EUs datatilsyn i henhold til artikkel 34 i 

forordning (EU) 2018/1725 og underrette den registrerte om dette i henhold til artikkel 35 i nevnte forordning, 

e) sørge for at Kommisjonens personale og eksterne leverandører har fått tilstrekkelig opplæring for å kunne utføre sine 

oppgaver i henhold til forordning (EU) 2018/1725. 

3. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal ha ansvar for å 

a) sørge for at den registrertes rettigheter utøves i samsvar med forordning (EU) 2016/679 og denne forordningen, 

b) sikre personopplysningenes sikkerhet og konfidensialitet i henhold til kapittel IV avsnitt 2 i forordning (EU) 2016/679, 

c) utpeke det personalet som skal ha tilgang til hver komponent, 

d) sikre at personalet som har tilgang til hver komponent, har fått tilstrekkelig opplæring for å kunne utføre sine oppgaver i 

samsvar med forordning (EU) 2016/679 og, dersom det er relevant, direktiv (EU) 2016/680. 

4. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene kan utpeke forskjellige felles behandlingsansvarlige i samme medlemsstat 

for å oppfylle en eller flere av forpliktelsene nevnt i nr. 3. 

KAPITTEL 3 

Komponenter, nettverk og kontaktpunkter 

AVSNITT 1 

iRASFF 

Artikkel 12 

Kontaktorganer med ansvar for utveksling av visse typer opplysninger 

Medlemsstatene skal angi hvilket av kontaktorganene utpekt i samsvar med artikkel 103 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625 som 

har ansvar for å utveksle opplysninger om meldinger om matsvindel.  
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Artikkel 13 

Nasjonalt kontaktpunkt 

1. Det nasjonale kontaktpunktet i hver medlemsstat skal ha ansvar for å 

a) opprette effektive ordninger for å sikre en smidig utveksling av relevante opplysninger med alle relevante vedkommende 

myndigheter innenfor sin jurisdiksjon, slik at meldinger, anmodninger eller svar umiddelbart kan oversendes til 

vedkommende myndigheter med henblikk på egnede tiltak, samt sørge for god orden i meldingene, anmodningene eller 

svarene, 

b) fastsette sine egne roller og ansvarsområder og de som påhviler relevante vedkommende myndigheter innenfor 

kontaktpunktets jurisdiksjon med hensyn til utarbeiding og oversending av meldinger, anmodninger og svar, samt vurdering 

og distribusjon av meldinger, anmodninger og svar fra andre medlemmer av varslings- og samarbeidsnettverket. 

2. Medlemsstatene kan innlemme sitt kontaktpunkt for nettverket mot matsvindel i sitt nasjonale kontaktpunkt. 

3. Kommunikasjonen i RASFF-nettverket skal skje gjennom det nasjonale kontaktpunktet. 

Artikkel 14 

Arbeidsoppgaver for medlemmene av varslings- og samarbeidsnettverket 

1. Medlemmene av varslings- og samarbeidsnettverket skal sørge for at nettverkene innenfor deres jurisdiksjon fungerer 

effektivt. 

2. Hvert utpekte kontaktpunkt for varslings- og samarbeidsnettverket skal gi Kommisjonens kontaktpunkt detaljerte 

opplysninger om personene som tar hånd om driften, samt deres kontaktopplysninger. For dette formålet skal malen for 

kontaktpunktopplysninger som Kommisjonen stiller til rådighet, brukes. 

3. RASFF-nettverkets kontaktpunkter skal sørge for at en vakthavende er tilgjengelig for nødkommunikasjon døgnet rundt 

alle dager. 

Artikkel 15 

Opplysninger som utveksles i iRASFF 

1. Utveksling av opplysninger mellom varslings- og samarbeidsnettverkets kontaktpunkter i henhold til artikkel 50 i 

forordning (EF) nr. 178/2002 og avdeling IV i forordning (EU) 2017/625 skal bare gjøres i iRASFF og i form av meldinger, 

anmodninger og svar. 

2. Varslings- og samarbeidsnettverkets kontaktpunkter skal fylle ut de relevante feltene i en melding for å muliggjøre en 

utvetydig identifisering av produktet, risikoen(e), tilfeller av manglende overholdelse og mistanke om svindel, framlegge 

opplysninger om sporbarhet dersom det er mulig, samt identifisere kontaktpunkter med ansvar for en eventuell oppfølging av en 

melding eller et svar på en anmodning. 

3. Meldinger kan oversendes som opprinnelige meldinger eller oppfølgingsmeldinger. 

4. Anmodninger og svar skal inneholde opplysninger om varslings- og samarbeidsnettverkets kontaktpunkt(er) som 

anmodningen eller svaret er rettet til. 

Artikkel 16 

Meldinger om manglende overholdelse 

1. Varslings- og samarbeidsnettverkets kontaktpunkter skal uten unødig opphold utveksle meldinger om manglende 

overholdelse som minst skal inneholde følgende: 

a) Navnet på vedkommende myndighet som behandler meldingen, dersom denne er en annen enn kontaktpunktet. 

b) En beskrivelse av den mulige manglende overholdelsen. 

c) Identifisering, dersom det er mulig, av de driftsansvarlige som er knyttet til den mulige manglende overholdelsen. 

d) Nærmere opplysninger om de berørte dyrene eller varene.  
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e) Opplysninger om mistanker om risikoer. 

f) En angivelse av om meldingen gjelder et mulig tilfelle av manglende overholdelse som skyldes bedragersk praksis. 

2. Kommisjonens kontaktpunkt skal uten unødig opphold kontrollere hver utvekslede melding om manglende overholdelse. 

Artikkel 17 

Varselmeldinger 

1. RASFF-nettverkets kontaktpunkter skal oversende varselmeldinger til Kommisjonens kontaktpunkt uten unødig opphold 

og under alle omstendigheter senest 48 timer etter at de er blitt underrettet om risikoen. 

2. Varselmeldinger skal inneholde alle tilgjengelige opplysninger som kreves i henhold til artikkel 16 nr. 1, og alle 

opplysninger om risikoen og produktet som er opphav til risikoen. Det faktum at ikke alle relevante opplysninger foreligger, 

skal ikke forsinke oversendingen av varselmeldinger unødig. 

3. Kommisjonens kontaktpunkt skal kontrollere varselmeldingene og oversende dem til varslings- og samarbeidsnettverkets 

kontaktpunkter senest 24 timer etter å ha mottatt dem. 

4. Utenom Kommisjonens kontortid skal RASFF-nettverkets kontaktpunkter underrette Kommisjonens kontaktpunkt om at 

en varselmelding er overført, eller følge opp en varselmelding, ved å ringe nødnummeret til nevnte kontaktpunkt og angi hvilke 

medlemsstater i RASFF-nettverket som er berørt. Kommisjonens kontaktpunkt skal underrette de av RASFF-nettverkets 

kontaktpunkter som er berørt, ved å ringe deres nødnumre. 

Artikkel 18 

Informasjonsmeldinger 

1. RASFF-nettverkets kontaktpunkter skal uten unødig opphold oversende informasjonsmeldinger til Kommisjonens 

kontaktpunkt. 

2. Informasjonsmeldinger skal inneholde alle tilgjengelige opplysninger som kreves i henhold til artikkel 16 nr. 1, og alle 

opplysninger om risikoen og produktet som er opphav til risikoen. 

3. Kommisjonens kontaktpunkt skal kontrollere informasjonsmeldingene og oversende dem til varslings- og 

samarbeidsnettverkets kontaktpunkter uten unødig opphold etter å ha mottatt dem. 

Artikkel 19 

Nyhetsmeldinger 

1. Varslings- og samarbeidsnettverkets kontaktpunkter kan oversende nyhetsmeldinger til Kommisjonens kontaktpunkt. 

2. Nyhetsmeldinger skal inneholde opplysningene som kreves i henhold til artikkel 16 nr. 1, når disse er tilgjengelige. 

3. Kommisjonens kontaktpunkt skal kontrollere nyhetsmeldingene og oversende dem til varslings- og samarbeidsnettverkets 

kontaktpunkter uten unødig opphold etter å ha mottatt dem. 

Artikkel 20 

Meldinger om avvisning ved grensen 

1. RASFF-nettverkets kontaktpunkter skal uten unødig opphold oversende meldinger om avvisning ved grensen til varslings- 

og samarbeidsnettverkets kontaktpunkter. 

2. Meldinger om avvisning ved grensen skal inneholde alle opplysninger som kreves i henhold til artikkel 16 nr. 1, og alle 

opplysninger om risikoen og produktet som er opphav til risikoen. 

3. Opplysningene nevnt i nr. 2 skal oversendes via TRACES til alle grensekontrollstasjoner.  
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4. Kommisjonens kontaktpunkt skal kontrollere hver oversendte melding om avvisning ved grensen. 

Artikkel 21 

Meldinger om matsvindel 

1. Kontaktpunktene for nettverket mot matsvindel skal utveksle meldinger om matsvindel som minst skal inneholde 

følgende: 

a) Alle opplysninger som kreves i henhold til artikkel 16 nr. 1. 

b) En beskrivelse av den mistenkte svindelen. 

c) Dersom det er mulig, en identifisering av de driftsansvarlige som er involvert. 

d) Opplysninger om hvorvidt det pågår politietterforskning eller rettslige undersøkelser av den mistenkte svindelen. 

e) Opplysninger om eventuelle pålegg fra politi eller rettsmyndighet så snart disse foreligger og kan utleveres. 

2. Kontaktpunktene for nettverket mot matsvindel skal uten unødig opphold oversende alle opplysninger om helserisikoer til 

sitt kontaktpunkt for RASFF-nettverket. 

3. Kommisjonens kontaktpunkt skal uten unødig opphold kontrollere hver utvekslede melding om matsvindel. 

Artikkel 22 

Oppfølgingsmeldinger 

1. Dersom et medlem av varslings- og samarbeidsnettverket har tilleggsopplysninger om en opprinnelig melding, skal det 

eller de berørte kontaktpunktene umiddelbart oversende en oppfølgingsmelding til nevnte nettverk. 

2. Dersom et kontaktpunkt nevnt i nr. 1 har anmodet om oppfølgende opplysninger om en opprinnelig melding, skal disse 

opplysningene uten unødig opphold og i den grad det er mulig, oversendes varslings- og samarbeidsnettverket. 

3. Dersom et medlem av RASFF-nettverket treffer tiltak etter å ha mottatt en opprinnelig melding i samsvar med artikkel 50 

nr. 5 i forordning (EF) nr. 178/2002, skal dets kontaktpunkt umiddelbart oversende en detaljert oppfølgingsmelding til 

varslings- og samarbeidsnettverket. 

4. Dersom tiltaket nevnt i nr. 3 består i å holde tilbake et produkt og sende det tilbake til en avsender i staten til et annet 

RASFF-nettverksmedlem, 

a) skal nettverksmedlemmet som treffer tiltaket, gi relevante opplysninger om det tilbakesendte produktet i en 

oppfølgingsmelding, med mindre alle disse opplysningene allerede er angitt i den opprinnelige meldingen, 

b) skal det andre nettverksmedlemmet gi opplysninger i en oppfølgingsmelding om tiltaket som er truffet i forbindelse med 

det tilbakesendte produktet. 

5. Som unntak fra nr. 1 gjelder at dersom en oppfølgingsmelding endrer klassifiseringen av en opprinnelig melding til en 

varsel- eller informasjonsmelding, skal medlemmet av varslings- og samarbeidsnettverket oversende den til Kommisjonens 

kontaktpunkt for kontroll og oversending til varslings- og samarbeidsnettverkets kontaktpunkter innen fristene fastsatt i 

artikkel 17 eller 18. 

Artikkel 23 

Tilgang til meldinger i iRASFF 

1. Alle medlemmer av varslings- og samarbeidsnettverket skal ha tilgang til varselmeldinger, informasjonsmeldinger, 

nyhetsmeldinger eller meldinger om avvisning ved grensen. 

2. Uten at det berører Kommisjonens rett til tilgang i henhold til artikkel 8 nr. 2, er det bare varslings- og 

samarbeidsnettverkets medlemmer som meldinger kommer fra, og underrettede og anmodede medlemmer av nettverket som 

skal ha tilgang til meldinger om manglende overholdelse. Andre nettverksmedlemmer skal imidlertid ha tilgang til 

opplysningene nevnt i artikkel 16. nr. 1 bokstav a), b) og e).  
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3. Uten at det berører Kommisjonens rett til tilgang i henhold til artikkel 8 nr. 2, er det bare nettverket mot matsvindels 

kontaktpunkter som meldinger kommer fra, og underrettede og anmodede kontaktpunkter i nettverket som skal ha tilgang til 

meldinger om matsvindel. 

Artikkel 24 

Kontroll og offentliggjøring av meldinger 

1. Kommisjonens kontaktpunkts kontroll av meldinger skal omfatte kontroll av 

a) at meldingen er fullstendig og leselig, 

b) at det rettslige grunnlaget for meldingen er riktig. Et feilaktig rettslig grunnlag skal imidlertid ikke hindre oversending av 

en melding dersom en risiko er blitt identifisert, 

c) om meldingen omfattes av RASFF-nettverkets virkeområde, 

d) at de viktigste opplysningene i meldingen er angitt på et språk som er enkelt å forstå for varslings- og samarbeids-

nettverkets kontaktpunkt, 

e) at kravene i denne forordningen er oppfylt, 

f) om det gjentatte ganger er rapportert om den samme driftsansvarlige og/eller faren og/eller opprinnelsesstaten. 

2. Som unntak fra nr. 1 skal meldinger om manglende overholdelse, matsvindel og avvisning på grensen omfatte bokstav b), 

c) og e) i nevnte nummer. 

3. Når Kommisjonens kontaktpunkt har kontrollert en melding i samsvar med nr. 1 eller 2, kan den offentliggjøre et 

sammendrag av varselmeldinger, informasjonsmeldinger, meldinger om avvisning på grensen og meldinger om manglende 

overholdelse med opplysninger om klassifiseringen av og statusen for meldingen, produktet og den eller de risikoene som er 

identifisert, opprinnelsesstaten, statene der produktet er blitt distribuert, nettverksmedlemmet som meldingen kommer fra, 

grunnlaget for meldingen og tiltak som er truffet. 

4. Kommisjonen skal offentliggjøre en årlig rapport om meldingene som er oversendt i iRASFF. 

Artikkel 25 

Tilbaketrekking og endring av meldinger 

1. Dersom tiltaket som skal treffes, ser ut til å være basert på grunnløse opplysninger, eller dersom meldingen er oversendt 

ved en feil, kan alle kontaktpunktene i varslings- og samarbeidsnettverket be om at 

a) et kontaktpunkt som meldingen kommer fra, trekker tilbake en melding om manglende overholdelse, matsvindel eller 

oppfølging, 

b) Kommisjonens kontaktpunkt, etter samtykke fra kontaktpunktet som meldingen kommer fra, trekker tilbake en varsel- eller 

informasjonsmelding, en melding om avvisning ved grensen eller en nyhetsmelding. 

2. Alle kontaktpunktene i varslings- og samarbeidsnettverket kan be om at en melding endres etter samtykke fra 

kontaktpunktet som meldingen kommer fra. 

3. En oppfølgingsmelding skal ikke anses som en endring av en melding, og den kan derfor oversendes uten samtykke fra 

andre nettverksmedlemmer, med mindre oppfølgingsmeldingen endrer klassifiseringen av meldingen. 

Artikkel 26 

Avslutning av en melding og lagringstid for personopplysninger 

1. En melding avsluttes automatisk i iRASFF dersom 

a) det ikke foreligger uavsluttede oppfølgingsanmodninger, eller 

b) alle anmodninger er besvart, eller 

c) det ikke er svart på den siste anmodningen senest seks måneder etter at den er overført. 

2. Personopplysninger fra avsluttede meldinger skal lagres i høyst ti år.  



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/85 

 

Artikkel 27 

Utveksling av opplysninger med tredjestater 

1. Dersom en varselmelding, informasjonsmelding eller melding om avvisning ved grensen gjelder et produkt som har sin 

opprinnelse i eller er distribuert til en tredjestat som ikke har tilgang til iRASFF eller TRACES, skal Kommisjonen uten 

opphold underrette nevnte tredjestat. 

2. Dersom en melding om manglende overholdelse eller om matsvindel gjelder et produkt som har sin opprinnelse i eller er 

distribuert til en tredjestat som ikke har tilgang til iRASFF eller TRACES, kan Kommisjonen underrette nevnte tredjestat. 

Artikkel 28 

Beredskapsplaner for iRASFF 

1. Dersom iRASFF er utilgjengelig, 

a) skal RASFF-nettverkets kontaktpunkter underrette om at det oversendes en e-post angående en varselmelding eller 

oppfølging av en varselmelding, ved å ringe nødnummeret til Kommisjonens kontaktpunkt. Kommisjonens kontaktpunkt 

skal underrette de av RASFF-nettverkets kontaktpunkter som skal stå for oppfølgingen, ved å ringe deres nødnumre, 

b) skal AAC-nettverkets kontaktpunkter utveksle opplysninger via e-post, 

c) skal kontaktpunktene i nettverket mot matsvindel utveksle opplysninger om meldinger om matsvindel via e-post, 

d) skal utvekslingen nevnt i bokstav b) og c) ikke utløse anmodnings- og svarmekanismen. 

2. Når iRASFF er tilgjengelig igjen, skal varslings- og samarbeidsnettverkets kontaktpunkter legge inn opplysningene som 

er blitt utvekslet utenfor systemet, i systemet. 

AVSNITT 2 

ADIS 

Artikkel 29 

ADIS-nettverket 

1. Hvert medlem av ADIS-nettverket kan utpeke flere enn ett kontaktpunkt for innsending i ADIS av 

a) meldinger om utbrudd i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) 2016/429, 

b) rapporter som fastsatt i artikkel 20 i forordning (EU) 2016/429. 

2. Hvert av ADIS-nettverkets kontaktpunkter skal i ADIS føre og holde oppdatert listen over meldings- og 

rapporteringsregionene som medlemsstaten har opprettet med henblikk på melding og rapportering fastsatt i artikkel 19 og 

artikkel 20 i forordning (EU) 2016/429. 

AVSNITT 3 

EUROPHYT 

Artikkel 30 

EUROPHYT-nettverket 

Hvert medlem av EUROPHYT-nettverket skal utpeke 

a) et kontaktpunkt med ansvar for å oversende EUROPHYT-meldinger om utbrudd til EUROPHYT-nettverket for utbrudd,  
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b) et kontaktpunkt med ansvar for å 

i) overvåke oversendingen av EUROPHYT-meldinger om tilbakeholdelse til EUROPHYT-nettverket for 

tilbakeholdelse, i samsvar med artikkel 33, for forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander som 

innføres til Unionen, 

ii) oversende EUROPHYT-meldinger om tilbakeholdelse til de relevante tredjestatene og internasjonale organisasjonene 

for forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander som innføres til Unionen, 

iii) oversende EUROPHYT-meldinger om tilbakeholdelse til EUROPHYT-nettverket for tilbakeholdelse for forsendelser 

av planter, planteprodukter og andre gjenstander som er gjenstand for handel i Unionen. 

Artikkel 31 

Tilgang til EUROPHYT-meldinger om utbrudd og tilbakeholdelse 

Uten at det berører Kommisjonens rett til tilgang i henhold til artikkel 8 nr. 2, er det bare det berørte EUROPHYT-nettverket 

som skal ha tilgang til EUROPHYT-meldinger om utbrudd eller tilbakeholdelse. 

Artikkel 32 

Oversending av EUROPHYT-meldinger om utbrudd til EUROPHYT-nettverket for utbrudd 

1. EUROPHYT-nettverkets kontaktpunkter skal i EUROPHYT sende inn en melding om utbrudd som minst inneholder 

opplysningene angitt i nr. 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.4 og 8 i vedlegg I til denne forordningen, senest åtte virkedager 

etter datoen for det ansvarlige offisielle organets offisielle bekreftelse av forekomsten av en skadegjører som nevnt i artikkel 11 

første ledd bokstav a) og b), artikkel 29 nr. 1, artikkel 30 nr. 1 og artikkel 33 nr. 1 i forordning (EU) 2016/2031. 

2. Dersom forekomsten av en skadegjører er offisielt bekreftet i henhold til nr. 1, skal meldingen også inneholde 

opplysningene angitt i nr. 5.6 i vedlegg I. 

3. Nettverkets kontaktpunkter skal i EUROPHYT sende inn en melding som inneholder opplysningene angitt i nr. 1.2, 3.2, 

4.2, 4.3, 4.4, 5.3–5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 7.1–7.6, 9 og 10 i vedlegg I senest 30 dager etter den relevante datoen nevnt i 

nr. 1. 

4. EUROPHYT-nettverkets kontaktpunkter skal oppdatere meldingene nevnt i nr. 1 og 3 så snart de har kontrollert 

eventuelle relevante nye opplysninger som de har fått tilgang til, eller så snart vedkommende myndighet har truffet nye tiltak. 

Artikkel 33 

Bruk av TRACES for oversending av EUROPHYT-meldinger om tilbakeholdelse til EUROPHYT-nettverket for 

tilbakeholdelse 

1. Den offentlige plantehelseinspektøren som treffer beslutning om forsendelser av planter, planteprodukter og andre 

gjenstander som innføres til Unionen i samsvar med artikkel 55 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 2017/625, skal sende inn 

EUROPHYT-meldinger om tilbakeholdelse av disse forsendelsene i TRACES senest to virkedager etter tilbakeholdelsen. 

2. Meldingene nevnt i nr. 1 skal inneholde følgende opplysninger: 

a) Opplysningen som skal registreres i CHED-dokumentet nevnt i artikkel 40 nr. 1 bokstav c). 

b) Tilleggsopplysninger om tiltakene som er truffet i forbindelse med forsendelsen. 

c) Opplysninger om den ilagte karantenen. 

d) Eventuelle ytterligere opplysninger om tilbakeholdelsen dersom dette er tilgjengelig. 

3. EUROPHYT-nettverkets kontaktpunkter skal sende inn EUROPHYT-meldinger om tilbakeholdelse av forsendelser av 

planter, planteprodukter og andre gjenstander som er gjenstand for handel i Unionen, i TRACES senest to virkedager etter 

tilbakeholdelsen. Disse meldingene skal inneholde opplysningene nevnt i nr. 2.  
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Artikkel 34 

Lagringstid for personopplysninger i EUROPHYT-meldinger om utbrudd 

I EUROPHYT skal personopplysninger fra EUROPHYT-meldinger om utbrudd lagres i høyst ti år. 

AVSNITT 4 

TRACES 

Artikkel 35 

TRACES-nettverket 

1. Uten at det berører artikkel 4 nr. 2, skal hvert medlem av TRACES-nettverket utpeke et eller flere kontaktpunkter for 

funksjonene fastsatt i artikkel 132 bokstav d) og i artikkel 133 i forordning (EU) 2017/625 eller i annet av Unionens regelverk 

der det henvises til TRACES. 

2. Kontaktpunkter utpekt med tanke på innsending av EUROPHYT-meldinger om tilbakeholdelse skal også anses for å være 

kontaktpunkter for den funksjonen i TRACES. 

Artikkel 36 

Tilgang til data, opplysninger og dokumenter i TRACES 

1. Hver driftsansvarlig skal ha tilgang til de dataene, opplysningene eller dokumentene som vedkommende håndterer, 

genererer eller oversender i TRACES. 

2. Hver vedkommende myndighet skal ha tilgang til data, opplysninger eller dokumenter som håndteres, genereres eller 

oversendes på dens ansvar i TRACES, enten av myndighetens eget personale eller av de driftsansvarlige som den har ansvar for 

i TRACES. 

3. Dersom mer enn én vedkommende myndighet håndterer, genererer eller oversender data, opplysninger eller dokumenter i 

TRACES, skal de ha tilgang til alle slike data, opplysninger og dokumenter. 

4. Uten at det berører Kommisjonens rett til tilgang i henhold til artikkel 8 nr. 2, skal enheter som ikke har bidratt til 

håndtering, utarbeiding eller oversending av data, opplysninger eller dokumenter i TRACES, eller som ikke er involvert i den 

aktuelle omsetningen eller forflytningen, ikke ha tilgang til slike data, opplysninger eller dokumenter. 

5. Som unntak fra nr. 4 i denne artikkelen skal vedkommende myndigheter ha tilgang til data, opplysninger og dokumenter 

om en beslutning om å nekte innførsel av en forsendelse eller et pålegg om å treffe tiltak som er registrert i TRACES i samsvar 

med artikkel 66 nr. 5 i forordning (EU) 2017/625. 

Artikkel 37 

Utveksling av data mellom TRACES og andre elektroniske systemer 

1. Utvekslingen av data mellom TRACES og andre elektroniske systemer, herunder medlemsstatenes nasjonale systemer, 

skal være synkronisert, gjensidig og basert på standardene til UN/CEFACT, IPPC og OIE. 

2. Ved utvekslingen av data mellom TRACES og medlemsstatenes nasjonale systemer skal det brukes referansedata fra 

TRACES.  
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Artikkel 38 

Samarbeid mellom medlemsstatenes myndigheter når det gjelder forsendelser som innføres til Unionen 

1. Med henblikk på samarbeidet fastsatt i artikkel 75 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625 skal medlemsstatenes tollmyndigheter 

ha tilgang til data, opplysninger og dokumenter om dyr og varer som innføres til Unionen fra tredjestater, og til beslutninger 

truffet på grunnlag av offentlig kontroll gjennomført i samsvar med avdeling II kapittel V i nevnte forordning, via 

a) TRACES eller medlemsstatenes nasjonale systemer eller 

b) EUs system med ett meldepunkt på tollområdet basert på de elektroniske tollsystemene som er nevnt i vedtak  

nr. 70/2008/EF, og som er koplet til TRACES. 

2. Dersom tilgangen nevnt i nr. 1 ikke er tilgjengelig, skal medlemsstatene uten unødig opphold sørge for at deres 

tollmyndigheter og vedkommende myndigheter gjensidig og rettidig utveksler relevante data, opplysninger og dokumenter. 

Artikkel 39 

Utstedelse av elektroniske offisielle sertifikater og bruk av elektroniske signaturer 

1. Elektroniske offisielle sertifikater for forsendelser av dyr og varer som innføres til Unionen, skal oppfylle alle følgende 

krav: 

a) De skal være utstedt i ett av følgende systemer: 

i) TRACES. 

ii) En medlemsstats nasjonale system. 

iii) En tredjestats eller en internasjonal organisasjons system for elektronisk sertifisering som kan utveksle data med 

TRACES. 

iv) En tredjestats eller en internasjonal organisasjons system for elektronisk sertifisering som kan utveksle data med en 

medlemsstats nasjonale system. 

b) De skal være underskrevet av en godkjent tjenestemann med en avansert eller kvalifisert elektronisk signatur. 

c) De skal være utstyrt med utstedende vedkommende myndighets avanserte eller kvalifiserte elektroniske segl eller dens 

rettslige representants avanserte eller kvalifiserte elektroniske signatur. 

d) De skal bruke et kvalifisert elektronisk tidsstempel. 

2. Dersom elektroniske offisielle sertifikater utstedes i samsvar med nr. 1 bokstav a) iii) eller iv), skal TRACES eller 

medlemsstatens nasjonale system bekrefte utvekslingen av data via det avanserte eller kvalifiserte elektroniske seglet til 

vedkommende myndighet i den utstedende tredjestaten eller den avanserte eller kvalifiserte elektroniske signaturen til dens 

rettslige representant. 

I slike tilfeller er underskriften til den godkjente tjenestemannen nevnt i nr. 1 bokstav b) ikke nødvendig. 

3. Kommisjonen skal underrettes på forhånd om utstedelsen av elektroniske offisielle sertifikater i samsvar med nr. 1 

bokstav a) iv). 

4. Vedkommende myndighet skal godta elektroniske plantehelsesertifikater, som kreves for innførsel av planter, 

planteprodukter og andre gjenstander til Unionens territorium i samsvar med kapittel VI avsnitt 1 i forordning (EU) 2016/2031, 

bare dersom de er utstedt i samsvar med nr. 1 bokstav a) i) eller iii) i denne artikkelen.  
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Artikkel 40 

Formatet for CHED-dokumentet og veiledning om hvordan det skal framlegges og brukes 

1. CHED-dokumentet skal inneholde felter for opplysningene angitt i del 1 i vedlegg II til denne forordningen og skal brukes 

av den driftsansvarlige og vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 56 nr. 3 i forordning (EU) 2017/625 i ett av 

følgende formater, alt etter forsendelsens kategori fastsatt i artikkel 47 nr. 1 i nevnte forordning: 

a) Et CHED-A som er utarbeidet i samsvar med malen i del 2 avsnitt A i vedlegg II til denne forordningen, for forsendelser av 

dyr 

i) nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625 eller 

ii) som ved innførselen til Unionen omfattes av tiltakene fastsatt i artikkel 47 nr. 1 bokstav e) eller f) i forordning (EU) 

2017/625. 

b) Et CHED-P som er utarbeidet i samsvar med malen i del 2 avsnitt B i vedlegg II til denne forordningen, for forsendelser av 

produkter 

i) nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2017/625 eller 

ii) som ved innførselen til Unionen omfattes av tiltakene fastsatt i artikkel 47 nr. 1 bokstav d), e) eller f) i forordning (EU) 

2017/625. 

c) Et CHED-PP som er utarbeidet i samsvar med malen i del 2 avsnitt C i vedlegg II til denne forordningen, for forsendelser 

av 

i) planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 2017/625 eller 

ii) planter, planteprodukter og andre gjenstander som ved innførselen til Unionen omfattes av et av tiltakene eller 

vilkårene fastsatt i artikkel 47 nr. 1 bokstav d), e) eller f) i forordning (EU) 2017/625, eller 

iii) spesifikke planter, planteprodukter og andre gjenstander av en bestemt opprinnelse eller et bestemt opphav for hvilke 

et minstenivå av offentlig kontroll er nødvendig for å håndtere kjente allmenne farer og risikoer for plantehelsen som 

fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2019/66. 

d) Et CHED-D som er utarbeidet i samsvar med malen i del 2 avsnitt D i vedlegg II til denne forordningen, for forsendelser av 

fôr og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som ved innførselen til Unionen omfattes av noen av tiltakene eller 

vilkårene fastsatt i artikkel 47 nr. 1 bokstav d), e) eller f) i forordning (EU) 2017/625. 

2. CHED-dokumentet nevnt i nr. 1 skal være 

a) utarbeidet på minst ett av de offisielle språkene i innførselsmedlemsstaten, 

b) behørig utfylt på minst ett av de offisielle språkene i innførselsmedlemsstaten, i samsvar med de forklarende kommentarene 

fastsatt i del 1 i vedlegg II til denne forordningen, av 

i) den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, når det gjelder nærmere opplysninger om forsendelsen, som 

beskrevet i del I i malene i del 2 avsnitt A–D i nevnte vedlegg, 

ii) vedkommende myndighet på en grensekontrollstasjon eller et kontrollsted når det gjelder opplysninger om 

beslutningen som er truffet angående forsendelsen, som beskrevet i del II i malene i del 2 avsnitt A–D i nevnte 

vedlegg, 

iii) vedkommende myndighet på utførselsgrensekontrollstasjonen eller grensekontrollstasjonen på det endelige 

bestemmelsesstedet, eller av den lokale vedkommende myndigheten, når det gjelder opplysninger om oppfølgings-

tiltak som er truffet angående forsendelsen etter at en beslutning er truffet, som beskrevet i del III i malene i del 2 

avsnitt A–D i nevnte vedlegg. 

3. Som unntak fra nr. 2 bokstav a) kan en medlemsstat samtykke i at et CHED-dokument utarbeides på et annet offisielt EU-

språk enn språket i innførselsmedlemsstaten.  
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Artikkel 41 

Bruk av et elektronisk CHED-dokument 

1. En driftsansvarligs eller en vedkommende myndighets bruk av et elektronisk CHED-dokument skal skje ved hjelp av ett 

av følgende systemer: 

a) TRACES, forutsatt at CHED-dokumentet oppfyller alle følgende krav: 

i) Det er underskrevet av den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, med vedkommendes elektroniske 

signatur. 

ii) Det er underskrevet av sertifikatutstederen på grensekontrollstasjoner eller kontrollsteder med vedkommendes 

avanserte eller kvalifiserte elektroniske signatur. 

iii) Det er utstyrt med utstedende vedkommende myndighets avanserte eller kvalifiserte elektroniske segl. 

iv) Det er forseglet i TRACES med et avansert eller kvalifisert elektronisk segl. 

b) En medlemsstats nasjonale system, forutsatt at CHED-dokumentet oppfyller alle følgende krav: 

i) Det er underskrevet av den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, med vedkommendes elektroniske 

signatur. 

ii) Det er underskrevet av sertifikatutstederen på grensekontrollstasjoner eller kontrollsteder med vedkommendes 

avanserte eller kvalifiserte elektroniske signatur. 

iii) Det er utstyrt med utstedende vedkommende myndighets avanserte eller kvalifiserte elektroniske segl. 

iv) Det oversendes til TRACES senest på det tidspunktet beslutningen treffes på grunnlag av den offentlige kontrollen, og 

oversendingen er forseglet med utstedende vedkommende myndighets avanserte eller kvalifiserte elektroniske segl. 

2. TRACES skal bekrefte oversendingen nevnt i nr. 1 bokstav b) iv) med sitt avanserte eller kvalifiserte elektroniske segl. 

3. Hvert av trinnene nevnt i nr. 1 og 2 skal tidsstemples med et kvalifisert elektronisk tidsstempel. 

Artikkel 42 

Lagringstid for elektroniske sertifikater, CHED-dokumenter og personopplysninger i disse 

1. For å opprettholde integriteten for sertifikater og CHED-dokumenter utstedt i samsvar med henholdsvis artikkel 39 og 

artikkel 41 skal relevante data om elektroniske signaturer, elektroniske segl, tidsstempler og elektroniske utvekslinger lagres 

i TRACES og medlemsstatenes nasjonale systemer i minst tre år. 

2. Personopplysninger fra sertifikatene og CHED-dokumentene nevnt i nr. 1 skal lagres i TRACES og medlemsstatenes 

nasjonale systemer i høyst ti år. 

3. Personopplysninger fra EUROPHYT-meldinger om tilbakeholdelse nevnt i artikkel 33 nr. 2 skal lagres i TRACES i høyst ti 

år. 

Artikkel 43 

Liste over kontrollenheter 

Hvert av TRACES-nettverkets kontaktpunkter skal i TRACES føre og holde oppdatert listen over kontrollenheter som dets 

medlemsstat har utpekt med henblikk på TRACES. 

Artikkel 44 

Liste over grensekontrollstasjoner og kontrollsteder 

1. Hvert av TRACES-nettverkets kontaktpunkter skal i TRACES føre og holde oppdatert listen over grensekontrollstasjoner 

og kontrollsteder som dets medlemsstat har utpekt i samsvar med henholdsvis artikkel 59 nr. 1 og artikkel 53 nr. 2 i forordning 

(EU) 2017/625, med henblikk på offentlig kontroll av en eller flere av kategoriene av dyr og varer nevnt i artikkel 47 nr. 1 i 

nevnte forordning.  
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2. Kontaktpunktene nevnt i nr. 1 i denne artikkelen skal legge inn opplysninger i TRACES om hver grensekontrollstasjon og 

hvert kontrollsted som er utpekt, ved bruk av 

a) formatet fastsatt i vedlegg I til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1014(35) for å gi opplysningene nevnt i 

artikkel 60 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625, 

b) forkortelsene og spesifikasjonene fastsatt i vedlegg II til nevnte gjennomføringsforordning. 

Artikkel 45 

Liste over virksomheter 

1. Hvert av TRACES-nettverkets kontaktpunkter skal i TRACES føre og holde oppdatert følgende liste over virksomheter: 

a) Næringsmiddelvirksomheter som kontaktpunktets medlemsstat har godkjent i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i forordning 

(EF) nr. 852/2004. 

b) Virksomheter, anlegg og driftsansvarlige som håndterer animalske biprodukter eller avledede produkter, og som 

kontaktpunktets medlemsstat har godkjent eller registrert i samsvar med artikkel 47 i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

2. Kontaktpunktet nevnt i nr. 1 skal legge inn opplysninger i TRACES om hver virksomhet som omhandles i nevnte 

nummer, ved bruk av de tekniske spesifikasjonene for formatet for listen over virksomheter som Kommisjonen stiller til 

rådighet. 

3. Kommisjonen skal bistå medlemsstatene med å gjøre listene nevnt i nr. 1 tilgjengelige for offentligheten via sitt nettsted 

eller TRACES. 

Artikkel 46 

Beredskapsplaner for TRACES og medlemsstatenes nasjonale systemer i tilfelle ikke-planlagt eller planlagt 

utilgjengelighet 

1. TRACES-nettverkets kontaktpunkter skal føre et offentlig nettbasert register som inneholder en utfyllbar mal for alle 

dokumentene som kan utstedes i TRACES eller i medlemsstatens nasjonale system i samsvar med denne forordningen. 

2. Dersom en medlemsstats nasjonale system, TRACES eller en av funksjonene i disse systemene er utilgjengelig i mer enn 

én time, kan brukerne av disse bruke en utfyllbar trykt eller elektronisk mal, som nevnt i nr. 1, for å registrere og utveksle 

opplysninger. 

3. Når systemene eller funksjonene nevnt i nr. 2 er tilgjengelige igjen, skal brukerne bruke opplysningene registrert i 

samsvar med nr. 2 for elektronisk å generere de dokumentene som kreves i henhold til denne forordningen. 

4. Dersom TRACES, en medlemsstats nasjonale system eller en av funksjonene i disse systemene er utilgjengelig, kan 

medlemsstatene midlertidig generere og elektronisk utveksle alle nødvendige dokumenter i det tilgjengelige systemet, og 

forpliktelser som gjelder TRACES-funksjoner, får ikke anvendelse. Kommisjonen og eierne av de nasjonale systemene skal 

foreta en samlet ad hoc-utveksling av disse dokumentene så snart systemene er tilgjengelige igjen. 

5. Dokumentene som er generert i samsvar med nr. 2 og 4, skal være merket med teksten «generert under en uforutsett 

hendelse». 

6. Kommisjonen skal underrette brukere via TRACES to uker før en planlagt utilgjengelighet og opplyse om hvor lenge den 

vil vare og årsaken til den. 

  

(35) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1014 av 12. juni 2019 om fastsettelse av nærmere regler for minstekrav til 

grensekontrollstasjoner, herunder kontrollsentre, og til format, kategorier og forkortelser som skal brukes i lister over 

grensekontrollstasjoner og kontrollsteder (EUT L 165 av 21.6.2019, s. 10). 
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KAPITTEL 4 

Sluttbestemmelser 

Artikkel 47 

Opphevinger 

1. Direktiv 94/3/EF, vedtak 92/486/EØF, 2003/24/EF, 2003/623/EF, 2004/292/EF, 2004/675/EF og 2005/123/EF, forordning 

(EU) nr. 16/2011 og gjennomføringsbeslutning 2014/917/EU, (EU) 2015/1918 og (EU) 2018/1553 oppheves med virkning fra 

14. desember 2019. 

2. Henvisninger til disse opphevede rettsaktene skal forstås som henvisninger til denne forordningen og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg III. 

Artikkel 48 

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 14. desember 2019, med unntak av kapittel 3 avsnitt 2 som får anvendelse fra 21. april 2021. 

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

Utferdiget i Brussel 30. september 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Innhold i meldingene nevnt i artikkel 32 

1. Generell informasjon 

1.1. Tittel – angi det vitenskapelige navnet på den berørte skadegjøreren som nevnt i artikkel 11 første ledd bokstav a) og b), 

artikkel 29 nr. 1, artikkel 30 nr. 1 og artikkel 33 nr. 1 i forordning (EU) 2016/2031, stedet og om det er første forekomst 

eller ikke. Det vitenskapelige navnet skal være enten 

1) skadegjørerens vitenskapelige navn, herunder, dersom det er relevant, patovaren, eller 

2) dersom nr. 1 ikke får anvendelse, det vitenskapelige navnet som er godkjent av en internasjonal organisasjon, 

herunder patovaren, og navnet på den aktuelle organisasjonen, eller 

3) dersom verken nr. 1 eller nr. 2 får anvendelse, det vitenskapelige navnet fra den mest pålitelige informasjonskilden 

med en henvisning til den kilden. 

Det kan gis forklarende kommentarer. 

1.2. Sammendrag – et sammendrag av opplysningene i nr. 3–7. 

1.3. Angi et av følgende: 

1) Delvis melding i samsvar med artikkel 32 nr. 1 og 2. 

2) Melding i samsvar med artikkel 32 nr. 3. 

3) Oppdatering av melding i samsvar med artikkel 32 nr. 4. 

4) Avsluttende kommentar om oppheving av tiltak og årsaken til det. 

2. Sentral myndighet og ansvarlige personer 

2.1. Navnet på den sentrale myndigheten som sender meldingen – skriv «Melding fra» etterfulgt av navnet på den sentrale 

myndigheten og dens medlemsstat. 

2.2. Offisiell kontaktperson hos den sentrale myndigheten – angi navnet på og telefonnummeret og e-postadressen til 

personen som den sentrale myndigheten har utpekt som offisiell kontaktperson for meldingen. Dersom flere enn én 

person er utpekt, angis årsaken til dette. 

3. Sted der skadegjøreren forekommer 

3.1. Angi så nøyaktig som mulig hvor skadegjøreren forekommer, med, som et minimum, angivelse av en administrativ 

region (f.eks. kommune, sted, provins). 

3.2. Legg ved et eller flere kart over stedet. 

4. Årsak til meldingen, skadegjørerstatus i det berørte området og den berørte medlemsstaten 

4.1. Angi et av følgende: 

1) Første bekreftede eller mistenkte forekomst av skadegjøreren på den berørte medlemsstatens territorium. 

2) Bekreftet eller mistenkt forekomst av skadegjøreren på deler av den berørte medlemsstatens territorium der det 

tidligere ikke er konstatert forekomst av skadegjøreren. (Dersom det er relevant, angis det at skadegjøreren 

forekommer på en del av territoriet der den tidligere har forekommet, men er blitt utryddet.) 

4.2. Skadegjørerstatus i området(1) der skadegjøreren er funnet, etter offisiell bekreftelse – angi, med en forklarende 

kommentar, et eller flere av følgende: 

1) Forekommer i alle deler av området. 

2) Forekommer bare i visse deler av området. 

3) Forekommer i visse deler av området der vertsplantene ikke dyrkes.  

  

(1) I samsvar med konseptet fastsatt i International Standards for Phytosanitary Measures, ISPM 8 (1998): Determination of pest status in an 

area. Rome, IPPC, FAO (https://www.ippc.int/sites/default/files/documents//1323945129_ISPM_08_1998_En_2011-11-29_Refor.pdf) 
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4) Forekommer: under utryddelse. 

5) Forekommer: under inneslutning. 

6) Forekommer: med lav prevalens. 

7) Forekommer ikke: skadegjører funnet, men utryddet. 

8) Forekommer ikke: skadegjører funnet, men forekommer ikke lenger av andre årsaker enn utryddelse. 

9) Midlertidig forekomst (forekomsten av skadegjøreren forventes ikke å føre til etablering): tiltak ikke nødvendig. 

10) Midlertidig forekomst: tiltak nødvendig, under overvåking. 

11) Midlertidig forekomst: tiltak nødvendig, under utryddelse. 

12) Annet. 

4.3. Skadegjørerstatus i den berørte medlemsstaten før offisiell bekreftelse av forekomst, eller mistenkt forekomst, av 

skadegjøreren – angi, med en forklarende kommentar, et eller flere av følgende: 

1) Forekommer i alle deler av medlemsstaten. 

2) Forekommer bare i visse deler av medlemsstaten. 

3) Forekommer i visse deler av medlemsstaten der vertsplanten(e) ikke dyrkes. 

4) Forekommer: sesongavhengig. 

5) Forekommer: under utryddelse. 

6) Forekommer: under inneslutning (dersom utryddelse er umulig). 

7) Forekommer: med lav prevalens. 

8) Forekommer ikke: ingen registrering av skadegjøreren. 

9) Forekommer ikke: skadegjører utryddet. 

10) Forekommer ikke: skadegjører forekommer ikke lenger av andre årsaker enn utryddelse. 

11) Forekommer ikke: ugyldige skadegjørerregistreringer. 

12) Forekommer ikke: upålitelige skadegjørerregistreringer. 

13) Forekommer ikke: bare tilbakeholdt. 

14) Midlertidig forekomst: tiltak ikke nødvendig. 

15) Midlertidig forekomst: tiltak nødvendig, under overvåking. 

16) Midlertidig forekomst: tiltak nødvendig, under utryddelse. 

17) Annet. 

4.4. Skadegjørerstatus i den berørte medlemsstaten etter offisiell bekreftelse av forekomst av skadegjøreren – angi, med en 

forklarende kommentar, et eller flere av følgende: 

1) Forekommer i alle deler av medlemsstaten. 

2) Forekommer bare i visse deler av medlemsstaten. 

3) Forekommer i visse deler av medlemsstaten der vertsplanten(e) ikke dyrkes. 

4) Forekommer: sesongavhengig. 

5) Forekommer: under utryddelse. 

6) Forekommer: under inneslutning (dersom utryddelse er umulig). 

7) Forekommer: med lav prevalens. 

8) Forekommer ikke: skadegjører utryddet. 

9) Forekommer ikke: skadegjører forekommer ikke lenger av andre årsaker enn utryddelse. 

10) Forekommer ikke: ugyldige skadegjørerregistreringer. 

11) Forekommer ikke: upålitelige skadegjørerregistreringer. 

12) Forekommer ikke: bare tilbakeholdt. 

13) Midlertidig forekomst: tiltak ikke nødvendig.  
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14) Midlertidig forekomst: tiltak nødvendig, under overvåking. 

15) Midlertidig forekomst: tiltak nødvendig, under utryddelse. 

16) Annet. 

5. Funn, prøvetaking, testing og bekreftelse av skadegjører 

5.1. Angi hvordan forekomsten av skadegjøreren ble oppdaget, eller hvordan mistanken om forekomsten oppsto – angi et av 

følgende: 

1) Skadegjørerrelatert offisiell undersøkelse. 

2) Undersøkelse knyttet til et eksisterende eller bekjempet utbrudd av et skadedyr. 

3) Enhver form for plantehelsekontroll. 

4) Sporingskontroll (både frem og tilbake) knyttet til den spesifikke forekomsten av skadegjøreren. 

5) Annen offisiell kontroll enn plantehelsekontroll. 

6) Opplysninger framlagt av profesjonelle aktører, laboratorier eller andre. 

7) Vitenskapelige opplysninger. 

8) Annet. 

Ytterligere kommentarer kan legges til som fritekst eller vedlagte dokumenter. 

Dersom nr. 8 velges, angis nærmere opplysninger. 

For kontroller angis datoen(e), beskrivelsen av metoden (herunder opplysninger om visuelle eller andre kontroller), 

det gis en kort beskrivelse av kontrollstedet og resultatene, og det vedlegges et eller flere bilder. 

Dersom nr. 3 eller 4 velges, angis datoen for kontrollen(e) og en beskrivelse av kontrollmetoden (herunder 

opplysninger om visuelle eller andre kontroller). Det kan gis en kort beskrivelse av kontrollstedet og resultatene, og 

et eller flere bilder kan vedlegges. 

5.2. Dato for funnet – angi når det ansvarlige offentlige organet konstaterte forekomsten av skadegjøreren, fikk mistanke om 

forekomsten eller først ble underrettet om funnet. Dersom skadegjøreren ble funnet av en annen person enn det ansvarlige 

offentlige organet, angis datoen for funnet og for når den aktuelle personen underrettet det ansvarlige offentlige organet. 

5.3. Prøvetaking for laboratorieanalyse – dersom det er relevant, gis det opplysninger om prosedyren for prøvetaking for 

laboratorieanalyse, herunder dato, metode og prøvestørrelse. Bilder kan vedlegges. 

5.4. Laboratorium – dersom det er relevant, angis navnet på og adressen til det eller de laboratoriene som deltar i 

identifiseringen av skadegjøreren. 

5.5. Diagnostisk metode – angi et av følgende: 

1) I henhold til fagfellevurdert protokoll – (angi en tydelig henvisning til protokollen og, dersom det er relevant, 

eventuelle avvik fra den). 

2) Annen (angi metoden). 

5.6. Dato for den offisielle bekreftelsen av skadegjørerens identitet. 

6. Opplysninger om det angrepne området og alvorlighetsgraden av og kilden til utbruddet 

6.1. Størrelse på og avgrensning av det angrepne området – angi et eller flere av følgende (dersom omtrentlige tall angis, må 

det redegjøres for hvorfor det ikke er mulig å angi nøyaktige tall): 

1) Angrepet areal (m2, ha, km2). 

2) Antall angrepne planter (stk.). 

3) Mengden angrepne planteprodukter (tonn, m3). 

4) GPS-koordinater eller annen spesifikk beskrivelse (f.eks. Eurostats territoriale enheter (NUTS), geografiske koder 

(Geocodes), flyfoto) som avgrenser området. 

6.2. Egenskaper ved det angrepne området og dets nærhet – angi et eller flere av følgende: 

1) Friluft – produksjonsområde: 

1.1) Mark (dyrkbar mark, beitemark).  
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1.2) Frukthage/vingård. 

1.3) Planteskole. 

1.4) Skog. 

2) Friluft – annet: 

2.1) Privat hage. 

2.2) Offentlige steder. 

2.3) Bevaringsområde. 

2.4) Viltvoksende planter i andre områder enn bevaringsområder. 

2.5) Annet (angis nærmere). 

3) Fysisk lukkede forhold: 

3.1) Veksthus. 

3.2) Vinterhager o.l. 

3.3) Privat sted (bortsett fra veksthus). 

3.4) Offentlig sted (bortsett fra veksthus). 

3.5) Annet (angis nærmere). 

Angi for hvert alternativ om angrepet gjelder et eller flere av følgende: 

− planter til planting, 

− andre planter, 

− planteprodukter eller 

− andre gjenstander. 

6.3. Vertsplanter i det angrepne området og dets nærhet – angi det vitenskapelige navnet på vertsplantene i det aktuelle 

området i samsvar med nr. 6.4. Det kan gis tilleggsopplysninger om vertsplantetettheten med henvisning til 

dyrkingspraksis og særlige egenskaper ved habitatene eller om mottakelige planteprodukter som er produsert i området. 

6.4. Angrepne planter, planteprodukter og andre gjenstander – angi det vitenskapelige navnet på den eller de angrepne 

vertsplantene. Sorten og, for planteprodukter, varetypen kan angis, alt etter hva som er relevant. 

6.5. Smittebærere i området – dersom det er relevant, angis et av følgende: 

1) Det vitenskapelige navnet på smittebærerne minst på slektsnivå. 

2) Dersom nr. 1 ikke får anvendelse, det vitenskapelige navnet som er godkjent av en internasjonal organisasjon, og 

navnet på den aktuelle internasjonale organisasjonen. 

3) Dersom verken nr. 1 eller nr. 2 får anvendelse, det vitenskapelige navnet fra den mest pålitelige informasjonskilden 

med en henvisning til den kilden. Det kan gis tilleggsopplysninger om tettheten av smittebærere eller egenskaper ved 

planter som er viktige for smittebærerne. 

6.6. Utbruddets alvorlighetsgrad – beskriv det aktuelle omfanget av angrepet, symptomer og skader. Dersom det er relevant, 

angis prognoser så snart disse foreligger. 

6.7. Kilde til utbruddet – angi den bekreftede eller, i påvente av bekreftelse, den mistenkte spredningsveien for skadegjøreren 

inn i området, alt etter hva som er relevant. Det kan gis tilleggsopplysninger om skadegjørerens bekreftede eller 

potensielle opprinnelse. 

7. Offisielle plantehelsetiltak 

7.1. Offisielle plantehelsetiltak – angi et av følgende alternativer sammen med forklarende kommentarer: 

1) Det er truffet offisielle plantehelsetiltak i form av kjemisk, biologisk eller fysisk behandling. 

2) Det er truffet andre offisielle plantehelsetiltak enn tiltak i form av kjemisk, biologisk eller fysisk behandling. 

3) Det vil bli truffet offisielle plantehelsetiltak. 
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4) En beslutning om offisielle plantehelsetiltak er under behandling. 

5) Ingen offisielle plantehelsetiltak (forklar hvorfor). 

Dersom det er opprettet et avgrenset område, angis det under nr. 1, 2 og 3 om tiltakene er eller vil bli truffet i eller 

utenfor dette området. 

7.2. Dato for vedtakelse av offisielle plantehelsetiltak (angi den forventede varigheten av eventuelle midlertidige tiltak). 

7.3. Identifisering av området som omfattes av offisielle plantehelsetiltak – angi metoden som er brukt for å identifisere 

området som omfattes av offisielle plantehelsetiltak. Angi resultatene av undersøkelsene som er gjennomført. 

7.4. Formålet med de offisielle plantehelsetiltakene – angi et av følgende: 

1) Utryddelse. 

2) Inneslutning (dersom utryddelse er umulig). 

7.5. Tiltak som påvirker varebevegelsen – angi et av følgende alternativer: 

1) Tiltakene påvirker importen av varer til Unionen eller varebevegelsen i Unionen (beskriv tiltakene). 

2) Tiltakene påvirker ikke importen av varer til Unionen eller varebevegelsen i Unionen. 

7.6. Særlige undersøkelser – dersom det gjennomføres undersøkelser som en del av offisielle plantehelsetiltak, beskrives 

metoden som er brukt, og undersøkelsenes varighet og omfang. 

8. Risikovurdering av skadegjører 

Angi et av følgende: 

1) Risikovurdering av skadegjører ikke påkrevd (for skadegjørerne nevnt i artikkel 11 første ledd bokstav a) og b) eller 

som omfattes av tiltakene nevnt i artikkel 30 nr. 1 annet ledd i forordning (EU) 2016/2031). 

2) Risikovurdering av skadegjører eller foreløpig risikovurdering av skadegjører under utarbeiding. 

3) Foreløpig risikovurdering av skadegjører foreligger – redegjør for de viktigste funnene og legg ved den foreløpige 

risikovurderingen eller angi hvor den finnes. 

4) Risikovurdering av skadegjører foreligger – redegjør for de viktigste funnene og legg ved risikovurderingen eller angi 

hvor den finnes. 

9. Sett inn lenker til relevante nettsteder og andre informasjonskilder. 

10. Angi om noen av eller alle opplysningene i nr. 1.1, 1.3, 3.1, 4.1–4.4, 5.1–5.6, 6.1–6.7, 7.1–7.6 og 8 må sendes til 

Plantevernorganisasjonen for Europa og Middelhavsområdet. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Felles innførselsdokumenter om helse eller hygiene (CHED-dokumenter) 

DEL 1 

Felter i CHED-dokumentene og forklarende kommentarer 

Generelt 

Feltene angitt i del 1 utgjør datakatalogene for de elektroniske versjonene av CHED-dokumentet. 

Med mindre annet er angitt eller fastsatt i Unionens regelverk, får alle opplysninger eller felt anvendelse på malene for CHED-

dokumenter i del 2. 

Papirkopier av et elektronisk CHED-dokument skal være utstyrt med et unikt maskinleselig optisk merke som lenker til den 

elektroniske versjonen. 

Velg et av feltene I.20–I.26 og et av feltene II.9–II.16. For hvert felt skal det velges ett alternativ. 

Dersom det i et felt er mulig å velge et eller flere alternativer, er det bare det eller de alternativene som velges, som vil vises i 

den elektroniske versjonen av CHED-dokumentet. 

Dersom et felt ikke er obligatorisk, vises innholdet i det som gjennomstreket tekst. 

Feltenes rekkefølge, størrelse og form i malene for CHED-dokumenter i del 2 er veiledende. 

Dersom det kreves et stempel, er det elektroniske motstykket et elektronisk segl. 

Ved behandling av personopplysninger i CHED-dokumentene skal medlemsstatene oppfylle kravene i forordning (EU) 

2016/679 og direktiv (EU) 2016/680, og Kommisjonen skal oppfylle kravene i forordning (EU) 2018/1725. 

DEL I – BESKRIVELSE AV FORSENDELSEN 

Felt Beskrivelse 

I.1. Avsender/eksportør 

 Angi navn og adresse, stat og ISO-landkode(1) for den fysiske eller juridiske personen som sender forsendelsen. 

Denne personen skal være etablert i en tredjestat, unntatt i visse tilfeller som er fastsatt i unionsretten, der 

vedkommende kan være etablert i en medlemsstat. 

I.2 CHED-referanse 

 Dette er den unike alfanumeriske koden tildelt av IMSOC (gjentatt i felt II.2 og III.2). 

I.3 Lokal referanse 

 Angi den unike alfanumeriske koden tildelt av vedkommende myndighet. 

I.4 Grensekontrollstasjon/kontrollsted/kontrollenhet 

 Velg navnet på grensekontrollstasjonen eller kontrollstedet, alt etter hva som er relevant. 

Angi stedet for kontrollen dersom det er relevant. 

Dersom det dreier seg om et etterfølgende CHED-P for en forsendelse som ikke oppfyller kravene, angis navnet på 

kontrollenheten som har ansvar for å overvåke frisonen eller det særskilt godkjente tollageret. 

I.5 Kode for grensekontrollstasjon/kontrollsted/kontrollenhet 

 Dette er den unike alfanumeriske koden som IMSOC har tildelt grensekontrollstasjonen, kontrollstedet eller 

kontrollenheten. 

I.6 Mottaker/importør 

 Angi navn og adresse, stat og ISO-landkode for den fysiske eller juridiske personen som forsendelsen er bestemt til, 

og som er angitt i f.eks. offisielle sertifikater, offisielle attestasjoner eller andre dokumenter, herunder dokumenter av 

handelsmessig art som er utstedt i tredjestaten. Dersom denne personen er den samme som angitt i felt I.8, fylles dette 

feltet ut automatisk av IMSOC på grunnlag av opplysningene som er gitt i det feltet. 

Ved omlasting eller transitt er det valgfritt å fylle ut dette feltet. 
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I.7 Bestemmelsessted 

 Angi navn og adresse, stat og ISO-landkode for stedet der forsendelsen leveres for endelig lossing. Dersom denne 

adressen er den samme som angitt i felt I.6, fylles dette feltet ut automatisk av IMSOC på grunnlag av opplysningene 

som er gitt i det feltet. 

Dette stedet må ligge i en medlemsstat, herunder ved transitt som definert i artikkel 3 nr. 44 i forordning (EU) 

2017/625 med lagring av gods. Ved transitt uten lagring av gods angis bestemmelsestredjestaten i felt I.22. 

Dersom det er relevant, angis også registrerings- eller godkjenningsnummeret til virksomheten på bestemmelses-

stedet. 

For forsendelser som skal deles opp på grensekontrollstasjonen, angis grensekontrollstasjonen som bestemmelsessted 

i det første CHED-dokumentet. I de etterfølgende CHED-dokumentene angis bestemmelsesstedet for hver del av den 

oppdelte forsendelsen. 

For forsendelser som skal oversendes til et kontrollsted, angis kontrollstedet som bestemmelsessted. Dette feltet kan 

bli automatisk utfylt av IMSOC på grunnlag av opplysningene som er gitt i felt I.20. 

For forsendelser som flyttes til et anlegg for videre transport, angis bestemmelsesstedet bare dersom det ikke er det 

samme som anlegget for videre transport. 

I.8 Driftsansvarlig med ansvar for forsendelsen 

 Angi navn og adresse, stat og ISO-landkode for den fysiske eller juridiske personen i medlemsstaten som er ansvarlig 

for forsendelsen når den forevises på grensekontrollstasjonen, og som avgir de nødvendige erklæringene til 

vedkommende myndigheter som importør eller på vegne av importøren. Denne driftsansvarlige kan være den samme 

som den som er angitt i felt I.6, og skal være den samme som den som er angitt i felt I.35. 

Dette feltet kan bli automatisk utfylt av IMSOC. 

Dersom det dreier seg om et etterfølgende CHED-dokument, angis navnet på og adressen til personen som er 

ansvarlig for å forevise forsendelsen for ytterligere offentlig kontroll på det etterfølgende stedet. 

Dersom det dreier seg om et etterfølgende CHED-P-dokument for forsendelser som ikke oppfyller kravene, angis 

navnet på og adressen til personen som er ansvarlig for prosedyrene etter lagring. 

I.9 Følgedokumenter 

 Velg den typen følgedokumenter som kreves, f.eks. offisielle sertifikater, offisielle attestasjoner, tillatelser, 

erklæringer eller andre dokumenter, herunder dokumenter av handelsmessig art. 

Angi den unike koden for følgedokumentene og utstedelsesstaten. Det er valgfritt å angi utstedelsesdatoen. Dersom 

det offisielle sertifikatet er blitt generert i IMSOC, angis den unike alfanumeriske koden i felt I.2a i det offisielle 

sertifikatet. 

Handelsdokumentreferanser: Angi f.eks. luftfraktbrevnummer, konnossementsnummer eller handelsnummer for tog 

eller veigående kjøretøy. 

I.10 Forhåndsmelding 

 Angi dato og klokkeslett for forventet ankomst til innførselsstedet der grensekontrollstasjonen ligger. 

CHED-D/CHED-PP 

Angi dato og klokkeslett for forventet ankomst til kontrollstedet dersom det dreier seg om et etterfølgende CHED-

dokument for overføring til et kontrollsted. 

I.11 Opprinnelsesstat 

 Dette feltet kan bli automatisk utfylt av IMSOC på grunnlag av opplysningene som er gitt i felt I.31. 

CHED-A 

Angi oppholdsstat i den oppholdsperioden som kreves, og som er angitt i det ledsagende offisielle sertifikatet. 

For registrerte hester som gjeninnføres til Unionen etter midlertidig eksport i en periode på mindre enn 30, 60 eller  

90 dager med henblikk på veddeløp, konkurranser og kulturarrangementer i visse tredjestater, angis staten de sist ble 

sendt fra. 

CHED-P 

Angi staten der produktene er produsert, framstilt eller emballert (merket med identifikasjonsmerket). 

For produkter som gjeninnføres til Unionen som nevnt i artikkel 77 nr. 1 bokstav h) i forordning (EU) 2017/625, eller 

som gjeninnføres til Unionen etter transitt gjennom tredjestater (som definert i artikkel 3 nr. 44 bokstav b) i nevnte 

forordning), angis opprinnelsesmedlemsstaten. 

CHED-PP 
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 Angi den eller de opprinnelsesstatene der plantene, planteproduktene eller de andre gjenstandene er dyrket, produsert, 

lagret eller bearbeidet som angitt i plantehelsesertifikatet. 

CHED-D 

Angi varenes opprinnelsesstat eller staten der de er dyrket, høstet eller produsert. 

I.12 Opprinnelsesregion 

 For dyr eller varer som omfattes av regionaliseringstiltak i samsvar med unionsretten, angis koden for de godkjente 

regionene, sonene eller segmentene. Dette feltet kan bli automatisk utfylt av IMSOC på grunnlag av opplysningene 

som er gitt i felt I.31. 

CHED-PP 

Dersom opprinnelsesstaten offisielt har erklært visse områder frie for en bestemt skadegjører, angis 

opprinnelsesområdet for planten, planteproduktet eller andre gjenstander. 

I.13 Transportmiddel 

 Velg et av følgende transportmidler for dyr eller varer som ankommer grensekontrollstasjonen, og angi dets 

identifikasjon: 

− Fly (angi rutenummer). 

− Fartøy (angi fartøyets navn og nummer). 

− Jernbane (angi tog- og vognnummeret). 

− Veigående kjøretøy (angi registreringsnummeret og eventuelt tilhengerens registreringsnummer). 

Ved fergetransport krysses det av for «Fartøy», og det eller de veigående kjøretøyene identifiseres med 

registreringsnummer (og eventuelt tilhengerens registreringsnummer) i tillegg til navnet på fergeforbindelsen. 

CHED-PP 

Identifisering av transportmiddel er ikke påkrevd. 

I.14 Avsenderstat 

 CHED-P/CHED-PP/CHED-D 

Angi staten der varene ble plassert i det endelige transportmiddelet med henblikk på transporten til Unionen. I noen 

tilfeller der transporten omfatter flere enn én stat før innførsel til Unionen (triangulær bevegelse), kan dette være 

tredjestaten der det offisielle sertifikatet er utstedt. 

Dette feltet er ikke relevant for CHED-A. 

I.15 Opprinnelsesvirksomhet 

 Dersom Unionens regelverk krever det, angis navn og adresse, stat og ISO-landkode for opprinnelsesvirksomheten/-

virksomhetene. 

Dersom Unionens regelverk krever det, angis registrerings- eller godkjenningsnummer. 

Dette feltet kan bli automatisk utfylt av IMSOC på grunnlag av opplysningene som er gitt i felt I.31. 

I.16 Transportvilkår 

 CHED-P/CHED-D 

Angi kategorien for temperaturen som kreves under transporten (omgivelsestemperatur, kjølt, fryst), dersom det er 

relevant. Bare én kategori kan velges. 

Dette feltet er ikke relevant for CHED-A og CHED-PP. 

I.17 Containernummer/forseglingsnummer 

 Dersom det er relevant, angis containernummeret og forseglingsnummeret (flere enn ett nummer kan angis). 

For offisielle forseglinger angis det offisielle forseglingsnummeret som angitt i det offisielle sertifikatet, og det 

krysses av for «Offisiell forsegling», eller angi eventuelle andre forseglinger som nevnt i følgedokumentene. 
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I.18 Sertifisert som eller for 

 Velg formålet med forflytningen av dyr, den beregnede bruken av varene eller kategorien som angitt i det offisielle 

sertifikatet (dersom det kreves) eller handelsdokumentet: 

CHED-A: 

Avl/produksjon, oppfôring, lukkede virksomheter, hunder/katter/ildere (eller dersom flere enn fem 

hunder/katter/ildere forflyttes for ikke-kommersielle formål), akvariedyr, slakteri, karantene, registrerte dyr av 

hestefamilien, gjenutlegging (bare for akvakulturdyr), omreisende sirkus/dyreforestillinger, utstilling, gjeninnsetting 

eller annet. 

CHED-P: 

Konsum, fôr, farmasøytisk bruk, teknisk bruk, vareprøve, videre bearbeiding eller annet. 

CHED-D: 

Konsum, konsum etter videre behandling, fôr, prøve, utstillingsgjenstand eller annet. 

Dette feltet er ikke relevant for CHED-PP. 

I.19 Varenes oppfyllelse av kravene 

 Dette feltet er bare relevant for CHED-P. 

Kryss av for «Oppfyller kravene» dersom varene overholder reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) og d) i 

forordning (EU) 2017/625. 

Kryss av for «Oppfyller ikke kravene» dersom varene 

− ikke overholder reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625, og 

− overholder reglene nevnt i bokstav d) i nevnte artikkel, og 

− ikke er beregnet på å bli brakt i omsetning. 

I.20 For omlasting / overføring / videre transport til 

 CHED-A (videre transport) 

Angi navnet på og ISO-landkoden for bestemmelsestredjestaten der dyrene oppholder seg på samme fartøy eller fly 

og skal sendes direkte til en tredjestat uten landing på en annen lufthavn eller i en annen havn i Unionen. 

Angi navnet på neste grensekontrollstasjon i Unionen dit dyrene skal fortsette reisen på samme fartøy eller fly med 

henblikk på ytterligere offentlig kontroll. 

CHED-P (omlasting) 

Angi navnet på og ISO-landkoden for bestemmelsestredjestaten der produktene omlastes til et annet fartøy eller fly og 

skal sendes direkte til en tredjestat uten landing på en annen lufthavn eller i en annen havn i Unionen. 

Angi navnet på neste grensekontrollstasjon i Unionen der produktene skal omlastes med henblikk på ytterligere 

offentlig kontroll. 

CHED-PP (omlasting/overføring) 

Angi navnet på neste grensekontrollstasjon eller kontrollsted i Unionen der varene skal omlastes eller overføres med 

henblikk på ytterligere offentlig kontroll. 

CHED-D (overføring) 

Angi navnet på kontrollstedet i Unionen som varene skal overføres til med henblikk på ytterligere offentlig kontroll 

dersom forsendelsen velges ut for identitetskontroll og fysisk kontroll. 

I.21 For videre transport 

 CHED-PP/CHED-D 

Angi det godkjente anlegget for videre transport som forsendelsen skal transporteres til etter at det er valgt ut for 

identitetskontroll og fysisk kontroll på grensekontrollstasjonen. 

I.22 For transitt til 

 Angi navnet på og ISO-landkoden for bestemmelsestredjestaten. 

Angi navnet på utførselsgrensekontrollstasjonen for forsendelser som ikke oppfyller kravene, og som krysser 

Unionens territorium på vei, jernbane eller via vannvei (ekstern transitt). 

Dette feltet er ikke relevant for CHED-D. 

I.23 For det indre marked 

 Kryss av for dette dersom forsendelsene er beregnet på å bli brakt i omsetning i Unionen. 
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I.24 For varer som ikke oppfyller kravene 

 Dette feltet er bare relevant for CHED-P. 

Velg den typen bestemmelsessted som forsendelsen skal leveres til, og angi registreringsnummeret dersom det er 

relevant: særskilt godkjent tollager, frisone eller fartøy (herunder navn og leveringshavn). 

I.25 For gjeninnførsel 

 CHED-A: 

Kryss av for dette dersom det gjelder gjeninnførsel til Unionen av registrerte hester etter midlertidig eksport i en 

periode på mindre enn 30, 60 eller 90 dager med henblikk på veddeløp, konkurranser og kulturarrangementer i visse 

tredjestater. 

Kryss av for dette dersom det gjelder gjeninnførsel av dyr som har opprinnelse i og returneres til Unionen etter at en 

tredjestat har nektet innførsel. 

CHED-P/CHED-PP 

Kryss av for dette dersom det gjelder gjeninnførsel av varer som har opprinnelse i og returneres til Unionen etter at en 

tredjestat har nektet innførsel. 

Dette feltet er ikke relevant for CHED-D. 

I.26 For midlertidig innførsel 

 Dette feltet er bare relevant for CHED-A og bare for registrerte hester. 

Utførselssted – angi utførselsgrensekontrollstasjonen. 

Utførselsdato – angi utførselsdatoen (dette må være mindre enn 90 dager etter innførsel). 

I.27 Transportmiddel etter grensekontrollstasjon/lagring 

 Dette feltet kan fylles ut etter forhåndsmelding og er obligatorisk for 

− dyr som omfattes av rådsforordning (EF) nr. 1/2005(2) (CHED-A), 

− varer som omfattes av omlasting, direkte transitt, overvåking, gjeninnførsel eller levering til alle kontrollerte 

bestemmelsessteder, herunder anlegg for videre transport eller kontrollsteder, dersom det kreves ytterligere 

offentlig kontroll (CHED-P, CHED-PP, CHED-D), 

− varer i transitt som ikke oppfyller kravene (CHED-P). 

Velg et av følgende transportmidler: fly, fartøy, jernbane eller veigående kjøretøy (se veiledning i felt I.13). 

CHED-PP 

Dersom containernummeret er angitt i felt I.17, er det ikke nødvendig å angi transportmiddelet. 

I.28 Transportør 

 Dette feltet er bare obligatorisk for CHED-A når felt I.27 er brukt. 

Angi navn og adresse, stat og ISO-landkode for den fysiske eller juridiske personen som er ansvarlig for transporten. 

Dersom det er relevant, angis registrerings- eller godkjenningsnummer. 

I.29 Avsendelsesdato 

 Dette feltet er bare obligatorisk for CHED-A når felt I.27 er brukt. 

Angi dato og klokkeslett for forventet avgang fra grensekontrollstasjonen. 

I.30 Loggbok 

 Dette feltet er bare relevant for CHED-A og viser til kravene i forordning (EF) nr. 1/2005. 

I.31 Beskrivelse av forsendelsen 

 Utfylles på grunnlag av f.eks. offisielle sertifikater, offisielle attestasjoner, erklæringer eller andre dokumenter, 

herunder dokumenter av handelsmessig art, med henblikk på å gi en tilstrekkelig beskrivelse av varene som gjør det 

mulig å identifisere dem og å beregne gebyrer, f.eks. KN-kode og -betegnelse, TARIC-kode, EPPO-kode, art 

(taksonomiske opplysninger), nettovekt (kg). 

Angi antall strå for sæd, egg og embryoer. 

Angi, alt etter hva som kreves, type og antall kolli, emballasjetype (i henhold til UN/CEFACT-standarder), 

partinummer, individuelt identifikasjonsnummer, passnummer, produkttype. 

Dersom det dreier seg om et etterfølgende CHED-dokument, angis mengden varer angitt i det tidligere CHED-

dokumentet. 

CHED-P: 

Kryss av for «Sluttforbruker» dersom produktene er pakket for sluttforbrukere. 
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I.32 Samlet antall kolli 

 Angi samlet antall kolli i forsendelsen dersom det er relevant. 

I.33 Samlet mengde 

 CHED-A: 

Angi samlet antall dyr dersom det er relevant. 

CHED-P: 

Angi samlet antall strå for sæd, egg og embryoer dersom det er relevant. 

CHED-PP/CHED-D: 

Angi antall deler eller volum dersom det er relevant. 

I.34 Samlet nettovekt/bruttovekt (kg) 

 Dette er den samlede nettovekten (dvs. dyrenes eller varenes masse uten indre emballasje eller annen emballasje) som 

beregnes automatisk av IMSOC på grunnlag av opplysningene som er gitt i felt I.31. 

Angi den samlede bruttovekten (dvs. dyrenes eller varenes samlede masse pluss indre emballasje og all annen 

emballasje, men uten transportcontainere og annet transportutstyr). Diss opplysningene kreves ikke for CHED-PP. 

I.35 Erklæring 

 Erklæringen må underskrives av den fysiske personen som er ansvarlig for forsendelsen, og kan tilpasses etter hvilket 

CHED-dokument som brukes: 

Jeg, undertegnede driftsansvarlig som er ansvarlig for forsendelsen beskrevet ovenfor, bekrefter at opplysningene i 

del I i dette dokumentet så langt jeg kjenner til, er korrekte og fullstendige, og forplikter meg til å oppfylle kravene i 

forordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll, herunder til å betale for offentlig kontroll og for videresending av 

forsendelser, for karantene eller isolasjon av dyr eller for eventuelle kostnader for avliving og sluttbehandling. 

Underskrift (underskriveren forplikter seg til å ta tilbake forsendelser i transitt som er avvist av en tredjestat). 

DEL II – KONTROLLER 

Felt Beskrivelse 

II.1. Tidligere CHED-dokument 

 Dette er den unike alfanumeriske koden som IMSOC tildeler det CHED-dokumentet som er brukt før oppdeling av en 

forsendelse, eller før omlasting (dersom det foretas offentlig kontroll), erstatning, annullering eller overføring til et 

kontrollsted. 

II.2 CHED-referanse 

 Dette er den unike alfanumeriske koden angitt i felt I.2. 

II.3 Dokumentkontroll 

 Dette omfatter kontroll av at nasjonale krav er oppfylt for dyr og varer for hvilke ikke alle vilkår for innførsel til 

Unionen er regulert i unionsretten. 

II.4 Identitetskontroll 

 Kryss av for «Ja» eller «Nei» alt etter hva som er relevant. 

CHED-A 

Kryss av for «Nei» dersom dyrene skal fortsette reisen via sjøveien eller luftveien på samme fartøy eller luftfartøy for 

videre transport fra en grensekontrollstasjon til en annen, og den offentlige kontrollen skal fullføres på neste 

grensekontrollstasjon. 

CHED-P 

Kryss av for «Nei» dersom varene omlastes fra en grensekontrollstasjon til en annen. 

CHED-PP 

Kryss av for «Nei» dersom varene overføres til et kontrollsted eller omlastes fra en grensekontrollstasjon til en annen. 

Kryss av for «Nei» dersom det kreves redusert kontroll, eller dersom det ikke kreves identitetskontroll. 

CHED-D 

Kryss av for «Nei» dersom varene overføres til et kontrollsted. 
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II.5 Fysisk kontroll 

 Kryss av for «Ja» eller «Nei» alt etter hva som er relevant. 

CHED-A 

Dette omfatter resultatet av den kliniske undersøkelsen samt dødelighet og sykelighet blant dyrene. 

Kryss av for «Nei» dersom dyrene skal fortsette reisen via sjøveien eller luftveien på samme fartøy eller luftfartøy for 

videre transport fra en grensekontrollstasjon til en annen i samsvar med den relevante unionsretten, og den offentlige 

kontrollen skal fullføres på neste grensekontrollstasjon. 

CHED-P 

Kryss av for «Redusert kontroll» dersom forsendelsen, i samsvar med reglene som skal vedtas i henhold til artikkel 

54 nr. 3 i forordning (EU) 2017/625, ikke er blitt valgt ut for fysisk kontroll, men anses for å være tilfredsstillende 

kontrollert ved at det bare er foretatt dokument- og identitetskontroll. 

Kryss av for «Annet» dersom det gjelder gjeninnførsel, overvåking, transitt. Dette gjelder også for dyr og varer som 

omlastes fra en grensekontrollstasjon til en annen i samsvar med reglene som skal vedtas i henhold til artikkel 51 nr. 1 

bokstav b) i forordning (EU) 2017/625. 

CHED-PP 

Kryss av for «Redusert kontroll» dersom forsendelsen, i samsvar med reglene som skal vedtas i henhold til artikkel 

54 nr. 3 i forordning (EU) 2017/625, ikke er blitt valgt ut for identitetskontroll og fysisk kontroll, men anses for å 

være tilfredsstillende kontrollert ved at det bare er foretatt dokumentkontroll. 

Kryss av for «Annet» dersom det gjelder gjeninnførsel, overvåking, transitt. Dette gjelder også for varer som omlastes 

fra en grensekontrollstasjon til en annen i samsvar med reglene som skal vedtas i henhold til artikkel 51 nr. 1 bokstav 

b) i forordning (EU) 2017/625. 

CHED-D 

Kryss av for «Nei» dersom varene overføres til et kontrollsted. 

II.6 Laboratorietester 

 Kryss av for «Ja» dersom det er utført en test. 

Test: Velg den kategorien av stoff eller patogen som det er utført laboratorietester for. 

− Kryss av for «Stikkprøve» dersom en forsendelse ikke holdes tilbake på grensekontrollstasjonen i påvente av et 

testresultat. Ikke kryss av dersom det tas prøver av forsendelsen for laboratorietester som er beskrevet med andre 

alternativer i dette feltet. 

− Kryss av for «Mistanke» dersom det er mistanke om at dyr og varer ikke oppfyller kravene i unionsretten og 

holdes tilbake på grensekontrollstasjonen i påvente av et testresultat. 

− Kryss av for «Nødtiltak» dersom dyr og varer omfattes av særlige nødtiltak og holdes tilbake på 

grensekontrollstasjonen i påvente av et testresultat, med mindre det er gitt tillatelse til videre transport. 

Testresultat: 

− Kryss av for «Foreligger ennå ikke» dersom forsendelsen kan forlate grensekontrollstasjonen uten at det må 

ventes på et testresultat. 

− Kryss av for «Tilfredsstillende» eller «Ikke tilfredsstillende» dersom testresultatet foreligger. 

CHED-P 

Kryss av for «Påkrevd» dersom det kreves prøvetaking i samsvar med unionsretten, og forsendelsen ikke holdes 

tilbake på grensekontrollstasjonen i påvente av et testresultat. 

Kryss av for «Skjerpet kontroll» dersom dyr og varer omfattes av reglene for skjerpet kontroll som skal vedtas i 

henhold til artikkel 65 nr. 6 i forordning (EU) 2017/625, og holdes tilbake på grensekontrollstasjonen i påvente av et 

testresultat. 

CHED-PP 

Kryss av for «Prøvetaking for latent infeksjon» dersom det kreves prøvetaking i samsvar med unionsretten, og 

forsendelsen ikke holdes tilbake på grensekontrollstasjonen i påvente av et testresultat. 

CHED-D 

Kryss av for «Midlertidig strengere kontroll» dersom varene omfattes av tiltak som krever en midlertidig strengere 

kontroll (artikkel 47 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 2017/625) og holdes tilbake på grensekontrollstasjonen i 

påvente av et testresultat, med mindre det er gitt tillatelse til videre transport. 

II.7 Velferdskontroll 

 Dette feltet er bare relevant for CHED-A. 
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 Kryss av for «Nei» dersom levende dyr ikke losses på grensekontrollstasjonen angitt i felt I.4 og omlastes til en annen 

grensekontrollstasjon, og ikke har gjennomgått en velferdskontroll. 

Kryss av for «Tilfredsstillende» eller «Ikke tilfredsstillende» dersom resultatene av kontrollen av dyrene og 

transportvilkårene foreligger. 

II.8 Transportens påvirkning på dyrene 

 Dette feltet er bare relevant for CHED-A. 

Angi antall dyr som har dødd, antall dyr som er uegnet for transport, og antall fødsler eller aborter (dvs. antall 

hunndyr som fødte eller aborterte under transporten). 

For forsendelser som omfatter et stort antall dyr (f.eks. daggamle kyllinger, fisker eller bløtdyr), gis det et anslag over 

antall døde dyr eller dyr som er uegnet for transport, alt etter hva som er relevant. 

II.9 Kan godkjennes for omlasting / overføring / videre transport til 

 Kryss av for dette dersom forsendelsen kan godkjennes for omlasting / overføring / videre transport. 

Omlasting er ikke relevant for CHED-A og CHED-D. 

II.10 Kan godkjennes for videre transport 

 CHED-PP/CHED-D 

Kryss av for dette dersom forsendelsen kan godkjennes for videre transport. 

II.11 Kan godkjennes for transitt 

 Kryss av for dette dersom forsendelsen kan godkjennes for transitt. 

Dette feltet er ikke relevant for CHED-D. 

II.12 Kan godkjennes for det indre marked 

 Kryss av for dette dersom resultatet av den offentlige kontrollen er gunstig, uavhengig av om dyrene eller varene 

underlegges tollprosedyren «frigivelse for fri omsetning» på grensen eller på et senere tidspunkt i Unionen. 

CHED-A 

Dersom det er tillatt å bringe dyrene i omsetning på særlige vilkår (som fastsatt i unionsretten eller nasjonal rett), 

angis det kontrollerte bestemmelsesstedet: slakteri, lukket virksomhet, karantene eller lokal bruk. 

CHED-P 

Kryss av for bruken av produktet. 

Fyll ut felt II.18 for animalske biprodukter som skal bearbeides ytterligere, men som ikke omfattes av vilkårene for 

overvåking av transport som skal vedtas i henhold til artikkel 77 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625. 

CHED-D 

Kryss av for bruken av produktet: konsum, fôr eller annet. 

II.13 Kan godkjennes for overvåking 

 Dette er bare relevant for CHED-A og CHED-P og gjelder en forsendelse som overvåkes i samsvar med vilkårene 

som skal vedtas i henhold til artikkel 77 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625. 

II.14 Kan godkjennes for varer som ikke oppfyller kravene 

 Dette feltet er bare relevant for CHED-P. 

Velg det kontrollerte bestemmelsesstedet: særskilt godkjent tollager, frisone eller fartøy. 

II.15 Kan godkjennes for midlertidig innførsel 

 Dette feltet er bare relevant for CHED-A og bare for registrerte hester. 

Kryss av for dette for å tillate innførsel av dyrene til Unionens territorium fram til datoen angitt i felt I.26. 
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II.16 Kan ikke godkjennes 

 Dette gjelder forsendelser der resultatet av den offentlige kontrollen ikke er gunstig, og som nektes innførsel til 

Unionen. Angi datoen for når tiltaket skal være truffet. 

CHED-A 

Kryss av for «Avliving» dersom kjøttet fra dyrene ikke kan brukes til konsum. 

Kryss av for «Videresending» dersom dyrene skal sendes tilbake. 

Kryss av for «Slakting» dersom kjøttet fra dyrene kan brukes til konsum etter kontroll med gunstig resultat. 

Kryss av for «Destruering» dersom dyrene er døde ved ankomst til grensekontrollstasjonen. 

CHED-P/CHED-D 

Kryss av for «Destruering», «Videresending», «Særbehandling» eller «Bruk for andre formål». 

CHED-PP 

Kryss av for «Egnet behandling», «Innførsel avvist», «Karantene ilagt», «Destruering», «Videresending», «Industriell 

bearbeiding» eller «Annet». 

II.17 Begrunnelse for avvisning 

 CHED-A 

Kryss av for «Dokument» ved manglende sertifikat, manglende opprinnelig sertifikat, feil mal, falskt sertifikat, 

ugyldige datoer, manglende underskrift eller stempel, ugyldig myndighet, manglende laboratorierapport, manglende 

tilleggsgarantier eller manglende nasjonale krav. 

Kryss av for «Opprinnelse» for ikke-godkjent stat, ikke-godkjent sone eller ikke-godkjent virksomhet. 

Kryss av for «Identitet» ved manglende samsvar med hensyn til identifikasjonsopplysninger, dokumenter eller 

transportmidler, manglende individuell identifikasjon eller manglende samsvar med hensyn til individuelle 

identifikasjonsnumre eller arter. 

Kryss av for «Fysisk» ved mistenkelige dyr, dyr som er uegnet for transport, eller døde dyr. 

Kryss av for «Laboratorium» ved utilfredsstillende testresultat. 

Kryss av for «Dyrevelferd» ved uegnet transportmiddel. 

Kryss av for «IAS» («invasive alien species») ved manglende overholdelse av reglene som får anvendelse på 

invaderende fremmede arter som gir grunn til bekymring i Unionen. 

Kryss av for «Annet» dersom årsaken er en annen enn de ovennevnte. 

CHED-P 

Kryss av for «Dokument» ved manglende sertifikat, manglende opprinnelig sertifikat, feil mal, falskt sertifikat, 

ugyldige datoer, manglende underskrift eller stempel, ugyldig myndighet, manglende laboratorierapport eller 

manglende tilleggserklæring. 

Kryss av for «Opprinnelse» for ikke-godkjent stat, ikke-godkjent region eller ikke-godkjent virksomhet. 

Kryss av for «Identitet» ved manglende merking, manglende samsvar med hensyn til merking eller dokumenter, 

ufullstendig merking, manglende samsvar med hensyn til transportmidler, offisielle forseglingsnumre, 

identifikasjonsmerker eller arter. 

Kryss av for «Fysisk» ved hygienesvikt, svikt i kjølekjeden, temperatursvikt, feil konstatert ved den sensoriske 

kontrollen eller forekomst av parasitter. 

Kryss av for «Laboratorium» ved kjemisk forurensning, mikrobiologisk forurensning, rester av veterinærpreparater, 

eksponering for stråling, tilsetningsstoffer som ikke oppfyller gjeldende krav, eller genmodifiserte organismer 

(GMO). 

Kryss av for «IAS» ved invaderende fremmede arter som gir grunn til bekymring i Unionen. 

Kryss av for «Annet» dersom årsaken er en annen enn de ovennevnte. 

CHED-PP 

Kryss av for «Dokument» ved manglende eller ugyldig sertifikat eller plantepass eller andre dokumenter som gir 

garantier i samsvar med unionsretten. 

Kryss av for «Opprinnelse» ved ukjent foretaksnummer når dette er påkrevd. 

Kryss av for «Identitet» ved manglende samsvar med hensyn til dokumenter som følger med forsendelsen. 

Kryss av for «Fysisk» ved forekomst av en skadegjører eller forbudte planter, planteprodukter eller andre gjenstander. 

Kryss av for «Annet» dersom mottakeren ikke er oppført i det offisielle registeret over produsenter/importører. 
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 Kryss av for «IAS» ved invaderende fremmede arter som gir grunn til bekymring i Unionen. 

CHED-D 

Kryss av for «Dokument» ved manglende eller ugyldig sertifikat eller andre påkrevde følgedokumenter. 

Kryss av for «Identitet» ved manglende samsvar med følgedokumenter. 

Kryss av for «Laboratorium» ved kjemisk eller mikrobiologisk forurensning. 

Kryss av for «Fysisk» ved fysisk hygienesvikt. 

Kryss av for «Annet» dersom årsaken er en annen enn de ovennevnte. 

II.18 Opplysninger om kontrollerte bestemmelsessteder 

 Angi navn, adresse og registrerings-/godkjenningsnummer for alle kontrollerte bestemmelsessteder nevnt i felt II.9–

II.16. 

CHED-A 

For virksomheter som vedkommende myndighet ber om anonymitet for, angis bare det tildelte registrerings-/ 

godkjenningsnummeret. 

CHED-PP/CHED-D 

Ved videre transport angis navn, adresse og, dersom det er relevant, registreringsnummer for anlegget for videre 

transport. 

Ved overføring til et kontrollsted angis kontaktopplysningene for kontrollstedet og den unike alfanumeriske koden 

som IMSOC har tildelt det. 

II.19 Forsendelse forseglet på nytt 

 Angi nummeret på forseglingen som er påsatt etter offentlig kontroll på grensekontrollstasjonen eller etter lagring på 

et særskilt godkjent tollager, og i tilfeller der unionsretten krever offisiell forsegling. 

II.20 Identifisering av grensekontrollstasjon 

 Bruk grensekontrollstasjonens eller kontrollstedets offisielle stempel, alt etter hva som er relevant. 

Dersom det dreier seg om et etterfølgende CHED-P for en forsendelse som ikke oppfyller kravene, angis navnet på 

kontrollenheten som har ansvar for å overvåke frisonen eller det særskilt godkjente tollageret. 

II.21 Sertifikatutsteder 

 Dette feltet gjelder erklæringen som skal underskrives av sertifikatutstederen som har myndighet til å underskrive 

CHED-dokumentet: 

Jeg, undertegnede sertifikatutsteder, bekrefter at kontrollen av denne forsendelsen er utført i samsvar med Unionens 

krav og, dersom det er relevant, i samsvar med de nasjonale kravene i bestemmelsesmedlemsstaten. 

II.22 Kontrollgebyrer 

 Dette feltet kan brukes til å angi kontrollgebyrene. 

II.23 Tolldokumentreferanse 

 Dette feltet kan brukes av tollmyndigheten eller, etter melding fra tollmyndigheten, av den som er ansvarlig for 

forsendelsen, for å legge til relevante opplysninger (f.eks. T1-dokumentreferansen) dersom forsendelser skal omfattes 

av tollmyndighetenes tilsyn i et visst tidsrom. 

II.24 Etterfølgende CHED-dokument 

 Angi den alfanumeriske koden for et eller flere CHED-dokumenter utstedt i de tilfellene som skal fastsettes i henhold 

til artikkel 51 og artikkel 53 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625, eller etter oppdeling på 

grensekontrollstasjonen. 

(1) Den internasjonale standardkoden med to bokstaver for et land i samsvar med den internasjonale standarden ISO 3166 alpha-2: 

http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm 

(2) Rådsforordning (EF) nr. 1/2005 av 22. desember 2004 om vern av dyr under transport og tilknyttet virksomhet, og om endring av direktiv 

64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 av 5.1.2005, s. 1). 
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DEL III – OPPFØLGING 

Felt Beskrivelse 

III.1 Tidligere CHED-dokument 

Dette er den unike alfanumeriske koden angitt i felt II.1. 

III.2 CHED-referanse 

Dette er den unike alfanumeriske koden angitt i felt I.2. 

III.3 Etterfølgende CHED-dokument 

Angi den alfanumeriske koden for et eller flere CHED-dokumenter angitt i felt II.24. 

III.4 Opplysninger om videresending 

Angi transportmiddelet som er brukt og dets identifikasjon, stat og ISO-landkode. 

Angi datoen for videresending og navnet på utførselsgrensekontrollstasjonen så snart disse opplysningene foreligger. 

Ved beslutninger om avvisning må datoen for videresending være høyst 60 dager etter datoen for validering av 

CHED-dokumentet. 

III.5 Oppfølging foretas av 

Angi myndigheten som er ansvarlig for å bekrefte at forsendelsen som omfattes av CHED-dokumentet, er mottatt og 

oppfyller kravene: utførselsgrensekontrollstasjonen, grensekontrollstasjonen på det endelige bestemmelsesstedet eller 

kontrollenheten. 

CHED-A 

Angi det etterfølgende bestemmelsesstedet og/eller årsakene til at kravene ikke er oppfylt, eller til at dyrenes status er 

endret (f.eks. ugyldig bestemmelsessted, manglende eller ugyldig sertifikat, manglende samsvar med hensyn til 

dokumenter, manglende eller ugyldig identifikasjon, utilfredsstillende tester, mistenkelige dyr, døde dyr, forsvunne 

dyr eller omgjøring til endelig innførsel). 

CHED-P 

Angi det etterfølgende bestemmelsesstedet og/eller årsakene til at kravene ikke er oppfylt (f.eks. ugyldig 

bestemmelsessted, manglende eller ugyldig sertifikat, manglende samsvar med hensyn til dokumenter, manglende 

eller ugyldig identifikasjon, utilfredsstillende kontroll, manglende eller brutt forsegling eller manglende samsvar med 

hensyn til det offisielle forseglingsnummeret osv.). 

CHED-PP 

For varer som skal transporteres videre eller overføres til et kontrollsted, krysses det av for «Ja» eller «Nei» for å angi 

om sendingen er ankommet. 

CHED-D 

For varer som skal transporteres videre eller overføres til et kontrollsted, krysses det av for «Ja» eller «Nei» for å angi 

om sendingen er ankommet. 

III.6 Sertifikatutsteder 

Underskriften til vedkommende myndighets sertifikatutsteder ved videresending og oppfølging av forsendelsene. 
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DEL 2 

Maler for felles innførselsdokument om helse eller hygiene (CHED-dokumenter) 

Avsnitt A 

CHED-A 

(for dyr nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625) 

DEN EUROPEISKE UNION 

CHED-dokument for dyr DEL I – BESKRIVELSE AV FORSENDELSEN 

QR-KODE 

I.2  CHED-referanse I.1  Avsender/eksportør 

I.3  Lokal referanse 
Navn 

I.4  Grensekontrollstasjon 
Adresse 

I.5  Kode for grense-
kontrollstasjon 

Stat ISO-landkode 

I.6 Mottaker/importør 
Navn 
Adresse 

Stat  ISO-landkode 

I.7  Bestemmelsessted 
Navn  Registrerings-/godkjenningsnummer  
Adresse 

Stat  ISO-landkode 

I.8 Driftsansvarlig med ansvar for forsendelsen 
Navn 
Adresse 
Stat  ISO-landkode 

I.9  Følgedokumenter 
Type  Kode  
Stat 
Handelsdokumentreferanse 

I.10 Forhåndsmelding Dato  Klokkeslett 

I.13 

Transportmiddel 
I.11  Opprinnelsesstat ISO-landkode 

  Fly   Fartøy 

 Jernbane  Veigående 
kjøretøy 

Identifikasjon 
I.12  Opprinnelsesregion Kode 

I.15 Opprinnelsesvirksomhet 

Navn 

Adresse 

Registrerings-
/godkjenningsnummer  

Stat ISO-landkode 

I.17 Containernummer/forseglingsnummer     

 Containernr. Forseglingsnr. Offisiell forsegling 

    

I.18 Sertifisert som eller 
for: 

 Avl/produksjon 
 Oppfôring 

 Slakteri  
 Lukket virksomhet 
 Karantene 

 Hund/katt/ilder 
 Registrerte 
dyr av hestefamilien 
 Utstilling 

 Omreisende 
sirkus/dyreforestillinger  
 Akvariedyr 

 Gjeninnsetting 
 Gjenutlegging 
 Annet 

I.20  For videre transport til: I.22   For transitt 

Opplysninger om kontrollerte bestemmelsessteder for I.20 og I.22 

I.23 For det indre marked I.25  For 
gjeninnførsel 

I.26  For 
midlertidig 
innførsel 

 Utførselsdato Utførselssted 

I.27 Transportmiddel etter grensekontrollstasjon/ 
lagring 

 Fly   Jernbane   Identifikasjon  

 Fartøy   Veigående kjøretøy 

  
I.28 Transportør 

Navn 

Adresse 

 

Registrerings-/godkjennings-
nummer 

Stat 

I.29 Avsendelsesdato Dato Klokkeslett   I.30 Loggbok   Ja  Nei 
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I.31 Beskrivelse av forsendelsen 

 KN-kode Art 
Individuelt 
ID-nummer 

Passnummer Mengde Antall kolli Nettovekt (kg) IAS-tillatelse 

          

I.32 Samlet antall kolli I.33  Samlet mengde I.34  Samlet nettovekt/bruttovekt 

I.35 Erklæring: 
Jeg, undertegnede driftsansvarlig som er ansvarlig for forsendelsen beskrevet ovenfor, bekrefter at opplysningene i del I i dette 
dokumentet så langt jeg kjenner til, er korrekte og fullstendige, og forplikter meg til å oppfylle kravene i forordning (EU) 2017/625 om 
offentlig kontroll, herunder å betale for offentlig kontroll og for videresending av forsendelser, for karantene eller isolasjon av dyr eller for 
eventuelle kostnader for avliving og sluttbehandling. 

 Dato for erklæringen  Underskriverens navn Underskrift  

Ved behandling av personopplysninger i CHED-dokumentene skal medlemsstatene oppfylle kravene i forordning (EU) 2016/679 og direktiv (EU) 
2016/680, og Kommisjonen skal oppfylle kravene i forordning (EU) 2018/1725.   
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DEN EUROPEISKE UNION 

CHED-dokument for dyr  DEL II – KONTROLLER 

II.1  Tidligere CHED-dokument II.2  CHED-referanse II.24  Etterfølgende CHED-dokument 

II.3  Dokumentkontroll 

EU-krav   Tilfredsstillende   Ikke 
tilfredsstillende 

Nasjonale krav   Tilfredsstillende   Ikke 
tilfredsstillende 

II.4  Identitetskontroll  Ja   Nei 

 Tilfredsstillende   Ikke 
tilfredsstillende 

II.5  Fysisk kontroll   Ja   Nei II.6  Laboratorietest Ja   Nei 

Test:   Nødtiltak 

  Stikkprøve 

 Mistanke 

Samlet antall dyr  
kontrollert:  —  Tilfredsstillende  

 Ikke tilfreds-
stillende 

Testresultat:  
 Foreligger ennå 
ikke  

 Tilfreds-
stillende  

 Ikke tilfreds-
stillende 

II.7  Velferdskontroll   Ja   Nei 

  Tilfredsstillende   Ikke 
tilfredsstillende 

II.8  Transportens påvirkning på dyrene 

Antall døde dyr  Anslag   

Antall dyr uegnet for transport  Anslag   

Antall fødsler eller aborter  __________ 

Kan godkjennes for (II.9–II.16): 

II.9   Videre transport til II.18  Opplysninger om kontrollerte bestemmelsessteder for II.9–
II.16 

II.11   Transitt 

II.12  Det indre marked 
For kontrollerte bestemmelsessteder: 

 Lukket virksomhet  
 Karantene  
 Slakteri  
 Lokal bruk 

II.13   Overvåking 

II.15   Midlertidig innførsel Frist 

II.16  Kan ikke godkjennes 

Innen (dato)   Avliving   Slakting  

 Videresending   Destruering 

II.17  Begrunnelse for avvisning 

 Dokument   ldentitet   Fysisk   Laboratorium 

 Dyrevelferd   Opprinnelse   Annet   
IAS 

II.19  Forsendelse forseglet på nytt 

Nytt forseglingsnummer 
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II.20 Identifisering av grensekontrollstasjon 

Grensekontrollstasjon  Stempel  

Kode for kontrollenhet 

II.21 Sertifikatutsteder 

Jeg, undertegnede offentlige veterinær, bekrefter at kontrollen av 
denne forsendelsen er utført i samsvar med Unionens krav og, dersom 
det er relevant, i samsvar med de nasjonale kravene i 
bestemmelsesmedlemsstaten. 

 

II.22 Kontrollgebyrer  Navn (med blokkbokstaver) 

Dato  Underskrift 

II.23  Tolldokumentreferanse 
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DEN EUROPEISKE UNION  

CHED-dokument for dyr DEL III – OPPFØLGING 

III.1 Tidligere CHED-dokument III.2  CHED-referanse  III.3 Etterfølgende CHED-dokument 

III.4 Opplysninger om videresending 

Bestemmelsesstat  ISO-landkode  

Utførselsgrensekontrollstasjon  Kode for kontrollenhet  

Transportmiddel 

 Fly   Veigående  kjøretøy  Identifikasjon 
 Fartøy   Annet 
 Jernbane 

Dato for videresending 

  

III.5 Oppfølging foretas av 

 Utførselsgrensekontrollstasjon 

 Grensekontrollstasjon på endelig 
 bestemmelsessted  

 Lokal vedkommende myndighet 

 Forsendelsen er ankommet:  

 Forsendelsen oppfyller kravene:  

Etterfølgende 
bestemmelsessted: 

 Ja 

 Ja 

 

 Nei 

 Nei 

Årsaker 

III.6 Sertifikatutsteder 

Navn (med blokkbokstaver) 

Adresse 

Dato Stempel 

 

Enhetens navn  

Kode for kontrollenhet  

Underskrift 
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Avsnitt B 

CHED-P 

(for produkter nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2017/625) 

DEN EUROPEISKE UNION 

CHED-dokument for produkter  DEL I – BESKRIVELSE AV FORSENDELSEN 

QR-KODE 

I.2  CHED-referanse I.1  Avsender/eksportør 

I.3  Lokal referanse 
Navn 

Adresse 

Stat  ISO-landkode 

I.4  Grensekontrollstasjon 

I.5  Kode for 
grensekontrollstasjon 

I.6 Mottaker/importør 

Navn 
Adresse 

Stat  ISO-landkode 

I.7  Bestemmelsessted 

Navn 
Adresse 

Stat 

Registrerings-/godkjennings-
nummer  

ISO-landkode 

I.8 Driftsansvarlig med ansvar for forsendelsen 

Navn 

Adresse 

Stat  ISO-landkode 

I.9  Følgedokumenter 

Type  Kode  

Stat 

Handelsdokumentreferanse 

I.10 Forhåndsmelding  Dato  Klok
kesl
ett 

  

I.13 Transportmiddel   I.11 Opprinnelsesstat  ISO-landkode 

  Fly   Fartøy 
Identifikasjon  

 Jernbane   Veigående kjøretøy 

  I.12 Opprinnelsesregion  Kode 

I.14 Avsenderstat 

Stat 

ISO-landkode 

I.15  Opprinnelsesvirksomhet 

Navn 

Adresse 

 

Registrerings-/godkjenningsnummer 

Stat  ISO-landkode 

I.16 Transportvilkår  Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst 

I.17 Containernummer/forseglingsnummer  

 Containernr.  Forseglingsnr.  Offisiell forsegling 

   

I.18 Sertifisert som eller for:  I.19  Varenes oppfyllelse av kravene 

 
 Konsum   Farmasøytisk bruk  Vareprøve   Annet  

 Fôr   Videre bearbeiding   Teknisk bruk 

 Oppfyller kravene   Oppfyller ikke 
kravene 

I.20  For omlasting/overføring til: Opplysninger om kontrollerte bestemmelsessteder for I.20–I.22 og I.24 

I.22  For transitt til:  

I.24  For varer som ikke oppfyller kravene 

 Særskilt godkjent tollager 

 Frisone 

 Fartøy 

 

I.23  For det indre marked I.25  For gjeninnførsel 

I.27 Transportmiddel etter grensekontrollstasjon/ 
lagring 

  

 Fly 

 Fartøy 

Identifikasjon: 

 
 Jernbane  

 Veigående kjøretøy 
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I.29 Avsendelsesdato  Dato  Klokkeslett 

I.31 Beskrivelse av forsendelsen      

 KN-kode Art Partinummer Mengde Antall kolli Nettovekt (kg) 
IAS-
tillatelse 

Slutt- 
Forbruker 

         

I.32 Samlet antall kolli I.33  Samlet mengde I.34  Samlet nettovekt/bruttovekt 

I.35 Erklæring: 
Jeg, undertegnede driftsansvarlig som er ansvarlig for forsendelsen beskrevet ovenfor, bekrefter at opplysningene i del I i dette 
dokumentet så langt jeg kjenner til, er korrekte og fullstendige, og forplikter meg til å oppfylle kravene i forordning (EU) 2017/625 om 
offentlig kontroll, herunder å betale for offentlig kontroll og for videresending av forsendelser, for karantene eller isolasjon av dyr eller for 
eventuelle kostnader for avliving og sluttbehandling. 

 Dato for erklæringen Underskriverens navn Underskrift  

Ved behandling av personopplysninger i CHED-dokumentene skal medlemsstatene oppfylle kravene i forordning (EU) 2016/679 og direktiv (EU) 
2016/680, og Kommisjonen skal oppfylle kravene i forordning (EU) 2018/1725.   
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DEN EUROPEISKE UNION 

CHED-dokument for produkter  DEL II – KONTROLLER 

II.1 Tidligere CHED-dokument II.2  CHED-referanse II.24 Etterfølgende CHED-dokument 

II.3 Dokumentkontroll II.4  Identitetskontroll  Ja  Nei 

 EU-krav   Tilfredsstillende   Ikke tilfredsstillende 

Nasjonale krav   Tilfredsstillende   Ikke tilfredsstillende 

 Forseglingskontroll 

 Full kontroll 
 Tilfredsstillende 

 Ikke tilfreds-
stillende 

II.5 Fysisk kontroll   Ja  Nei II.6 Laboratorietest  Ja  Nei 

 

 Redusert kontroll 

  Tilfredsstillende   Ikke tilfreds-
stillende 

 Annet 

Test: 

Testresultat:   Foreligger 
ennå ikke 

 Skjerpet kontroll 

 Nødtiltak  

 Mistanke 

 Tilfredsstillende 

 Obligatorisk  

 Stikkprøve 

 Ikke tilfreds-
stillende 

Kan godkjennes for (II.9–II.16): 

II.9  Omlasting til II.13   Overvåking 

 Overvåking ved innførsel  Overvåking ved gjeninnførsel II.11  Transitt til: 

II.12  Det indre marked 

 Konsum 

 Fôr 

 Farmasøytisk bruk 

 Teknisk bruk 

 Vareprøve 

 Annet 

 Lokal bruk 

 Videre 
bearbeiding 

II.14   Varer som ikke oppfyller 
kravene 

 Særskilt godkjent 
tollager 

 Frisone  

 Fartøy 

II.16  Kan ikke godkjennes 

 Destruering  Innen (dato) 

 Videresending 

 Særbehandling 

 Bruk for andre formål 

II.17 Begrunnelse for avvisning  II.18  Opplysninger om kontrollerte bestemmelsessteder for II.9–II.16 

  Dokument   Identitet   Fysisk 

 Opprinnelse   Laboratorium   IAS 

 Annet 

   

II.19  Forsendelse forseglet på nytt Nytt forseglingsnummer 

II.20 Identifisering av 
grensekontrollstasjon 

 II.21  Sertifikatutsteder 

 Grensekontrollstasjon 

Kode for kontrollenhet 

Stempel Jeg, undertegnede offentlige veterinær, bekrefter at kontrollen av denne 
forsendelsen er utført i samsvar med Unionens krav og, dersom det er relevant, i 
samsvar med de nasjonale kravene i bestemmelsesmedlemsstaten. 

Navn (med blokkbokstaver) 

Dato  Underskrift II.22 Kontrollgebyrer  

II.23 Tolldokumentreferanse   
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DEN EUROPEISKE UNION 

CHED-dokument for produkter 

 DEL III – OPPFØLGING 

III.1 Tidligere CHED-dokument III.2  CHED-referanse  III.3  Etterfølgende CHED-dokument 

III.4 Opplysninger om videresending 

Bestemmelsesstat  

Utførselsgrensekontrollstasjon 

Transportmiddel 

ISO-landkode  

Kode for kontrollenhet 

  

  Fly   Veigående  kjøretøy  Identifikasjon 

 Fartøy   Annet 

 Jernbane 

Dato for videresending 

  

III.5 Oppfølging foretas av 

 Utførselsgrensekontrollstasjon 
 Grensekontrollstasjon på endelig 
bestemmelsessted   
Lokal vedkommende myndighet 

  Forsendelsen er ankommet:  

  Forsendelsen oppfyller kravene:  

Etterfølgende 
bestemmelsessted: 

 Ja 

 Ja 

 Nei 

 Nei 

Årsaker 

III.6 Sertifikatutsteder 

Navn (med blokkbokstaver) 

Adresse 

Dato Stempel 

 

Enhetens navn  

Kode for kontrollenhet  

Underskrift 
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DEN EUROPEISKE UNION 

CHED-dokument 
for planter og planteprodukter  DEL I – BESKRIVELSE AV FORSENDELSEN 

QR-KODE 

I.2  CHED-referanse I.1  Avsender/eksportør 

Navn 

Adresse 

Stat  ISO-landkode 

I.3  Lokal referanse 

I.4  Grensekontrollstasjon 

I.5  Kode for 
grensekontrollstasjon 

I.6 Mottaker/importør 
Navn 
Adresse 

Stat  ISO-landkode 

I.7  Bestemmelsessted 
Navn  Registrerings-/godkjenningsnummer  
Adresse 

Stat  ISO-landkode 

I.8 Driftsansvarlig med ansvar for forsendelsen 
Navn 
Adresse 
Stat  ISO-landkode 

I.9  Følgedokumenter 
Type  Kode  
Stat 
Handelsdokumentreferanse 

I.10 Forhåndsmelding  Dato  Klokkeslett 

I.13 Transportmiddel 

 Fly   Fartøy 

Identifikasjon  

 Jernbane   Veigående kjøretøy 

I.11  Opprinnelsesstat  ISO-landkode 

I.12  Opprinnelsesregion  Kode 

I.14 Avsenderstat 

Stat 

ISO-landkode 

I.15  Opprinnelsesvirksomhet 

Navn  Registrerings-/godkjenningsnummer 

Adresse  Stat  ISO-landkode 

I.17 Containernummer/forseglingsnummer 

 Containernr. Forseglingsnr. Offisiell forsegling 

  

I.20  For omlasting/overføring til: Opplysninger om kontrollerte bestemmelsessteder for I.20–I.22 

I.21  For videre transport til: 

I.22  For transitt til: 

I.23  For det indre marked I.25   For gjeninnførsel 

I.27  Transportmiddel etter grensekontrollstasjon/lagring  

 Fly 

 Fartøy 

Identifikasjon: 

Jernbane  

Veigående kjøretøy 

I.29 Avsendelsesdato  Dato  Klokkeslett 

I.31 Beskrivelse av forsendelsen 

 KN-kode Art EPPO-kode Produkttype Mengde Antall kolli 
Netto- 

vekt (kg) 
IAS-tillatelse 

         

I.32 Samlet antall kolli  I.33  Samlet mengde I.34  Samlet nettovekt/bruttovekt 

I.35 Erklæring: 

Jeg, undertegnede driftsansvarlig som er ansvarlig for forsendelsen beskrevet ovenfor, bekrefter at opplysningene i del I i dette 
dokumentet så langt jeg kjenner til, er korrekte og fullstendige, og forplikter meg til å oppfylle kravene i forordning (EU) 2017/625 om 
offentlig kontroll, herunder å betale for offentlig kontroll og for videresending av forsendelser, for karantene av planter eller planteprodukter 
eller for eventuelle kostnader for destruksjon og sluttbehandling. 

Dato for erklæringen  Underskriverens navn  Underskrift 

Ved behandling av personopplysninger i CHED-dokumentene skal medlemsstatene oppfylle kravene i forordning (EU) 2016/679 og direktiv (EU) 
2016/680, og Kommisjonen skal oppfylle kravene i forordning (EU) 2018/1725. 
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Avsnitt C 

CHED-PP 

(for planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 2017/625) 

DEN EUROPEISKE UNION 

CHED-dokument for planter og planteprodukter  DEL II – KONTROLLER 

II.1 Tidligere CHED-dokument II.2  CHED-referanse II.24  Etterfølgende CHED-dokument 

II.3 Dokumentkontroll  Tilfredsstillende   Ikke 
tilfredsstillende  

II.4 Identitetskontroll   Ja   Nei 

    Tilfredsstillende   Ikke 
tilfredsstillende 

II.5 Fysisk kontroll   Ja   Nei II.6  Laboratorietest   Ja   Nei 

 

 Redusert kontroll 

Test: 
 Mistanke   Nødtiltak  

 Stikkprøve   Prøvetaking for latent infeksjon  
   Tilfredsstillende   Ikke tilfredsstillende 

 
 Annet 

  Testresultat:  Foreligger ennå 
ikke 

 Tilfreds-
stillende 

 Ikke tilfreds-
stillende 

Kan godkjennes for (II.9–II.12) II.18  Opplysninger om kontrollerte bestemmelsessteder for II.9–II.11 og II.16 

II.9  Omlasting/overføring til: 

II.10  Videre transport til: 

II.11  Transitt til: 

II.12  Det indre marked 

II.16  Kan ikke godkjennes 

 Egnet behandling   Videresending  

 Industriell bearbeiding   Innførsel avvist  

 Karantene ilagt   Annet  

 Destruering  

Innen (dato) 

II.17  Begrunnelse for avvisning 

 Dokument   Identitet   Fysisk  

 Opprinnelse   IAS   Annet 

II.19  Forsendelse forseglet på nytt  Nytt forseglingsnummer 

II.20 Identifisering av grensekontrollstasjon II.21  Sertifikatutsteder 

 Grensekontrollstasjon  Stempel  

Kode for kontrollenhet 

Jeg, undertegnede offentlige plantehelseinspektør, bekrefter at kontrollen 
av denne forsendelsen er utført i samsvar med Unionens krav og, dersom 
det er relevant, i samsvar med de nasjonale kravene i 
bestemmelsesmedlemsstaten. 

II.22 Kontrollgebyrer  Navn (med blokkbokstaver) 

Dato  Underskrift 

II.23 Tolldokumentreferanse 
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DEN EUROPEISKE UNION 

CHED-dokument for planter og planteprodukter DEL III – OPPFØLGING 

III.1 Tidligere CHED-dokument III.2 CHED-referanse III.3 Etterfølgende CHED-dokument 

III.4 Opplysninger om videresending 

Bestemmelsesstat 

Utførselsgrensekontrollstasjon 

Transportmiddel 

ISO-landkode 

Kode for kontrollenhet 

Fly 

Fartøy 

Jernbane 

Veigående 

Annet 

kjøretøy Identifikasjon 

 Dato for videresending 

III.5 Oppfølging foretas av    

 Utførselsgrensekontrollstasjon 

Grensekontrollstasjon på endelig 

bestemmelsessted 

Lokal vedkommende myndighet 

 Forsendelsen er ankommet: 

Forsendelsen oppfyller kravene: 

Ja 

Ja 

Nei 

Nei 

   Etterfølgende bestemmelsessted: Årsaker 

III.6 Sertifikatutsteder 

Navn (med blokkbokstaver) 

Adresse 

Dato 

 

Stempel 

  

Enhetens navn 

Kode for kontrollenhet 

Underskrift 
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DEN EUROPEISKE UNION 

CHED-dokument 
for fôr og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse  DEL I – BESKRIVELSE AV FORSENDELSEN 

QR-KODE 

I.2  CHED-referanse I.1  Avsender/eksportør 

Navn 

Adresse 

Stat  ISO-landkode 

I.3  Lokal referanse 

I.4  Grensekontrollstasjon 

I.5  Kode for grensekontrollstasjon 

I.6 Mottaker/importør 
Navn 
Adresse 

Stat  ISO-landkode 

I.7  Bestemmelsessted 
Navn  Registrerings-/godkjenningsnummer  
Adresse 

Stat  ISO-landkode 

I.8 Driftsansvarlig med ansvar for forsendelsen 

Navn 
Adresse 
Stat  ISO-landkode 

I.9  Følgedokumenter 

Type  Kode  
Stat 
Handelsdokumentreferanse 

I.10 Forhåndsmelding  Dato  Klokkeslett 

I.13 Transportmiddel 

 Fly   Fartøy 

Identifikasjon  

 Jernbane   Veigående kjøretøy 

I.11  Opprinnelsesstat  ISO-landkode 

I.12  Opprinnelsesregion  Kode 

I.14 Avsenderstat 

Stat 

ISO-landkode 

I.15  Opprinnelsesvirksomhet 

Navn  Registrerings-/godkjenningsnummer 

Adresse  Stat  ISO-landkode 

I.16 Transportvilkår  Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst 

I.17 Containernummer/forseglingsnummer 

 Containernr. Forseglingsnr. Offisiell forsegling 

  

I.18 Sertifisert som 
eller for: 

Konsum Konsum etter videre behandling Fôr Prøve Utstillingsgjenstand Annet 

I.20  For overføring til: Opplysninger om kontrollerte bestemmelsessteder for I.20 og I.21 

I.21  For videre transport til: 

I.23  For det indre marked 

I.27  Transportmiddel etter grensekontrollstasjon/lagring  

 Fly 

 Fartøy 

Identifikasjon: 

Jernbane  

Veigående kjøretøy 

I.29 Avsendelsesdato  Dato  Klokkeslett 

I.31 Beskrivelse av forsendelsen 

 KN-kode TARIC-kode Type kolli Antall kolli Nettovekt (kg) 

      

I.32 Samlet antall kolli  I.33  Samlet mengde I.34  Samlet nettovekt/bruttovekt 
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I.35 Erklæring: 
Jeg, undertegnede driftsansvarlig som er ansvarlig for forsendelsen beskrevet ovenfor, bekrefter at opplysningene i del I i dette dokumentet så langt 
jeg kjenner til, er korrekte og fullstendige, og forplikter meg til å oppfylle kravene i forordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll, herunder å betale 
for offentlig kontroll og for videresending av forsendelser, for karantene eller isolasjon av dyr eller for eventuelle kostnader for avliving og 
sluttbehandling. 

Dato for erklæringen  Underskriverens navn  Underskrift 

Ved behandling av personopplysninger i CHED-dokumentene skal medlemsstatene oppfylle kravene i forordning (EU) 2016/679 og direktiv (EU) 2016/680, 
og Kommisjonen skal oppfylle kravene i forordning (EU) 2018/1725. 
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Avsnitt D 

CHED-D 

(for fôr og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) 2017/625) 

DEN EUROPEISKE UNION 

CHED-dokument for fôr og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse  DEL II – KONTROLLER 

II.1 Tidligere CHED-dokument II.2  CHED-referanse II.24  Etterfølgende CHED-dokument 

II.3 Dokumentkontroll  Tilfredsstillende   Ikke 
tilfredsstillende  

II.4  Identitetskontroll   Ja   Nei 

    Tilfredsstillende   Ikke 
tilfredsstillende 

II.5 Fysisk kontroll   Ja   Nei II.6  Laboratorietest   Ja   Nei 

 

  Tilfredsstillende   Ikke 
tilfredsstillende 

Test: 

 Mistanke   Nødtiltak  

 Stikkprøve   Midlertidig strengere kontroll 

 
 

Testresultat:  Foreligger 
ennå ikke 

 
Tilfredsstillende 

 Ikke 
tilfredsstillende 

Kan godkjennes for (II.9–II.12) II.18  Opplysninger om kontrollerte bestemmelsessteder for II.9–II.10 og II.16 

II.9  Transitt til: 

II.10  Videre transport til: 

II.12  Det indre marked:  Konsum 

 Fôr 

 Annet 

II.16  Kan ikke 
godkjennes 

Innen (dato) 

 Destruering 

 Videresending  

 Særbehandling 

 Bruk for andre formål 

II.17  Begrunnelse for avvisning 

 Dokument   Identitet   Fysisk  

  Annet  Laboratorium 

II.19  Forsendelse forseglet på nytt  Nytt forseglingsnummer 

II.20 Identifisering av grensekontrollstasjon II.21  Sertifikatutsteder 

 Grensekontrollstasjon  Stempel  

Kode for kontrollenhet 

Jeg, undertegnede sertifikatutsteder, bekrefter at kontrollen av denne 
forsendelsen er utført i samsvar med Unionens krav og, dersom det er 
relevant, i samsvar med de nasjonale kravene i bestemmelses-
medlemsstaten. 

II.22 Kontrollgebyrer  Navn (med blokkbokstaver) 

Dato  Underskrift 

II.23 Tolldokumentreferanse 
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DEN EUROPEISKE UNION 

CHED-dokument for fôr og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse DEL III – OPPFØLGING 

III.1 Tidligere CHED-dokument III.2 CHED-referanse III.3 Etterfølgende CHED-dokument 

III.4 Opplysninger om videresending 

Bestemmelsesstat 

Utførselsgrensekontrollstasjon 

Transportmiddel 

ISO-landkode 

Kode for kontrollenhet 

Fly 

Fartøy 

Jernbane 

Veigåend

e kjøretøy 

Annet 

 Identifikasjon 

 Dato for videresending 

III.5 Oppfølging foretas av    

 Utførselsgrensekontrollstasjon 

Grensekontrollstasjon på endelig 

bestemmelsessted 

Lokal vedkommende myndighet 

 

 

Forsendelsen er ankommet: 

Forsendelsen oppfyller kravene: 

Ja 

Ja 

Nei 

Nei 

   Etterfølgende bestemmelsessted: Årsaker 

III.6 Sertifikatutsteder 

Navn (med blokkbokstaver) 

Adresse 

Dato 

 

Stempel 

  

Enhetens navn 

Kode for kontrollenhet 

Underskrift 
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VEDLEGG III 

Sammenligningstabellen nevnt i artikkel 47 nr. 2 

1. Direktiv 94/3/EF 

Direktiv 94/3/EF Denne forordningen 

Artikkel 1 Artikkel 2 nr. 33 

Artikkel 2 nr. 1 og 2 Artikkel 33 nr. 1 

Artikkel 3 Artikkel 33 nr. 2 

Artikkel 4 − 

Artikkel 5 Artikkel 2 nr. 34 

Artikkel 6 Nr. 10 i vedlegg I 

Artikkel 7 − 

Artikkel 8 − 

2. Forordning (EU) nr. 16/2011 

Forordning (EU) nr. 16/2011 Denne forordningen 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 2 nr. 2 

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 2 nr. 3 

Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 2 nr. 4 

Artikkel 1 nr. 4 Artikkel 2 nr. 15 

Artikkel 1 nr. 5 Artikkel 2 nr. 16 

Artikkel 1 nr. 5 bokstav a) Artikkel 2 nr. 17 

Artikkel 1 nr. 5 bokstav b) Artikkel 2 nr. 18 

Artikkel 1 nr. 6 Artikkel 2 nr. 20 

Artikkel 1 nr. 7 Artikkel 2 nr. 22 

Artikkel 1 nr. 8 Artikkel 2 nr. 23 

Artikkel 1 nr. 9 − 

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 14 nr. 1 

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 4 nr. 2 

Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 4 nr. 3 

Artikkel 2 nr. 4 Artikkel 14 nr. 2 

Artikkel 2 nr. 5 Artikkel 13 

Artikkel 2 nr. 6 Artikkel 14 nr. 3 

Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 17 nr. 1 og 2 

Artikkel 3 nr. 2 Artikkel 17 nr. 3 

Artikkel 3 nr. 3 Artikkel 17 nr. 4 

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 18 nr. 1 og 2 

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 18 nr. 3 

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 20 nr. 1 og 2 
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Forordning (EU) nr. 16/2011 Denne forordningen 

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 20 nr. 3 

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 22 nr. 1 

Artikkel 6 nr. 2 Artikkel 22 nr. 2 

Artikkel 6 nr. 3 Artikkel 22 nr. 3 

Artikkel 6 nr. 4 Artikkel 22 nr. 4 

Artikkel 6 nr. 5 Artikkel 22 nr. 5 

Artikkel 7 nr. 1 Artikkel 15 nr. 1 

Artikkel 7 nr. 2 Artikkel 15 nr. 2 

Artikkel 7 nr. 3 Artikkel 15 nr. 3 

Artikkel 7 nr. 4 Artikkel 15 nr. 4 

Artikkel 7 nr. 5 − 

Artikkel 8 første ledd bokstav a)–f) Artikkel 24 nr. 1 bokstav a)–f) 

Artikkel 8 annet ledd − 

Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 25 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 9 nr. 2 Artikkel 25 nr. 2 og 3 

Artikkel 10 nr. 1 og 2 Artikkel 27 nr. 1 

  

Artikkel 11 bokstav a) Artikkel 24 nr. 3 

Artikkel 11 bokstav b) Artikkel 24 nr. 4 

Artikkel 12 − 

3. Gjennomføringsbeslutning 2014/917/EU 

Gjennomføringsbeslutning 2014/917/EU Denne forordningen 

Artikkel 1 nr. 1 og 2 − 

Artikkel 2 nr. 1 og 3 Artikkel 32 nr. 1 

Artikkel 2 nr. 2 og 4 Artikkel 32 nr. 3 

  

Artikkel 2 nr. 5 Artikkel 32 nr. 4 

Artikkel 3 − 

Vedlegg Vedlegg I 

4. Gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1918 

Gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1918 Denne forordningen 

Artikkel 1 − 

Artikkel 2 − 
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Gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1918 Denne forordningen 

Artikkel 3 nr. 1 − 

Artikkel 3 nr. 2 − 

Artikkel 3 nr. 3 − 

Artikkel 3 nr. 4 − 

Artikkel 4 Artikkel 12 

Artikkel 5 − 

Artikkel 6 Artikkel 26 nr. 1 

Artikkel 7 bokstav a) Artikkel 8 nr. 1 

Artikkel 7 bokstav b) Artikkel 8 nr. 2 

Artikkel 7 bokstav c) − 

Artikkel 7 bokstav d) Artikkel 15 nr. 1 

Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 15 nr. 1 

Artikkel 8 nr. 2 bokstav a) Artikkel 16 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 8 nr. 2 bokstav b) Artikkel 16 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 8 nr. 2 bokstav c) Artikkel 16 nr. 1 bokstav c) 

Artikkel 8 nr. 2 bokstav d) Artikkel 16 nr. 1 bokstav d) 

Artikkel 8 nr. 2 bokstav e) − 

Artikkel 8 nr. 2 bokstav f) − 

Artikkel 8 nr. 2 bokstav g) Artikkel 16 nr. 1 bokstav f) 

Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 10 nr. 1 

Artikkel 9 nr. 2 − 

Artikkel 10 nr. 1 Artikkel 10 nr. 2 

Artikkel 10 nr. 2 og 3 Artikkel 11 nr. 1 

Artikkel 10 nr. 4 Artikkel 11 nr. 3 

Artikkel 10 nr. 5 Artikkel 11 nr. 2 

Artikkel 11 Artikkel 26 nr. 2 

Artikkel 12 Artikkel 11 nr. 2 bokstav b) og nr. 3 bokstav b) 

Artikkel 13 − 

Artikkel 14 − 

5. Gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1553 

Gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1553 Denne forordningen 

Artikkel 1 − 

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 39 nr.1, 3 og 4 

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 39 nr. 2 

Artikkel 2 nr. 3 − 

Artikkel 3 − 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1139 

av 3. juli 2019 

om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 med hensyn til offentlig kontroll av næringsmidler av animalsk 

opprinnelse når det gjelder kravene til opplysninger om næringsmiddelkjeden og kravene til fiskerivarer, samt 

henvisningen til anerkjente analysemetoder for marine biotoksiner og prøvetakingsmetodene for rå melk og 

varmebehandlet kumelk(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs 

helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) 

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 

2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 

2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) 

nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og 

rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 18 nr. 8 første ledd bokstav f), 

etter samråd med Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) 2017/625 fastsettes regler for offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene gjennomfører for å verifisere at Unionens regelverk overholdes, blant annet på området 

næringsmiddeltrygghet i alle ledd i produksjon, bearbeiding og distribusjon. Forordningen inneholder særlig 

bestemmelser om offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum. 

2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005(2) fastsetter gjennomføringstiltak for visse produkter i henhold til blant 

annet europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(3). Disse omfatter levende muslinger, rå melk og 

varmebehandlet kumelk. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/627(4) endrer forordning (EF) nr. 2074/2005 med hensyn til 

offentlig kontroll. Nevnte forordning fastsetter at når det gjelder kravene om opplysninger om næringsmiddelkjeden, 

utgår avsnitt II og tillegget til vedlegg I til forordning (EF) nr. 2074/2005, og når det gjelder krav til fiskerivarer, utgår 

avsnitt II i vedlegg II til forordning (EF) nr. 2074/2005. 

4) I henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 skal driftsansvarlige for slakterier anmode om, motta, kontrollere og reagere 

på opplysninger om næringsmiddelkjeden med hensyn til alle dyr, bortsett fra viltlevende vilt, som er sendt eller som 

kommer til å bli sendt til slakteriet. I tillegg bør vedkommende sørge for at opplysningene om næringsmiddelkjeden 

inneholder alle detaljer som kreves i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 180 av 4.7.2019, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 284/2019 av 

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 20. 

(1) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 av 5. desember 2005 om gjennomføringstiltak for visse produkter i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og for organiseringen av offentlig kontroll i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004, om unntak fra europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 852/2004, og om endring av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 27). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/627 av 15. mars om fastsettelse av ensartede praktiske ordninger for gjennom-

føringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2017/625, og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 når det gjelder offentlig kontroll (EUT L 131 

av 17.5.2019, s. 51). 

2021/EØS/30/12 
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5) Ved forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt krav til kontroll for parasitter under behandling av fiskerivarer på land 

og om bord på fartøyer. Det er opp til driftsansvarlige for næringsmiddelforetak å utføre de nødvendige kontrollene i 

alle ledd i produksjonen av fiskerivarer i samsvar med reglene i avsnitt VIII kapittel V del D i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 853/2004, slik at fisk som tydelig er angrepet av parasitter, ikke omsettes til konsum. Vedtakelsen av 

nærmere regler for visuell undersøkelse gjør det nødvendig å definere begrepene «synlige parasitter» og «visuell 

undersøkelse», hvilken type undersøkelser det er snakk om og hvor hyppig de skal foretas. 

6) Ved forordning (EU) 2019/627 er det fastsatt regler for ensartede praktiske ordninger for gjennomføringen av offentlig 

kontroll av produkter av animalsk opprinnelse. Vedlegg V til nevnte forordning inneholder anerkjente analysemetoder 

for påvisning av marine biotoksiner i levende muslinger som vedkommende myndigheter skal bruke ved offentlig 

kontroll. Videre inneholder vedlegg III prøvetakingsmetoder for rå melk og varmebehandlet kumelk som vedkommende 

myndigheter skal bruke ved offentlig kontroll. Forordning (EF) nr. 853/2004 pålegger driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak å utføre egne kontroller i alle ledd i produksjonen for å sikre at levende muslinger, rå melk og 

varmebehandlet kumelk er i samsvar med hygienereglene for næringsmidler av animalsk opprinnelse fastsatt i nevnte 

forordning. For å sikre et høyt nivå av forbrukervern med hensyn til næringsmiddeltrygghet bør forordning (EF) 

nr. 2074/2005 derfor forplikte driftsansvarlige for næringsmiddelforetak til å bruke samme anerkjente analysemetoder 

for marine biotoksiner og prøvetakingsmetoder for rå melk og varmebehandlet kumelk som vedkommende myndigheter 

skal bruke i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) 2019/627. 

7) Forordning (EF) nr. 2074/2005 bør derfor endres. 

8) Ettersom forordning (EU) 2017/625 får anvendelse fra 14. desember 2019, bør denne forordningen også få anvendelse 

fra den datoen. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 2074/2005 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Krav til opplysninger om næringsmiddelkjeden i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 

Krav til opplysninger om næringsmiddelkjeden som nevnt i avsnitt III i vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004 er 

fastsatt i vedlegg I til denne forordningen.» 

2) Artikkel 2 skal lyde: 

«Artikkel 2 

Krav til fiskerivarer i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 

Krav til fiskerivarer som nevnt i artikkel 11 nr. 9 i forordning (EF) nr. 853/2004 er fastsatt i vedlegg II til denne 

forordningen.» 

3) Artikkel 3 skal lyde: 

«Artikkel 3 

Anerkjente analysemetoder for marine biotoksiner i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 

De anerkjente analysemetodene for marine biotoksiner som nevnt i artikkel 11 nr. 4 i forordning (EF) nr. 853/2004 er 

fastsatt i vedlegg V til gjennomføringsforordning (EU) 2019/627.» 
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4) Artikkel 6a skal lyde: 

«Artikkel 6a 

Prøvetakingsmetoder for rå melk og varmebehandlet kumelk 

Analysemetodene fastsatt i vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) 2019/627 skal brukes av driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak for å kontrollere at grenseverdiene fastsatt i avsnitt IX kapittel I del III i vedlegg III til forordning 

(EF) nr. 853/2004 overholdes, og for å sikre at melkeproduktene pasteuriseres på korrekt måte i samsvar med avsnitt IX 

kapittel II del II i vedlegg III til nevnte forordning.» 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 14. desember 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 3. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/552 

av 4. april 2019 

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

grenseverdier for rester av azoksystrobin, bisyklopyron, klormekvat, cyprodinil, difenokonazol, fenpropimorf, 

fenpyroksimat, fluopyram, fosetyl, isoprotiolan, isopyrazam, oksamyl, protiokonazol, spinetoram,  

trifloksystrobin og triflumezopyrim i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 6. juli 2018 vedtok Codex Alimentarius-kommisjonen nye øvre Codex-grenseverdier (CXL) for azoksystrobin, 

bisyklopyron, klormekvat, cyprodinil, difenokonazol, fenazakin, fenpropimorf, fenpyroksimat, flonikamid, fluopyram, 

flupyradifuron, fosetyl, imazamox, imazapyr, isoprotiolan, isopyrazam, oksamyl, pikoksystrobin, protiokonazol, 

kinklorak, saflufenacil, spinetoram, tebukonazol, trifloksystrobin og triflumezopyrim(2). 

2) Øvre grenseverdier for restmengder for disse stoffene er fastsatt i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005, 

unntatt for bisyklopyron og triflumezopyrim der det ikke er fastsatt særlige øvre grenseverdier og stoffene heller ikke er 

oppført i vedlegg IV til nevnte forordning, og standardverdien på 0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) får 

derfor anvendelse. 

3) I samsvar med artikkel 5 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(3) skal internasjonale 

standarder, dersom de finnes eller vil bli vedtatt om kort tid, tas i betraktning ved utforming eller tilpasning av 

næringsmiddelregelverket, unntatt når slike standarder eller relevante deler av dem vil være et ineffektivt eller 

uhensiktsmessig virkemiddel for å nå næringsmiddelregelverkets legitime mål, eller det foreligger en vitenskapelig 

begrunnelse eller de vil føre til et annet vernenivå enn det som anses som hensiktsmessig i Unionen. I samsvar med 

artikkel 13 bokstav e) i nevnte forordning skal Unionen fremme samsvar mellom internasjonale tekniske standarder og 

næringsmiddelregelverket, samtidig som det sikres at det høye vernenivået som er vedtatt i Unionen, ikke reduseres. 

4) Unionen framla sine forbehold(4) for Codex-komiteen for pesticidrester om de foreslåtte øvre CXL-grenseverdiene for 

følgende kombinasjoner av pesticider og produkter: bisyklopyron (spiselig slakteavfall fra pattedyr), difenokonazol 

(kjernefrukter og ris), fenazakin (alle produkter), fenpropimorf (bananer), fenpyroksimat (pærer, slangeagurker, 

meloner, grønnsakpaprika, kaffebønner, sitrusfrukter, animalske produkter), flonikamid (alle produkter), fluopyram 

(melk, ris og tørkede erter), flupyradifuron (alle produkter), imazamox (alle produkter), imazapyr (alle produkter), 

oksamyl (slangeagurker, sommergresskar), pikoksystrobin (alle produkter), kinklorak (alle produkter), saflufenacil (alle 

produkter), spinetoram (avokado, plommer og animalske produkter), tebukonazol (alle produkter) og trifloksystrobin 

(hodekål). 

5) Derfor bør de øvre CXL-grenseverdiene for azoksystrobin, bisyklopyron, klormekvat, cyprodinil, difenokonazol, 

fenpropimorf, fenpyroksimat, fluopyram, fosetyl, isoprotiolan, isopyrazam, oksamyl, protiokonazol, spinetoram, 

trifloksystrobin og triflumezopyrim, som ikke er nevnt i betraktning 4, oppføres i forordning (EF) nr. 396/2005 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 5.4.2019, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 285/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 22. 

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

(2) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-

proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-

41%252FReport%252FFINAL%252FREP18_CACe.pdf 

«Joint FAO/WHO food standards programme», Codex Alimentarius-kommisjonen. Tillegg II. 41. møte. Roma, Italia, 2.–6. juli 2018. 

(3) 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). 

(4) Den europeiske unions kommentarer til Codex-rundskriv CL 2018/39-PR: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/codex_ 

cac_41_cl_2018-39-pr.pdf 

2021/EØS/30/13 
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som øvre grenseverdier for restmengder, unntatt når de gjelder produkter som ikke er nevnt i vedlegg I til forordningen, 

eller når de er fastsatt på et lavere nivå enn de gjeldende øvre grenseverdiene. Nevnte øvre CXL-grenseverdier er sikre 

for forbrukere i Unionen(5). 

6) I forbindelse med en vurdering av hvorvidt det skulle gis godkjenning for bruk på bjørnebær, bringebær, blåbær, rips, 

stikkelsbær og hyllebær av et plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet kaliumfosfonater, er det i samsvar med 

artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005 inngitt en søknad om endring av de gjeldende øvre grenseverdiene for 

fosetyl. 

7) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er denne søknaden blitt vurdert av den berørte medlemsstaten, 

og vurderingsrapporten er oversendt Kommisjonen. 

8) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») har vurdert søknaden og vurderingsrapporten, 

og undersøkte særlig risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt en grunngitt uttalelse om 

de foreslåtte øvre grenseverdiene(6). Myndigheten oversendte uttalelsen til søkeren, Kommisjonen og medlemsstaten og 

gjorde den tilgjengelig for offentligheten. 

9) Myndigheten konkluderte med at alle opplysningskrav var oppfylt, og at de endringene av de øvre grenseverdiene som 

søkeren anmodet om, var akseptable med hensyn til forbrukersikkerheten, på grunnlag av en vurdering av 

forbrukereksponeringen i 27 spesifikke europeiske forbrukergrupper. Myndigheten tok hensyn til de siste opplysningene 

om stoffets toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering for dette stoffet gjennom konsum av alle 

næringsmidler som kan inneholde det, eller kortvarig eksponering som følge av høyt konsum av de berørte produktene, 

viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak eller akutt referansedose overskrides. 

10) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelse, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses de 

foreslåtte endringene av de øvre grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

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

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 4. april 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(5) «Scientific support for preparing an EU position in the 50th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)». EFSA 

Journal 2018;16(7):5306. 

(6) EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på http://www.efsa.europa.eu: 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small 

fruits.» EFSA Journal 2018;16(9):5411. 
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VEDLEGG 

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

1) I vedlegg II skal kolonnene for azoksystrobin, klormekvat, cyprodinil, fenpropimorf, fenpyroksimat, oksamyl, protiokonazol og trifloksystrobin lyde: 

«Pesticidrester og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre 

grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER      0,01(*)   

0110000 Sitrusfrukter 15 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,5(+)  0,01(*) 0,5 

0110010 Grapefrukt         

0110020 Appelsiner      (+)   

0110030 Sitroner         

0110040 Limetter         

0110050 Mandariner      (+)   

0110990 Andre (2)         

0120000 Nøtter  0,01(*)  0,01(*) 0,05  0,02(*) 0,02 

0120010 Mandler 0,01  0,02(*)(+)      

0120020 Paranøtter 0,01  0,04      

0120030 Kasjunøtter 0,01  0,04      

0120040 Kastanjer 0,01  0,04      

0120050 Kokosnøtter 0,01  0,04      

0120060 Hasselnøtter 0,01  0,04      

0120070 Macadamianøtter 0,01  0,04      

0120080 Pekannøtter 0,01  0,04      

0120090 Pinjekjerner 0,01  0,04      

0120100 Pistasienøtter 1  0,02(*)      
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0120110 Valnøtter 0,01  0,04      

0120990 Andre (2) 0,01  0,04      

0130000 Kjernefrukter 0,01(*)  2 0,01(*)   0,01(*) 0,7 

0130010 Epler  0,01(*)   0,3(+)    

0130020 Pærer  0,07(+)   0,3(+)    

0130030 Kveder  0,01(*)   0,2(+)    

0130040 Mispel  0,01(*)   0,2(+)    

0130050 Japansk mispel  0,01(*)   0,2(+)    

0130990 Andre (2)  0,01(*)   0,01(*)    

0140000 Steinfrukter 2 0,01(*) 2 0,01(*)   0,01(*) 3 

0140010 Aprikoser     0,3(+)    

0140020 Kirsebær (søte)     2(+)    

0140030 Ferskener     0,3(+)    

0140040 Plommer     0,1(+)    

0140990 Andre (2)     0,01(*)    

0150000 Bær og små frukter         

0151000 a) druer 3 0,05 3 0,01(*) 0,3  0,01(*) 3 

0151010 Borddruer     (+)    

0151020 Vindruer     (+)    

0152000 b) jordbær 10 0,01(*) 5 0,01(*) 0,3  0,01(*) 1 

0153000 c) bær fra halvbusker 5 0,01(*)     0,01(*) 3 

0153010 Bjørnebær   3 0,01(*) 0,7(+)    

0153020 Blåbringebær   0,02(*) 1,5(+) 0,5(+)    

0153030 Bringebær (røde og gule)   3 1,5(+) 1,5(+)    

0153990 Andre (2)   0,02(*) 0,01(*) 0,01(*)    

0154000 d) andre små frukter og bær  0,01(*) 3     3 

0154010 Blåbær 5   0,9(+) 0,4(+)  0,01(*)  

0154020 Tranebær 0,5   0,9(+) 0,5(+)  0,15  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 5   0,9(+) 0,4(+)  0,01(*)  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 5   0,9(+) 0,4(+)  0,01(*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0154050 Nyper 5   0,01(*) 0,4(+)  0,01(*)  

0154060 Morbær (svart og hvit) 5   0,01(*) 0,4(+)  0,01(*)  

0154070 Azarolhagtorn 5   0,01(*) 0,4(+)  0,01(*)  

0154080 Hyllebær 5   0,01(*) 0,4(+)  0,01(*)  

0154990 Andre (2) 5   0,01(*) 0,01(*)  0,01(*)  

0160000 Forskjellige frukter med  0,01(*)     0,01(*)  

0161000 a) spiselig skall    0,01(*) 0,01(*)    

0161010 Dadler 0,01(*)  0,02(*)     0,01(*) 

0161020 Fikener 0,01(*)  0,02(*)     0,01(*) 

0161030 Bordoliven 0,01(*)  0,02(*)     0,3 

0161040 Kumquat 0,01(*)  0,02(*)     0,01(*) 

0161050 Stjernefrukt 0,1  0,02(*)     0,01(*) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon 0,01(*)  2     0,01(*) 

0161070 Jambolan 0,01(*)  0,02(*)     0,01(*) 

0161990 Andre (2) 0,01(*)  0,02(*)     0,01(*) 

0162000 b) uspiselig skall, små   0,02(*) 0,01(*) 0,01(*)    

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule) 0,01(*)       0,01(*) 

0162020 Litchi/litchiplommer 0,01(*)       0,01(*) 

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja 4       4(+) 

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter 0,3       0,01(*) 

0162050 Stjerneepler 0,01(*)       0,01(*) 

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki 0,01(*)       0,01(*) 

0162990 Andre (2) 0,01(*)       0,01(*) 

0163000 c) uspiselig skall, store         

0163010 Avokadoer 0,01(*)  1 0,01(*) 0,2   0,01(*) 

0163020 Bananer 2  0,02(*) 0,6 0,01(*) (+)  0,05 

0163030 Mango 0,7  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,01(*) 

0163040 Papaya 0,3  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,6 

0163050 Granatepler 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,01(*) 

0163060 Cherimoya 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,01(*) 

0163070 Guava 0,01(*)  1,5 0,01(*) 0,01(*)   0,01(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0163080 Ananas 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,01(*) 

0163090 Brødfrukter 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,01(*) 

0163100 Durian 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,01(*) 

0163110 Surannona/guanabana 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,01(*) 

0163990 Andre (2) 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,01(*) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE         

0210000 Rot- og knollvekster  0,01(*)    0,01(*)   

0211000 a) poteter 7  0,02(*) 0,01(*) 0,05  0,02(*) 0,02 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 1  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0212010 Kassava         

0212020 Søtpoteter         

0212030 Jams         

0212040 Arrowrot         

0212990 Andre (2)         

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete     0,01(*)    

0213010 Rødbeter 1  1,5 0,01(*)   0,1(+) 0,02 

0213020 Gulrøtter 1  1,5 0,04   0,1(+) 0,1 

0213030 Knollselleri 1  0,3 0,01(*)   0,01(*) 0,03 

0213040 Pepperrot 1  1,5 0,04   0,1(+) 0,08 

0213050 Jordskokk 1  0,02(*) 0,01(*)   0,01(*) 0,01(*) 

0213060 Pastinakk 1  1,5 0,04   0,1(+) 0,04 

0213070 Rotpersille 1  1,5 0,04   0,1(+) 0,08 

0213080 Reddiker 1,5  0,3 0,01(*)   0,01(*) 0,08 

0213090 Havrerot 1  1,5 0,04   0,1(+) 0,04 

0213100 Kålrot 1  0,02(*) 0,01(*)   0,1(+) 0,04 

0213110 Neper 1  0,02(*) 0,01(*)   0,1(+) 0,04 

0213990 Andre (2) 1  0,02(*) 0,01(*)   0,01(*) 0,01(*) 

0220000 Løk 10 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)   

0220010 Hvitløk   0,07    0,01(*) 0,01(*) 

0220020 Kepaløk   0,3    0,05(+) 0,01(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0220030 Sjalottløk   0,07    0,05(+) 0,01(*) 

0220040 Pipeløk/vårløk   0,8    0,01(*) 0,1 

0220990 Andre (2)   0,02(*)    0,01(*) 0,01(*) 

0230000 Fruktbærende grønnsaker  0,01(*)  0,01(*)     

0231000 a) Solanaceae og Malvaceae 3      0,01(*)  

0231010 Tomater   1,5  0,2(+) 0,01(*)  0,7 

0231020 Grønnsakpaprika   1,5  0,3(+) 0,01(*)  0,4(+) 

0231030 Auberginer/eggplanter   1,5  0,3 0,02(+)  0,7 

0231040 Okra   0,02(*)  0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 

0231990 Andre (2)   0,02(*)  0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 1  0,5  0,08 0,01(*)(+) 0,01(*) 0,3 

0232010 Slangeagurker     (+)   (+) 

0232020 Sylteagurker     (+)   (+) 

0232030 Mandelgresskar     (+)    

0232990 Andre (2)         

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 1  0,6  0,01(*)  0,01(*) 0,3 

0233010 Meloner      0,01   

0233020 Kjempegresskar      0,01(*)   

0233030 Vannmeloner      0,01   

0233990 Andre (2)      0,01(*)   

0234000 d) sukkermais 0,01(*)  0,02(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,02 0,01(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*)  0,02(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)  0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)   

0241000 a) blomsterkål 5  2    0,05(+) 0,5 

0241010 Brokkoli         

0241020 Blomkål         

0241990 Andre (2)         
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0242000 b) hodekål 5        

0242010 Rosenkål   0,02(*)    0,1(+) 0,6 

0242020 Hodekål   0,7    0,09(+) 0,5 

0242990 Andre (2)   0,02(*)    0,01(*) 0,01(*) 

0243000 c) bladkål 6  0,02(*)    0,01(*) 3(+) 

0243010 Kinakål/pe-tsai         

0243020 Grønnkål         

0243990 Andre (2)         

0244000 d) knutekål 5  0,02(*)    0,01(*) 0,01(*) 

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster  0,01(*)       

0251000 a) salat og salatplanter 15  15 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 15 

0251010 Vårsalat (+)        

0251020 Salat         

0251030 Bredbladet endiv (+)        

0251040 Karse og andre spirer og skudd (+)        

0251050 Vårkarse (+)        

0251060 Salatsennep/rucola (+)        

0251070 Sareptasennep (+)        

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) (+)        

0251990 Andre (2)         

0252000 b) spinat og lignende blader 15  15 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  

0252010 Spinat        20 

0252020 Portulakk        15 

0252030 Mangold/bladbete        0,01(*) 

0252990 Andre (2)        0,01(*) 

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,3  0,06 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 70  40 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 15(+) 

0256010 Kjørvel         

0256020 Gressløk         

0256030 Snittselleri         

0256040 Persille         

0256050 Salvie         

0256060 Rosmarin         

0256070 Timian         

0256080 Basilikum og spiselige blomster         

0256090 Laurbærblad         

0256100 Estragon         

0256990 Andre (2)         

0260000 Belgfrukter 3 0,01(*)  0,01(*)  0,01(*) 0,01(*)  

0260010 Bønner (med belg)   2  0,7(+)   1(+) 

0260020 Bønner (uten belg)   0,08  0,01(*)   0,09 

0260030 Erter (med belg)   2  0,01(*)   1,5 

0260040 Erter (uten belg)   0,08  0,01(*)   0,09 

0260050 Linser   0,2  0,01(*)   0,01(*) 

0260990 Andre (2)   0,02(*)  0,01(*)   0,01(*) 

0270000 Stengelgrønnsaker  0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)   

0270010 Asparges 0,01(*)  0,02(*)    0,01(*) 0,05 

0270020 Kardon 15  0,02(*)    0,01(*) 0,01(*) 

0270030 Stilkselleri 15  30    0,01(*) 1 

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 10  0,3    0,01(*) 0,01(*) 

0270050 Artisjokker 5  4    0,01(*) 0,3 

0270060 Purre 10  0,02(*)    0,06(+) 0,7 

0270070 Rabarbra 0,6  0,02(*)    0,01(*) 0,01(*) 

0270080 Bambusskudd 0,01(*)  0,02(*)    0,01(*) 0,01(*) 

0270090 Palmehjerter 0,01(*)  0,02(*)    0,01(*) 0,01(*) 

0270990 Andre (2) 0,01(*)  0,02(*)    0,01(*) 0,01(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp  0,9(+)       

0280020 Viltvoksende sopp  0,01(*)       

0280990 Mose og lav  0,01(*)       

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,15 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,2 

0300010 Bønner   0,2    0,05(+)  

0300020 Linser   0,02(*)    1(+)  

0300030 Erter   0,1    1(+)  

0300040 Lupiner/lupinbønner   0,1    1(+)  

0300990 Andre (2)   0,02(*)    0,01(*)  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER    0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)   

0401000 Oljeholdige frø         

0401010 Linfrø 0,4 0,01(*) 0,02(*)    0,09(+) 0,01(*) 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,2 0,01(*) 0,02(*)    0,02(*)(+) 0,02 

0401030 Valmuefrø 0,5 0,01(*) 0,02(*)    0,09(+) 0,01(*) 

0401040 Sesamfrø 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)    0,02(*) 0,01(*) 

0401050 Solsikkefrø 0,5 0,01(*) 0,02(*)    0,2 0,01(*) 

0401060 Rapsfrø 0,5 7(+) 0,02    0,15(+) 0,01(*) 

0401070 Soyabønner 0,5 0,01(*) 0,02(*)    0,2 0,05 

0401080 Sennepsfrø 0,5 0,01(*) 0,02(*)    0,09(+) 0,01(*) 

0401090 Bomullsfrø 0,7 0,7 0,02(*)    0,3 0,4 

0401100 Gresskarfrø 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)    0,02(*) 0,01(*) 

0401110 Saflorfrø 0,4 0,01(*) 0,02(*)    0,02(*) 0,01(*) 

0401120 Agurkurtfrø 0,4 0,01(*) 0,02(*)    0,02(*) 0,01(*) 

0401130 Oljedodrefrø 0,5 0,01(*) 0,02(*)    0,04(+) 0,01(*) 

0401140 Hampefrø 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)    0,02(*) 0,01(*) 

0401150 Ricinus 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)    0,02(*) 0,01(*) 

0401990 Andre (2) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)    0,02(*) 0,01(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0402000 Oljeholdige frukter 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)    0,02(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje        0,3 

0402020 Oljepalmefrø        0,01(*) 

0402030 Oljepalmefrukter        0,01(*) 

0402040 Kapok        0,01(*) 

0402990 Andre (2)        0,01(*) 

0500000 KORN     0,01(*) 0,01(*)   

0500010 Bygg 1,5 3 4 0,4   0,2(+) 0,5 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)   0,01(*) 0,01(*) 

0500030 Mais 0,02 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)   0,1 0,02 

0500040 Hirse 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)   0,01(*) 0,01(*) 

0500050 Havre 1,5 15 4 0,4   0,05(+) 0,4(+) 

0500060 Ris 5 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)   0,01(*) 5 

0500070 Rug 0,5 8 0,5 0,15   0,05(+) 0,3 

0500080 Sorghum 10 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)   0,01(*) 0,01(*) 

0500090 Hvete 0,5 7 0,5 0,15   0,1(+) 0,3 

0500990 Andre (2) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)   0,01(*) 0,01(*) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD  0,05(*)  0,05(*)  0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0610000 Te 0,05(*)  0,1(*)  8    

0620000 Kaffebønner 0,03  0,1(*)  0,05(*)    

0630000 Urtete fra     0,05(*)    

0631000 a) blomster 60  0,1(*)      

0631010 Kamille         

0631020 Jamaicahibisk/roselle         

0631030 Rose         

0631040 Jasmin         

0631050 Lind         

0631990 Andre (2)         
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0632000 b) blader og urter 60  0,1(*)      

0632010 Jordbær         

0632020 Rooibos         

0632030 Maté         

0632990 Andre (2)         

0633000 c) røtter 0,3  1,5(+)      

0633010 Vendelrot         

0633020 Ginseng         

0633990 Andre (2)         

0639000 d) andre deler av planten 0,05(*)  0,1(*)      

0640000 Kakaobønner 0,05(*)  0,1(*)  0,05(*)    

0650000 Johannesbrød 0,05(*)  0,1(*)  0,05(*)    

0700000 HUMLE 30 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 15(+) 0,05(*) 0,05(*) 40 

0800000 KRYDDER         

0810000 Frøkrydder 0,3 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø         

0810020 Svartkarve         

0810030 Hageselleri         

0810040 Koriander         

0810050 Spisskummen         

0810060 Dill         

0810070 Fennikel         

0810080 Bukkhornkløver         

0810090 Muskatnøtt         

0810990 Andre (2)         

0820000 Fruktkrydder 0,3 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde         

0820020 Sichuanpepper         
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0820030 Karve         

0820040 Kardemomme         

0820050 Einebær         

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)         

0820070 Vanilje         

0820080 Tamarind         

0820990 Andre (2)         

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel         

0830990 Andre (2)         

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler   (+)      

0840010 Lakris 0,05(*) 0,05(*) 1,5 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær (10) 0,05(*) 0,05(*) 1,5 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,05(*) 1,5 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (11)         

0840990 Andre (2) 0,05(*) 0,05(*) 1,5 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik         

0850020 Kapers         

0850990 Andre (2)         

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran         

0860990 Andre (2)         

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme         

0870990 Andre (2)         

0900000 SUKKERPLANTER  0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  

0900010 Sukkerbeterøtter 0,2   0,03    0,02 

0900020 Sukkerrør 0,05   0,01(*)    0,01(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0900030 Sikorirøtter 0,09   0,01(*)    0,01(*) 

0900990 Andre (2) 0,01(*)   0,01(*)    0,01(*) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR   (+)      

1010000 Produkter av      0,01(*)   

1011000 a) svin (+)  0,02(*)  0,01(*)   0,04 

1011010 Muskler 0,01(*) 0,3  0,04   0,01  

1011020 Fett 0,05 0,15  0,05   0,02  

1011030 Lever 0,07 1,5  0,7   0,5(+)  

1011040 Nyrer 0,07 1,5  0,7   0,5(+)  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,07 1,5  0,7   0,5(+)  

1011990 Andre (2) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*)   0,5(+)  

1012000 b) storfe (+)        

1012010 Muskler 0,01(*) 0,3 0,02(*) 0,15 0,01(*)  0,01 0,04 

1012020 Fett 0,05 0,15 0,02(*) 0,2 0,01(*)  0,02 0,06 

1012030 Lever 0,07 1,5 0,05 3 0,08(+)  0,5(+) 0,07 

1012040 Nyrer 0,07 1,5 0,05 0,7 0,09(+)  0,5(+) 0,04 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,07 1,5 0,02(*) 3 0,09  0,5(+) 0,07 

1012990 Andre (2) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,5(+) 0,02(*) 

1013000 c) sau (+)        

1013010 Muskler 0,01(*) 0,3 0,02(*) 0,15 0,01(*)  0,01 0,04 

1013020 Fett 0,05 0,15 0,02(*) 0,2 0,01(*)  0,02 0,06 

1013030 Lever 0,07 1,5 0,05 3 0,08(+)  0,5(+) 0,07 

1013040 Nyrer 0,07 1,5 0,05 0,7 0,09(+)  0,5(+) 0,04 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,07 1,5 0,02(*) 3 0,09  0,5(+) 0,07 

1013990 Andre (2) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,5(+) 0,02(*) 

1014000 d) geit (+)        

1014010 Muskler 0,01(*) 0,3 0,02(*) 0,15 0,01(*)  0,01 0,04 

1014020 Fett 0,05 0,15 0,02(*) 0,2 0,01(*)  0,02 0,06 

1014030 Lever 0,07 1,5 0,05 3 0,08(+)  0,5(+) 0,07 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1014040 Nyrer 0,07 1,5 0,05 0,7 0,09(+)  0,5(+) 0,04 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,07 1,5 0,02(*) 3 0,09  0,5(+) 0,07 

1014990 Andre (2) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,5(+) 0,02(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien         

1015010 Muskler 0,01(*) 0,3 0,02(*) 0,15 0,01(*)  0,01 0,04 

1015020 Fett 0,05 0,15 0,02(*) 0,2 0,01(*)  0,02 0,06 

1015030 Lever 0,07 1,5 0,05 3 0,08  0,5(+) 0,07 

1015040 Nyrer 0,07 1,5 0,05 0,7 0,09  0,5(+) 0,04 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,07 1,5 0,02(*) 3 0,09  0,5(+) 0,07 

1015990 Andre (2) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,5(+) 0,02(*) 

1016000 f) fjørfe 0,01(*)(+)  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,04 

1016010 Muskler  0,05     0,01(*)  

1016020 Fett  0,05     0,01(*)  

1016030 Lever  0,15     0,1  

1016040 Nyrer  0,15     0,1  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,15     0,1  

1016990 Andre (2)  0,01(*)     0,01(*)  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr         

1017010 Muskler 0,01(*) 0,3 0,02(*) 0,15 0,01(*)  0,01 0,04 

1017020 Fett 0,05 0,15 0,02(*) 0,2 0,01(*)  0,02 0,06 

1017030 Lever 0,07 1,5 0,05 3 0,08  0,5(+) 0,07 

1017040 Nyrer 0,07 1,5 0,05 0,7 0,09  0,5(+) 0,04 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,07 1,5 0,02(*) 3 0,09  0,5(+) 0,07 

1017990 Andre (2) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,5(+) 0,02(*) 

1020000 Melk 0,01(*)(+) 0,5 0,02(*) 0,015 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)(+) 0,02(*) 

1020010 Storfe         

1020020 Sau         

1020030 Geit         

1020040 Hest         

1020990 Andre (2)         



   

 

N
r. 3

0
/1

4
6
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
2

.4
.2

0
2
1
 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1030000 Fugleegg 0,01(*)(+) 0,15 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,04 

1030010 Kylling         

1030020 And         

1030030 Gås         

1030040 Vaktel         

1030990 Andre (2)         

1040000 Honning og andre biavlsprodukter (7) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 0,3 0,02(*) 0,04 0,01(*) 0,01(*) 0,01 0,02(*) 

1100000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – FISK, 

FISKEVARER OG ANDRE NÆRINGSMIDLER FRA 

SALTVANN OG FERSKVANN (8) 

        

1200000 PRODUKTER ELLER DELER AV PRODUKTER SOM 

UTELUKKENDE BRUKES TIL FÔRPRODUKSJON (8) 

        

1300000 BEARBEIDEDE NÆRINGSMIDLER (9)         

(*) Bestemmelsesgrense. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt øvre grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(F) = Fettløselig 

Azoksystrobin 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 1. juli 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0251010 Vårsalat 

0251030 Bredbladet endiv 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 

0251050 Vårkarse 

0251060 Salatsennep/rucola 

0251070 Sareptasennep 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolitters toksisitet mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta 

hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 1. juli 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011000 (a) svin 

1012000 (b) storfe 

1013000 (c) sau 

1014000 (d) geit 

1016000 (f) fjørfe 

1020000 Melk 

1030000 Fugleegg 

Klormekvat (summen av klormekvat og dets salter, uttrykt som klormekvatklorid) 

(+) Nye overvåkingsdata viser at klormekvatnivået i pærer er på vei ned, men fortsatt forekommer på nivåer over bestemmelsesgrensen på grunn av tidligere bruk. Det bør derfor fastsettes en midlertidig øvre 

grenseverdi for restmengder på 0,07 mg/kg i påvente av ytterligere overvåkingsdata. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse 

framlegges innen 13. april 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130020 Pærer 

(+) Overvåking viser at krysskontaminering av ubehandlet dyrket sopp med halm som er lovlig behandlet med klormekvat, kan forekomme. Denne krysskontamineringen kan muligens ikke unngås i alle tilfeller. Når 

den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 13. april 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0280010 Dyrket sopp 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i vekster mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn 

til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 13. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0401060 Rapsfrø 

Cyprodinil (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Cyprodinil – kode 1000000 unntatt 1020000 og 1040000: Cyprodinil (summen av cyprodinil og CGA 304075 (fri) uttrykt som cyprodinil) 

Cyprodinil – 1020000: Cyprodinil (summen av cyprodinil og CGA 304075 (fri og konjugert) uttrykt som cyprodinil) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og/eller bekreftelsesmetoder mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0120010 Mandler 

0633000 (c) røtter 

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 

Fenpropimorf (summen av isomerer) (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Fenpropimorf – kode 1000000: Fenpropimorfkarboksylsyre (BF 421-2) uttrykt som fenpropimorf 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet og restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 3. februar 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0153020 Blåbringebær 

0153030 Bringebær (røde og gule) 

0154010 Blåbær 

0154020 Tranebær 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 

Fenpyroksimat (A) (F) (R) 

(A) Den europeiske unions referanselaboratorier har påpekt at referansestandarden for M-3-metabolitten ikke er kommersielt tilgjengelig. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til hvorvidt referansestandarden nevnt i første punktum er tilgjengelig på markedet innen 7. april 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at referansestandarden mangler. 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Fenpyroksimat – kode 1012030, 1012040, 1013030, 1013040, 1014030, 1014040, 1015030, 1015040, 1017030 og 1017040: Fenpyroksimat (metabolitt M-3, uttrykt som fenpyroksimat (F)) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 7. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110000 Sitrusfrukter 

0130010 Epler 

0130020 Pærer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 7. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130030 Kveder 

0130040 Mispel 

0130050 Japansk mispel 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 7. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0140010 Aprikoser 

0140020 Kirsebær (søte) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 7. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0140030 Ferskener 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 7. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0140040 Plommer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 
Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 7. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0151010 Borddruer 

0151020 Vindruer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i rotasjonsvekster og reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre grenseverdien for 

restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 7. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0153010 Bjørnebær 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk, metabolisme i rotasjonsvekster og reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 7. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0153020 Blåbringebær 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i rotasjonsvekster og reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre grenseverdien for 

restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 7. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0153030 Bringebær (røde og gule) 

0154010 Blåbær 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk, metabolisme i rotasjonsvekster og reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre 
grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 7. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0154020 Tranebær 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i rotasjonsvekster og reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre grenseverdien for 

restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 7. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 

0154050 Nyper 

0154060 Morbær (svart og hvit) 

0154070 Azarolhagtorn 

0154080 Hyllebær 

0231010 Tomater 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk, metabolisme i rotasjonsvekster og reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre 
grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 7. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0231020 Grønnsakpaprika 
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0232010 Slangeagurker 

0232020 Sylteagurker 

0232030 Mandelgresskar 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i rotasjonsvekster og reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre grenseverdien for 

restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 7. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0260010 Bønner (med belg) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme, analysemetoder, metabolisme i rotasjonsvekster og reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når 
den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 7. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0700000 HUMLE 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 
opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 7. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

Oksamyl 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet, stoffskifte i vekster og restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes 
på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 25. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110020 Appelsiner 

0110050 Mandariner 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i vekster mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn 

til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 25. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0163020 Bananer 

0231030 Auberginer/eggplanter 

0232000 (b) gresskarfamilien – spiselig skall 

Protiokonazol: protiokonazol-destio (summen av isomerer) (F) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og data om lagringsstabilitet som er i samsvar med den foreslåtte definisjonen av restmengde, mangler. 
Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn 

til at opplysningene mangler. 

0213010 Rødbeter 

0213020 Gulrøtter 
 



 

2
2

.4
.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. 3

0
/1

5
1
 

 

0213040 Pepperrot 

0213060 Pastinakk 

0213070 Rotpersille 

0213090 Havrerot 

0213100 Kålrot 

0213110 Neper 

0220020 Kepaløk 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og data om lagringsstabilitet som er i samsvar med den foreslåtte definisjonen av restmengde, mangler. 

Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn 

til at opplysningene mangler. 

0220030 Sjalottløk 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og data om lagringsstabilitet som er i samsvar med den foreslåtte definisjonen av restmengde, mangler. 
Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn 

til at opplysningene mangler. 

0241000 (a) blomsterkål 

0242010 Rosenkål 

0242020 Hodekål 

0270060 Purre 

0300010 Bønner 

0300020 Linser 

0300030 Erter 

0300040 Lupiner/lupinbønner 

0401010 Linfrø 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 

0401030 Valmuefrø 

0401060 Rapsfrø 

0401080 Sennepsfrø 

0401130 Oljedodrefrø 

0500010 Bygg 

0500050 Havre 

0500070 Rug 

0500090 Hvete 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk på gress (stor del av husdyrs fôr) mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på 

nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1011990 Andre (2) 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1012990 Andre (2) 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1013990 Andre (2) 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1014990 Andre (2) 

1015030 Lever 

1015040 Nyrer 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1015990 Andre (2) 

1017030 Lever 

1017040 Nyrer 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1017990 Andre (2) 

1020000 Melk 

Trifloksystrobin (F) (R) 

(A) = Den europeiske unions referanselaboratorier har påpekt at referansestandarden for CGA321113 ikke er kommersielt tilgjengelig. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta 

hensyn til hvorvidt referansestandarden nevnt i første punktum er tilgjengelig på markedet innen 23. juli 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at referansestandarden mangler. 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Trifloksystrobin – kode 1000000 unntatt 1040000: summen av trifloksystrobin og dets metabolitt (E, E)-metoksyimino-{2-[1-(3-trifluormetylfenyl)-etylidenamino-oksymetyl]-fenyl}-eddiksyre (CGA 321113) 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 23. juli 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja 

0231020 Grønnsakpaprika 

0232010 Slangeagurker 

0232020 Sylteagurker 

0243000 (c) bladkål 

0256000 (f) urter og spiselige blomster 

0260010 Bønner (med belg) 

0500050 Havre» 
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2) I del A i vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a) Kolonnene for difenokonazol, fluopyram, fosetyl, isoprotiolan, isopyrazam og spinetoram skal lyde: 

«Pesticidrester og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter  

som de øvre grenseverdiene for restmengder 

gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER    0,01(*)   

0110000 Sitrusfrukter 0,6  75  0,01(*) 0,2 

0110010 Grapefrukt  0,4     

0110020 Appelsiner  0,6     

0110030 Sitroner  1     

0110040 Limetter  1     

0110050 Mandariner  0,6     

0110990 Andre (2)  0,01(*)     

0120000 Nøtter 0,05(*)  500  0,01(*) 0,05(*) 

0120010 Mandler  0,05     

0120020 Paranøtter  0,05     

0120030 Kasjunøtter  0,05     

0120040 Kastanjer  0,05     

0120050 Kokosnøtter  0,04     

0120060 Hasselnøtter  0,05     

0120070 Macadamianøtter  0,05     

0120080 Pekannøtter  0,05     

0120090 Pinjekjerner  0,05     

0120100 Pistasienøtter  0,05     

0120110 Valnøtter  0,05     

0120990 Andre (2)  0,05     

0130000 Kjernefrukter 0,8  150  0,7 0,2 

0130010 Epler  0,6     

0130020 Pærer  0,5     

0130030 Kveder  0,5     

0130040 Mispel  0,5     

0130050 Japansk mispel  0,5     

0130990 Andre (2)  0,5     

0140000 Steinfrukter       

0140010 Aprikoser 0,7 1,5 2(*)  0,01(*) 0,2 

0140020 Kirsebær (søte) 0,3 2 2(*)  0,01(*) 2 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0140030 Ferskener 0,5 1,5 50  1,5 0,3 

0140040 Plommer 0,5 0,5 2(*)  0,01(*) 0,05(*) 

0140990 Andre (2) 0,1 0,01(*) 2(*)  0,01(*) 0,05(*) 

0150000 Bær og små frukter       

0151000 a) druer 3 1,5 100  0,01(*) 0,5 

0151010 Borddruer       

0151020 Vindruer       

0152000 b) jordbær 2 2 100  0,01(*) 0,2 

0153000 c) bær fra halvbusker  5   0,01(*) 1 

0153010 Bjørnebær 1,5  300    

0153020 Blåbringebær 0,1  2(*)    

0153030 Bringebær (røde og gule) 1,5  300    

0153990 Andre (2) 0,1  2(*)    

0154000 d) andre små frukter og bær       

0154010 Blåbær 4 7 80  0,01(*) 0,4 

0154020 Tranebær 0,1 3 2(*)  0,01(*) 0,4 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 0,2 7 80  0,01(*) 0,5 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 0,1 7 80  0,01(*) 0,4 

0154050 Nyper 0,1 7 2(*)  0,01(*) 0,4 

0154060 Morbær (svart og hvit) 0,1 7 2(*)  0,01(*) 0,4 

0154070 Azarolhagtorn 0,8 3 50  0,4 0,4 

0154080 Hyllebær 0,1 7 80  0,01(*) 0,4 

0154990 Andre (2) 0,1 3 2(*)  0,01(*) 0,4 

0160000 Forskjellige frukter med       

0161000 a) spiselig skall  0,01(*)     

0161010 Dadler 0,1  2(*)  0,01(*) 0,05(*) 

0161020 Fikener 0,1  2(*)  0,01(*) 0,05(*) 

0161030 Bordoliven 2  2(*)  0,01(*) 0,07 

0161040 Kumquat 0,6  2(*)  0,01(*) 0,05(*) 

0161050 Stjernefrukt 0,1  2(*)  0,01(*) 0,05(*) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon 0,8  50  0,4 0,05(*) 

0161070 Jambolan 0,1  2(*)  0,01(*) 0,05(*) 

0161990 Andre (2) 0,1  2(*)  0,01(*) 0,05(*) 

0162000 b) uspiselig skall, små  0,01(*)   0,01(*)  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule) 0,1  150   0,05(*) 

0162020 Litchi/litchiplommer 0,1  2(*)   0,05(*) 

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja 0,1  2(*)   0,4 
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0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter 0,15  2(*)   0,05(*) 

0162050 Stjerneepler 0,1  2(*)   0,05(*) 

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki 0,1  2(*)   0,05(*) 

0162990 Andre (2) 0,1  2(*)   0,05(*) 

0163000 c) uspiselig skall, store      0,05(*) 

0163010 Avokadoer 0,6 0,01(*) 50  0,01(*)  

0163020 Bananer 0,1 0,8 2(*)  0,05  

0163030 Mango 0,1 1 2(*)  0,01(*)  

0163040 Papaya 0,2 0,01(*) 2(*)  0,01(*)  

0163050 Granatepler 0,1 0,01(*) 2(*)  0,01(*)  

0163060 Cherimoya 0,1 0,01(*) 2(*)  0,01(*)  

0163070 Guava 0,1 0,01(*) 2(*)  0,01(*)  

0163080 Ananas 0,1 0,01(*) 50  0,01(*)  

0163090 Brødfrukter 0,1 0,01(*) 2(*)  0,01(*)  

0163100 Durian 0,1 0,01(*) 2(*)  0,01(*)  

0163110 Surannona/guanabana 0,1 0,01(*) 2(*)  0,01(*)  

0163990 Andre (2) 0,1 0,01(*) 2(*)  0,01(*)  

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE    0,01(*)   

0210000 Rot- og knollvekster      0,05(*) 

0211000 a) poteter 0,1 0,15 40  0,01(*)  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 0,1 0,1 2(*)  0,01(*)  

0212010 Kassava       

0212020 Søtpoteter       

0212030 Jams       

0212040 Arrowrot       

0212990 Andre (2)       

0213000 c) andre rot- og knollvekster 

unntatt sukkerbete 

    0,2  

0213010 Rødbeter 0,4 0,3 2(*)    

0213020 Gulrøtter 0,4 0,4 2(*)    

0213030 Knollselleri 2 0,3 8    

0213040 Pepperrot 0,4 0,3 2(*)    

0213050 Jordskokk 0,4 0,3 2(*)    

0213060 Pastinakk 0,4 0,3 2(*)    

0213070 Rotpersille 0,4 0,3 2(*)    

0213080 Reddiker 0,4 0,3 25    

0213090 Havrerot 0,4 0,3 2(*)    

0213100 Kålrot 0,4 0,3 2(*)    

0213110 Neper 0,4 0,3 2(*)    

0213990 Andre (2) 0,4 0,3 2(*)    
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0220000 Løk     0,01(*)  

0220010 Hvitløk 0,5 0,1 2(*)   0,05(*) 

0220020 Kepaløk 0,5 0,1 50   0,05(*) 

0220030 Sjalottløk 0,5 0,1 2(*)   0,05(*) 

0220040 Pipeløk/vårløk 9 15 30   0,8 

0220990 Andre (2) 0,5 0,1 2(*)   0,05(*) 

0230000 Fruktbærende grønnsaker       

0231000 a) Solanaceae og Malvaceae      0,5 

0231010 Tomater 2 0,9 100  0,5  

0231020 Grønnsakpaprika 0,9 3 130  0,09  

0231030 Auberginer/eggplanter 0,6 0,9 100  0,5  

0231040 Okra 0,6 0,01(*) 2(*)  0,01(*)  

0231990 Andre (2) 0,6 0,01(*) 2(*)  0,01(*)  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,3 0,5   0,4 0,2 

0232010 Slangeagurker   80    

0232020 Sylteagurker   75    

0232030 Mandelgresskar   100    

0232990 Andre (2)   75    

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig 

skall 

0,2 0,4 75  0,3 0,05(*) 

0233010 Meloner       

0233020 Kjempegresskar       

0233030 Vannmeloner       

0233990 Andre (2)       

0234000 d) sukkermais 0,05(*) 0,01(*) 5  0,01(*) 0,05(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,6 0,01(*) 5  0,01(*) 0,05(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede 

bladvekster av Brassica) 

  10  0,01(*) 0,05(*) 

0241000 a) blomsterkål       

0241010 Brokkoli 1 0,3     

0241020 Blomkål 0,2 0,2     

0241990 Andre (2) 0,08 0,2     

0242000 b) hodekål  0,3     

0242010 Rosenkål 0,4      

0242020 Hodekål 0,3      

0242990 Andre (2) 0,3      

0243000 c) bladkål 2      

0243010 Kinakål/pe-tsai  0,7     
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0243020 Grønnkål  0,1     

0243990 Andre (2)  0,1     

0244000 d) knutekål 0,05(*) 0,1     

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og 

spiselige blomster 

    0,01(*)  

0251000 a) salat og salatplanter       

0251010 Vårsalat 7 15 75   4 

0251020 Salat 4 15 300   10 

0251030 Bredbladet endiv 3 1,5 75   0,05(*) 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 4 15 75   4 

0251050 Vårkarse 4 15 75   4 

0251060 Salatsennep/rucola 3 15 75   4 

0251070 Sareptasennep 4 15 75   4 

0251080 Spede bladvekster (inkludert 

Brassica-arter) 

4 15 75   4 

0251990 Andre (2) 4 15 75   4 

0252000 b) spinat og lignende blader      1,5 

0252010 Spinat 3 0,2 75    

0252020 Portulakk 3 20 2(*)    

0252030 Mangold/bladbete 4 0,2 15    

0252990 Andre (2) 3 0,2 2(*)    

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,05(*) 0,01(*) 2(*)   0,05(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,5 0,1 2(*)   0,05(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 4 0,3 75   0,05(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster   75   4 

0256010 Kjørvel 10 8     

0256020 Gressløk 4 8     

0256030 Snittselleri 10 8     

0256040 Persille 10 8     

0256050 Salvie 4 8     

0256060 Rosmarin 4 8     

0256070 Timian 4 8     

0256080 Basilikum og spiselige blomster 10 70     

0256090 Laurbærblad 4 8     

0256100 Estragon 4 8     

0256990 Andre (2) 4 8     

0260000 Belgfrukter   2(*)  0,01(*)  

0260010 Bønner (med belg) 1 1    0,1 

0260020 Bønner (uten belg) 1 0,2    0,05(*) 

0260030 Erter (med belg) 1 1,5    0,1 
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0260040 Erter (uten belg) 1 0,2    0,05(*) 

0260050 Linser 0,05(*) 0,2    0,05(*) 

0260990 Andre (2) 0,05(*) 0,9    0,05(*) 

0270000 Stengelgrønnsaker     0,01(*)  

0270010 Asparges 0,05(*) 0,01(*) 2(*)   0,05(*) 

0270020 Kardon 7 0,01(*) 2(*)   0,05(*) 

0270030 Stilkselleri 7 0,01(*) 2(*)   0,05(*) 

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 5 0,01(*) 2(*)   0,05(*) 

0270050 Artisjokker 1,5 0,5 50   0,05(*) 

0270060 Purre 0,6 0,7 30   0,06 

0270070 Rabarbra 5 0,01(*) 2(*)   0,05(*) 

0270080 Bambusskudd 0,05(*) 0,01(*) 2(*)   0,05(*) 

0270090 Palmehjerter 0,05(*) 0,01(*) 2(*)   0,05(*) 

0270990 Andre (2) 0,05(*) 0,01(*) 2(*)   0,05(*) 

0280000 Sopp, mose og lav 0,05(*) 0,01(*) 2(*)  0,01(*) 0,05(*) 

0280010 Dyrket sopp       

0280020 Viltvoksende sopp       

0280990 Mose og lav       

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,05(*) 0,01(*) 2(*)  0,01(*) 0,05(*) 

0300000 BELGFRUKTER  0,4 2(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0300010 Bønner 0,06      

0300020 Linser 0,06      

0300030 Erter 0,15      

0300040 Lupiner/lupinbønner 0,06      

0300990 Andre (2) 0,06      

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER   2(*) 0,01(*)  0,05(*) 

0401000 Oljeholdige frø       

0401010 Linfrø 0,2 0,3   0,4  

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,05(*) 0,2   0,01(*)  

0401030 Valmuefrø 0,05(*) 0,3   0,4  

0401040 Sesamfrø 0,05(*) 0,3   0,01(*)  

0401050 Solsikkefrø 0,05(*) 0,7   0,01(*)  

0401060 Rapsfrø 0,5 1   0,4  

0401070 Soyabønner 0,1 0,3   0,01(*)  

0401080 Sennepsfrø 0,2 0,3   0,4  

0401090 Bomullsfrø 0,05(*) 0,8   0,01(*)  

0401100 Gresskarfrø 0,05(*) 0,3   0,01(*)  

0401110 Saflorfrø 0,05(*) 0,3   0,01(*)  

0401120 Agurkurtfrø 0,05(*) 0,3   0,01(*)  

0401130 Oljedodrefrø 0,05(*) 0,3   0,01(*)  

0401140 Hampefrø 0,05(*) 0,3   0,01(*)  

0401150 Ricinus 0,05(*) 0,3   0,01(*)  

0401990 Andre (2) 0,05(*) 0,02(*)   0,01(*)  
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0402000 Oljeholdige frukter  0,02(*)   0,01(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 2      

0402020 Oljepalmefrø 0,05(*)      

0402030 Oljepalmefrukter 0,05(*)      

0402040 Kapok 0,05(*)      

0402990 Andre (2) 0,05(*)      

0500000 KORN   2(*)   0,05(*) 

0500010 Bygg 0,3 0,2  0,01(*) 0,6  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,05(*) 0,2  0,01(*) 0,01(*)  

0500030 Mais 0,05(*) 0,02  0,01(*) 0,01(*)  

0500040 Hirse 0,05(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*)  

0500050 Havre 0,05(*) 0,2  0,01(*) 0,6  

0500060 Ris 3 0,01(*)  6 0,01(*)  

0500070 Rug 0,1 0,9  0,01(*) 0,2  

0500080 Sorghum 0,05(*) 1,5  0,01(*) 0,01(*)  

0500090 Hvete 0,1 0,9  0,01(*) 0,2  

0500990 Andre (2) 0,05(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*)  

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG 

JOHANNESBRØD 

   0,01(*) 0,01(*)  

0610000 Te 0,05(*) 0,05(*) 5(*)   0,1(*) 

0620000 Kaffebønner 0,05(*) 0,05(*) 5(*)   0,1(*) 

0630000 Urtete fra 20  500    

0631000 a) blomster  0,1    0,1(*) 

0631010 Kamille       

0631020 Jamaicahibisk/roselle       

0631030 Rose       

0631040 Jasmin       

0631050 Lind       

0631990 Andre (2)       

0632000 b) blader og urter  0,1    40 

0632010 Jordbær       

0632020 Rooibos       

0632030 Maté       

0632990 Andre (2)       

0633000 c) røtter  2,5    0,1(*) 

0633010 Vendelrot       

0633020 Ginseng       

0633990 Andre (2)       

0639000 d) andre deler av planten  0,05(*)    0,1(*) 
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0640000 Kakaobønner 0,05(*) 0,05(*) 2(*)   0,1(*) 

0650000 Johannesbrød 0,05(*) 0,05(*) 2(*)   0,1(*) 

0700000 HUMLE 0,05(*) 50 2 000 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0800000 KRYDDER       

0810000 Frøkrydder 0,3  400 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0810010 Anis/anisfrø  0,05(*)     

0810020 Svartkarve  0,05(*)     

0810030 Hageselleri  0,05(*)     

0810040 Koriander  0,05(*)     

0810050 Spisskummen  0,05(*)     

0810060 Dill  70     

0810070 Fennikel  0,05(*)     

0810080 Bukkhornkløver  0,05(*)     

0810090 Muskatnøtt  0,05(*)     

0810990 Andre (2)  0,05(*)     

0820000 Fruktkrydder 0,3 0,05(*) 400 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0820010 Allehånde       

0820020 Sichuanpepper       

0820030 Karve       

0820040 Kardemomme       

0820050 Einebær       

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)       

0820070 Vanilje       

0820080 Tamarind       

0820990 Andre (2)       

0830000 Barkkrydder 0,3 0,05(*) 400 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0830010 Kanel       

0830990 Andre (2)       

0840000 Krydder i form av røtter og 

jordstengler 

      

0840010 Lakris 3 0,3 400 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0840020 Ingefær (10) 3 0,3 400 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 3 0,3 400 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0840040 Pepperrot (11)       

0840990 Andre (2) 3 0,3 400 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,3 0,05(*) 400 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0850010 Kryddernellik       

0850020 Kapers       

0850990 Andre (2)       
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0860000 Krydder i form av støvveier 0,3 0,05(*) 400 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0860010 Safran       

0860990 Andre (2)       

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,3 0,05(*) 400 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0870010 Muskatblomme       

0870990 Andre (2)       

0900000 SUKKERPLANTER    0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter 0,2 0,1 2(*)    

0900020 Sukkerrør 0,05(*) 0,01(*) 2(*)    

0900030 Sikorirøtter 0,6 0,1 75    

0900990 Andre (2) 0,05(*) 0,01(*) 2(*)    

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK 

OPPRINNELSE – LANDDYR 

      

1010000 Produkter av    0,01(*)   

1011000 a) svin       

1011010 Muskler 0,05 1,5 0,5(*)  0,01(*) 0,01(*) 

1011020 Fett 0,05 1,5 0,5(*)  0,03 0,2 

1011030 Lever 0,2 8 0,5  0,02 0,01(*) 

1011040 Nyrer 0,2 8 0,5  0,02 0,01(*) 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

0,2 8 0,5  0,02 0,01(*) 

1011990 Andre (2) 0,1 0,02(*) 0,5(*)  0,01(*) 0,01(*) 

1012000 b) storfe       

1012010 Muskler 0,05 1,5 0,5(*)  0,01(*) 0,01(*) 

1012020 Fett 0,05 1,5 0,5(*)  0,03 0,2 

1012030 Lever 0,2 8 0,5  0,02 0,01(*) 

1012040 Nyrer 0,2 8 0,5  0,02 0,01(*) 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

0,2 8 0,5  0,02 0,01(*) 

1012990 Andre (2) 0,1 0,02(*) 0,5(*)  0,01(*) 0,01(*) 

1013000 c) sau       

1013010 Muskler 0,05 1,5 0,5(*)  0,01(*) 0,01(*) 

1013020 Fett 0,05 1,5 0,5(*)  0,03 0,2 

1013030 Lever 0,2 8 0,5  0,02 0,01(*) 

1013040 Nyrer 0,2 8 0,5  0,02 0,01(*) 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

0,2 8 0,5  0,02 0,01(*) 

1013990 Andre (2) 0,1 0,02(*) 0,5(*)  0,01(*) 0,01(*) 

1014000 d) geit       

1014010 Muskler 0,05 1,5 0,5(*)  0,01(*) 0,01(*) 

1014020 Fett 0,05 1,5 0,5(*)  0,03 0,2 
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1014030 Lever 0,2 8 0,5  0,02 0,01(*) 

1014040 Nyrer 0,2 8 0,5  0,02 0,01(*) 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

0,2 8 0,5  0,02 0,01(*) 

1014990 Andre (2) 0,1 0,02(*) 0,5(*)  0,01(*) 0,01(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien       

1015010 Muskler 0,05 1,5 0,5(*)  0,01(*) 0,01(*) 

1015020 Fett 0,05 1,5 0,5(*)  0,03 0,2 

1015030 Lever 0,2 8 0,5  0,02 0,01(*) 

1015040 Nyrer 0,2 8 0,5  0,02 0,01(*) 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

0,2 8 0,5  0,02 0,01(*) 

1015990 Andre (2) 0,1 0,02(*) 0,5(*)  0,01(*) 0,01(*) 

1016000 f) fjørfe 0,1  0,5(*)  0,01(*)  

1016010 Muskler  1,5    0,01 

1016020 Fett  1    0,01(*) 

1016030 Lever  5    0,01(*) 

1016040 Nyrer  5    0,01(*) 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

 5    0,01(*) 

1016990 Andre (2)  0,02(*)    0,01(*) 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr       

1017010 Muskler 0,1 1,5 0,5(*)  0,01(*) 0,01(*) 

1017020 Fett 0,1 1,5 0,5(*)  0,03 0,2 

1017030 Lever 0,2 8 0,5  0,02 0,01(*) 

1017040 Nyrer 0,2 8 0,5  0,02 0,01(*) 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

0,2 8 0,5  0,02 0,01(*) 

1017990 Andre (2) 0,1 0,02(*) 0,5(*)  0,01(*) 0,01(*) 

1020000 Melk 0,005(*) 0,6 0,1 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1020010 Storfe       

1020020 Sau       

1020030 Geit       

1020040 Hest       

1020990 Andre (2)       

1030000 Fugleegg 0,05(*) 2 0,1(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1030010 Kylling       

1030020 And       

1030030 Gås       

1030040 Vaktel       

1030990 Andre (2)       
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1040000 Honning og andre biavlsprodukter (7) 0,05(*) 0,05(*) 0,5(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,05(*) 0,02(*) 0,5(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,05(*) 0,02(*) 0,5(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,05(*) 1,5 0,5(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1100000 PRODUKTER AV ANIMALSK 

OPPRINNELSE – FISK, FISKEVARER OG 

ANDRE NÆRINGSMIDLER FRA SALTVANN 

OG FERSKVANN (8) 

      

1200000 PRODUKTER ELLER DELER AV 

PRODUKTER SOM UTELUKKENDE 

BRUKES TIL FÔRPRODUKSJON (8) 

      

1300000 BEARBEIDEDE NÆRINGSMIDLER (9)       

(*) Bestemmelsesgrense. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt øvre grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I. 

Difenokonazol 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Fluopyram – kode 1000000 unntatt 1040000: summen av fluopyram og fluopyram-benzamid (M25) uttrykt som fluopyram» 
 

b) Nye kolonner for bisyklopyron og triflumezopyrim skal lyde: 

«Pesticidrester og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene for 
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(1) (2) (3) (4) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER   

0110000 Sitrusfrukter   

0110010 Grapefrukt   

0110020 Appelsiner   

0110030 Sitroner   

0110040 Limetter   

0110050 Mandariner   

0110990 Andre (2)   
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0120000 Nøtter   

0120010 Mandler   

0120020 Paranøtter   

0120030 Kasjunøtter   

0120040 Kastanjer   

0120050 Kokosnøtter   

0120060 Hasselnøtter   

0120070 Macadamianøtter   

0120080 Pekannøtter   

0120090 Pinjekjerner   

0120100 Pistasienøtter   

0120110 Valnøtter   

0120990 Andre (2)   

0130000 Kjernefrukter   

0130010 Epler   

0130020 Pærer   

0130030 Kveder   

0130040 Mispel   

0130050 Japansk mispel   

0130990 Andre (2)   

0140000 Steinfrukter   

0140010 Aprikoser   

0140020 Kirsebær (søte)   

0140030 Ferskener   

0140040 Plommer   

0140990 Andre (2)   

0150000 Bær og små frukter   

0151000 a) druer   

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 b) jordbær   

0153000 c) bær fra halvbusker   

0153010 Bjørnebær   

0153020 Blåbringebær   

0153030 Bringebær (røde og gule)   

0153990 Andre (2)   

0154000 d) andre små frukter og bær   

0154010 Blåbær   

0154020 Tranebær   

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips   

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)   



Nr. 30/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

(1) (2) (3) (4) 

0154050 Nyper   

0154060 Morbær (svart og hvit)   

0154070 Azarolhagtorn   

0154080 Hyllebær   

0154990 Andre (2)   

0160000 Forskjellige frukter med   

0161000 a) spiselig skall   

0161010 Dadler   

0161020 Fikener   

0161030 Bordoliven   

0161040 Kumquat   

0161050 Stjernefrukt   

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon   

0161070 Jambolan   

0161990 Andre (2)   

0162000 b) uspiselig skall, små   

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)   

0162020 Litchi/litchiplommer   

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja   

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter   

0162050 Stjerneepler   

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki   

0162990 Andre (2)   

0163000 c) uspiselig skall, store   

0163010 Avokadoer   

0163020 Bananer   

0163030 Mango   

0163040 Papaya   

0163050 Granatepler   

0163060 Cherimoya   

0163070 Guava   

0163080 Ananas   

0163090 Brødfrukter   

0163100 Durian   

0163110 Surannona/guanabana   

0163990 Andre (2)   

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   

0210000 Rot- og knollvekster   

0211000 a) poteter   

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster   

0212010 Kassava   

0212020 Søtpoteter   
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0212030 Jams   

0212040 Arrowrot   

0212990 Andre (2)   

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   

0213010 Rødbeter   

0213020 Gulrøtter   

0213030 Knollselleri   

0213040 Pepperrot   

0213050 Jordskokk   

0213060 Pastinakk   

0213070 Rotpersille   

0213080 Reddiker   

0213090 Havrerot   

0213100 Kålrot   

0213110 Neper   

0213990 Andre (2)   

0220000 Løk   

0220010 Hvitløk   

0220020 Kepaløk   

0220030 Sjalottløk   

0220040 Pipeløk/vårløk   

0220990 Andre (2)   

0230000 Fruktbærende grønnsaker   

0231000 a) Solanaceae og Malvaceae   

0231010 Tomater   

0231020 Grønnsakpaprika   

0231030 Auberginer/eggplanter   

0231040 Okra   

0231990 Andre (2)   

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall   

0232010 Slangeagurker   

0232020 Sylteagurker   

0232030 Mandelgresskar   

0232990 Andre (2)   

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall   

0233010 Meloner   

0233020 Kjempegresskar   

0233030 Vannmeloner   

0233990 Andre (2)   

0234000 d) sukkermais 0,03  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker   
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0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)   

0241000 a) blomsterkål   

0241010 Brokkoli   

0241020 Blomkål   

0241990 Andre (2)   

0242000 b) hodekål   

0242010 Rosenkål   

0242020 Hodekål   

0242990 Andre (2)   

0243000 c) bladkål   

0243010 Kinakål/pe-tsai   

0243020 Grønnkål   

0243990 Andre (2)   

0244000 d) knutekål   

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster   

0251000 a) salat og salatplanter   

0251010 Vårsalat   

0251020 Salat   

0251030 Bredbladet endiv   

0251040 Karse og andre spirer og skudd   

0251050 Vårkarse   

0251060 Salatsennep/rucola   

0251070 Sareptasennep   

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)   

0251990 Andre (2)   

0252000 b) spinat og lignende blader   

0252010 Spinat   

0252020 Portulakk   

0252030 Mangold/bladbete   

0252990 Andre (2)   

0253000 c) vindrueblader og lignende arter   

0254000 d) brønnkarse   

0255000 e) sikori/julesalat   

0256000 f) urter og spiselige blomster   

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   

0256030 Snittselleri   

0256040 Persille   
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0256050 Salvie   

0256060 Rosmarin   

0256070 Timian   

0256080 Basilikum og spiselige blomster   

0256090 Laurbærblad   

0256100 Estragon   

0256990 Andre (2)   

0260000 Belgfrukter   

0260010 Bønner (med belg)   

0260020 Bønner (uten belg)   

0260030 Erter (med belg)   

0260040 Erter (uten belg)   

0260050 Linser   

0260990 Andre (2)   

0270000 Stengelgrønnsaker   

0270010 Asparges   

0270020 Kardon   

0270030 Stilkselleri   

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel   

0270050 Artisjokker   

0270060 Purre   

0270070 Rabarbra   

0270080 Bambusskudd   

0270090 Palmehjerter   

0270990 Andre (2)   

0280000 Sopp, mose og lav   

0280010 Dyrket sopp   

0280020 Viltvoksende sopp   

0280990 Mose og lav   

0290000 Alger og prokaryote organismer   

0300000 BELGFRUKTER   

0300010 Bønner   

0300020 Linser   

0300030 Erter   

0300040 Lupiner/lupinbønner   

0300990 Andre (2)   

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER   

0401000 Oljeholdige frø   

0401010 Linfrø   

0401020 Peanøtter/jordnøtter   

0401030 Valmuefrø   

0401040 Sesamfrø   
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0401050 Solsikkefrø   

0401060 Rapsfrø   

0401070 Soyabønner   

0401080 Sennepsfrø   

0401090 Bomullsfrø   

0401100 Gresskarfrø   

0401110 Saflorfrø   

0401120 Agurkurtfrø   

0401130 Oljedodrefrø   

0401140 Hampefrø   

0401150 Ricinus   

0401990 Andre (2)   

0402000 Oljeholdige frukter   

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   

0402020 Oljepalmefrø   

0402030 Oljepalmefrukter   

0402040 Kapok   

0402990 Andre (2)   

0500000 KORN   

0500010 Bygg 0,04  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,02(*)  

0500030 Mais 0,02(*)  

0500040 Hirse 0,02(*)  

0500050 Havre 0,02(*)  

0500060 Ris 0,02(*) 0,01 

0500070 Rug 0,02(*)  

0500080 Sorghum 0,02(*)  

0500090 Hvete 0,04  

0500990 Andre (2) 0,02(*)  

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD   

0610000 Te   

0620000 Kaffebønner   

0630000 Urtete fra   

0631000 a) blomster   

0631010 Kamille   

0631020 Jamaicahibisk/roselle   

0631030 Rose   

0631040 Jasmin   

0631050 Lind   

0631990 Andre (2)   
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0632000 b) blader og urter   

0632010 Jordbær   

0632020 Rooibos   

0632030 Maté   

0632990 Andre (2)   

0633000 c) røtter   

0633010 Vendelrot   

0633020 Ginseng   

0633990 Andre (2)   

0639000 d) andre deler av planten   

0640000 Kakaobønner   

0650000 Johannesbrød   

0700000 HUMLE   

0800000 KRYDDER   

0810000 Frøkrydder   

0810010 Anis/anisfrø   

0810020 Svartkarve   

0810030 Hageselleri   

0810040 Koriander   

0810050 Spisskummen   

0810060 Dill   

0810070 Fennikel   

0810080 Bukkhornkløver   

0810090 Muskatnøtt   

0810990 Andre (2)   

0820000 Fruktkrydder   

0820010 Allehånde   

0820020 Sichuanpepper   

0820030 Karve   

0820040 Kardemomme   

0820050 Einebær   

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)   

0820070 Vanilje   

0820080 Tamarind   

0820990 Andre (2)   

0830000 Barkkrydder   

0830010 Kanel   

0830990 Andre (2)   
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0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler   

0840010 Lakris   

0840020 Ingefær (10)   

0840030 Gurkemeie (kurkuma)   

0840040 Pepperrot (11)   

0840990 Andre (2)   

0850000 Krydder i form av knopper   

0850010 Kryddernellik   

0850020 Kapers   

0850990 Andre (2)   

0860000 Krydder i form av støvveier   

0860010 Safran   

0860990 Andre (2)   

0870000 Krydder i form av frøkapper   

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre (2)   

0900000 SUKKERPLANTER 0,02(*)  

0900010 Sukkerbeterøtter   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre (2)   

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR   

1010000 Produkter av  0,01(*) 

1011000 a) svin 0,02(*)  

1011010 Muskler   

1011020 Fett   

1011030 Lever   

1011040 Nyrer   

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1011990 Andre (2)   

1012000 b) storfe 0,02(*)  

1012010 Muskler   

1012020 Fett   

1012030 Lever   

1012040 Nyrer   

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1012990 Andre (2)   
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1013000 c) sau 0,02(*)  

1013010 Muskler   

1013020 Fett   

1013030 Lever   

1013040 Nyrer   

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1013990 Andre (2)   

1014000 d) geit 0,02(*)  

1014010 Muskler   

1014020 Fett   

1014030 Lever   

1014040 Nyrer   

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1014990 Andre (2)   

1015000 e) dyr av hestefamilien 0,02(*)  

1015010 Muskler   

1015020 Fett   

1015030 Lever   

1015040 Nyrer   

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1015990 Andre (2)   

1016000 f) fjørfe 0,01(*)  

1016010 Muskler   

1016020 Fett   

1016030 Lever   

1016040 Nyrer   

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1016990 Andre (2)   

1017000 g) andre oppdrettede landdyr 0,02(*)  

1017010 Muskler   

1017020 Fett   

1017030 Lever   

1017040 Nyrer   

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1017990 Andre (2)   

1020000 Melk 0,02(*) 0,01(*) 

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre (2)   
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1030000 Fugleegg 0,01(*) 0,01(*) 

1030010 Kylling   

1030020 And   

1030030 Gås   

1030040 Vaktel   

1030990 Andre (2)   

1040000 Honning og andre biavlsprodukter (7) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,02(*) 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,02(*) 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,02(*) 0,01(*) 

1100000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – FISK, 

FISKEVARER OG ANDRE NÆRINGSMIDLER FRA SALTVANN 

OG FERSKVANN (8) 

  

1200000 PRODUKTER ELLER DELER AV PRODUKTER SOM 

UTELUKKENDE BRUKES TIL FÔRPRODUKSJON (8) 

  

1300000 BEARBEIDEDE NÆRINGSMIDLER (9)   

(*) Bestemmelsesgrense. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt øvre grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/973 

av 13. juni 2019 

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

grenseverdier for rester av bispyribac, denatoniumbenzoat, fenoksykarb, flurokloridon, kvizalofop-P-etyl,  

kvizalofop-P-tefuryl, propakvizafop og tebufenozid i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Øvre grenseverdier for rester av fenoksykarb, flurokloridon, propakvizafop og tebufenozid er fastsatt i del A i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Øvre grenseverdier for rester av kvizalofop-P-etyl og kvizalofop-P-tefuryl, 

uttrykt som kvizalofop, inkludert kvizalofop-P, er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Øvre 

grenseverdier for rester av bispyribac og denatoniumbenzoat er ikke fastsatt i forordning (EF) nr. 396/2005, og ettersom 

nevnte aktive stoffer ikke er oppført i vedlegg IV til nevnte forordning, får standardverdien på 0,01 mg/kg fastsatt i 

artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005 anvendelse. 

2) Når det gjelder bispyribac, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») en grunngitt 

uttalelse om gjeldende øvre grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(2). Den 

anbefalte å fastsette en øvre grenseverdi for ris. Det finnes ingen andre godkjenninger for dette stoffet. Ettersom det ikke 

foreligger noen risiko for forbrukerne, bør den øvre grenseverdien for alle andre produkter i vedlegg II til forordning 

(EF) nr. 396/2005 settes til den særskilte bestemmelsesgrensen. 

3) Når det gjelder denatoniumbenzoat, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende øvre grenseverdier i 

samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(3). Alle gjeldende godkjenninger for plantevernmidler som 

inneholder denatoniumbenzoat, er begrenset til bruk som repellent i skogbruk og ikke beregnet på bruk direkte på 

spiselige vekster. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør de øvre grenseverdiene i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 396/2005 settes til den særskilte bestemmelsesgrensen. 

4) Når det gjelder fenoksykarb, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende øvre grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(4). Den anbefalte å senke de øvre grenseverdiene for epler, pærer, 

kveder, mispel, japansk mispel, plommer, borddruer, vindruer, storfe (muskler, fett, lever og nyrer), sau (muskler, fett, 

lever og nyrer), geit (muskler, fett, lever og nyrer), dyr av hestefamilien (muskler, fett, lever og nyrer) og melk (storfe, 

sau, geit og hest). For andre produkter anbefalte den å beholde gjeldende øvre grenseverdier. Når det gjelder øvre 

grenseverdier for appelsiner, sitroner, mandariner, aprikoser og bordoliven, konkluderte Myndigheten med at noen 

opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom 

det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør de øvre grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 396/2005 til det nivået Myndigheten har angitt. Nevnte øvre grenseverdier for restmengder vil bli 

vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 157 av 14.6.2019, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 286/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 24. 

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

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 

bispyribac according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2018;16(1):5142. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 

denathonium benzoate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2018;16(3):5232. 

(4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 

fenoxycarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2018;16(1):5155. 

2021/EØS/30/14 
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5) Når det gjelder flurokloridon, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende øvre grenseverdier i samsvar 

med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(5). Myndigheten foreslo å endre definisjonen av restmengden. Den 

anbefalte å senke de øvre grenseverdiene for poteter, gulrøtter, knollselleri, pastinakk, solsikkefrø og bomullsfrø. Når 

det gjelder øvre grenseverdier for rotpersille, mais, hvete, svin (muskler, fett, lever og nyrer), storfe (muskler, fett, lever 

og nyrer), sau (muskler, fett, lever og nyrer), geit (muskler, fett, lever og nyrer), dyr av hestefamilien (muskler, fett, 

lever og nyrer) og melk (sau og geit), konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og at de som er 

ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for 

forbrukerne, bør de øvre grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til 

det nivået Myndigheten har angitt. Nevnte øvre grenseverdier for restmengder vil bli vurdert på nytt innen to år etter 

kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

6) Når det gjelder kvizalofop-P-etyl, kvizalofop-P-tefuryl og propakvizafop, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om 

gjeldende øvre grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(6). Myndigheten foreslo å 

endre definisjonen av restmengde og senke de øvre grenseverdiene for grapefrukter, appelsiner, sitroner, lime, 

mandariner, epler, pærer, kveder, mispel, japansk mispel, aprikoser, kirsebær (søte), fersken, plommer, borddruer, 

vindruer, jordbær, bjørnebær, bringebær (røde og gule), blåbær, solbær, hvitrips og rødrips, stikkelsbær (grønne, røde og 

gule), nyper, hyllebær, bordoliven, kumquat, poteter, rødbeter, gulrøtter, knollselleri, pepperrot, jordskokk, pastinakk, 

rotpersille, reddiker, havrerot, kålrot, neper, hvitløk, løk, sjalottløk, grønnsakpaprika, auberginer/eggplanter, okra, 

slangeagurker, sylteagurker, mandelgresskar, meloner, gresskar, vannmeloner, rosenkål, kinakål/pe-tsai, grønnkål, 

knutekål, salat, bredbladet endiv, sikori/julesalat, kjørvel, gressløk, snittselleri, persille, salvie, rosmarin, timian, 

basilikum og spiselige blomster, laurbærblad, estragon, bønner (med belg), bønner (uten belg), erter (med belg), erter 

(uten belg), linser (friske), asparges, stilkselleri, artisjokker, purre, bønner (tørkede), linser (tørkede), erter (tørkede), 

lupiner/lupinbønner (tørkede), bomullsfrø, oliven til produksjon av olivenolje, urtete fra røtter og sukkerbeterøtter. For 

andre produkter foreslo den å heve eller beholde de gjeldende øvre grenseverdiene. Når det gjelder vårsalat, salater, 

bredbladet endiv, karse og andre spirer og skudd, vårkarse, salatsennep/rucola, sareptasennep, spede bladvekster 

(inkludert Brassica-arter), spinat, bladbete/beteblader, urteinfusjoner fra blomster, urtete fra blader og urter, frøkrydder, 

fruktkrydder, svin (muskler, fett, lever og nyrer), storfe (muskler, fett, lever og nyrer), sau (muskler, fett, lever og nyrer), 

geit (muskler, fett, lever og nyrer), dyr av hestefamilien (muskler, fett, lever og nyrer), fjørfe (muskler, fett og lever), 

melk (storfe, sau, geit og hest) og fugleegg, konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og at de som 

er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for 

forbrukerne, bør de øvre grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til 

det nivået Myndigheten har angitt. Nevnte øvre grenseverdier for restmengder vil bli vurdert på nytt innen to år etter 

kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

7) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 4 i forordning (EF) nr. 396/2005 er det inngitt en søknad om bruk av kvizalofop-p-etyl 

på mais i Canada. I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er denne søknaden blitt evaluert av den 

berørte medlemsstaten, og evalueringsrapporten er oversendt Kommisjonen. Myndigheten har vurdert søknaden og 

evalueringsrapporten, og undersøkte særlig risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt en 

grunngitt uttalelse om de foreslåtte øvre grenseverdiene(7). Myndigheten konkluderte med at alle opplysningskrav var 

oppfylt, og at den forespurte endringen er trygg for forbrukerne. 

8) Når det gjelder tebufenozid, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende øvre grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(8). Den anbefalte å senke den øvre grenseverdien for kastanjer. For 

andre produkter foreslo den å heve eller beholde de gjeldende øvre grenseverdiene. Når det gjelder kirsebær (søte), ris, 

svin (lever og nyrer), storfe (lever og nyrer), sau (fett, lever og nyrer), geit (fett, lever og nyrer), dyr av hestefamilien 

(lever og nyrer), fjørfe (muskler, fett og lever), melk (storfe, sau, geit og hest) og fugleegg, konkluderte Myndigheten 

med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. 

Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør de øvre grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til det nivået Myndigheten har angitt. Nevnte øvre grenseverdier for 

restmengder vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn Til 

tilgjengelige opplysninger. Når det gjelder brokkoli, hodekål, kinakål/pe-tsai, grønnkål, vårsalat, salater, bredbladet 

endiv, karse og andre spirer og skudd, vårkarse, salatsennep/rucola, sareptasennep, spede bladvekster (inkludert 

  

(5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 

flurochloridone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2018;16(1):5144. 

(6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 

quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl and propaquizafop according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 

2017;15(12):5050. 

(7) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Setting of import tolerance for quizalofop-P-ethyl in genetically modified maize.» 

EFSA Journal 2018;16(4):5250. 

(8) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 

tebufenozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2018;16(2):5190. 
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Brassica-arter), spinat, portulakk, mangold/bladbete, vindrueblader og lignende arter, brønnkarse, kjørvel, basilikum og 

spiselige blomster, rapsfrø, sukkerrør, svin (muskler og fett), storfe (muskler og fett), sau (muskler), geit (muskler), dyr 

av hestefamilien (muskler og fett) og muskler fra fjørfe, konkluderte myndigheten med at de øvre Codex-grenseverdiene 

(CXL) for disse produktene er trygge for forbrukerne. Det er derfor hensiktsmessig at de øvre grenseverdiene for disse 

produkt fastsettes på samme nivå som i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005. 

9) Når det gjelder produkter der bruk av det aktuelle plantevernmiddelet ikke er godkjent, og der det ikke foreligger 

importtoleranser eller CXL-grenseverdier, bør de øvre grenseverdiene settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller 

til standardgrenseverdien i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

10) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for rester av pesticider om behovet for å endre 

visse bestemmelsesgrenser. For flere stoffer konkluderte nevnte laboratorier med at den tekniske utviklingen gjør det 

nødvendig å fastsette særskilte bestemmelsesgrenser for visse produkter. 

11) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses 

de foreslåtte endringene av de øvre grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

12) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye øvre grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens 

handelsorganisasjon, og det er tatt hensyn til deres merknader. 

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

14) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte, bør det ved denne forordning fastsettes 

overgangsbestemmelser for produkter som har blitt produsert før de øvre grenseverdiene for restmengder endres, og der 

opplysninger viser at et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 

15) Før de endrede øvre grenseverdiene for restmengder trer i kraft, bør medlemsstatene, tredjestater og driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av 

endringen av de øvre grenseverdiene. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

produkter som ble produsert i Unionen eller importert til Unionen før 4. januar 2020. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 4. januar 2020. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 13. juni 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1) I vedlegg II tilføyes følgende nye kolonner for bispyribac, denatoniumbenzoat, fenoksykarb, flurokloridon, kvizalofop og tebufenozid: 

«Pesticidrester og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene for restmengder 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*)   

0110000 Sitrusfrukter   0,01(*)  0,02(*) 2 

0110010 Grapefrukt       

0110020 Appelsiner       

0110030 Sitroner       

0110040 Limetter       

0110050 Mandariner       

0110990 Andre (2)       

0120000 Nøtter     0,01(*)  

0120010 Mandler   0,01(*)   0,05 

0120020 Paranøtter   0,01(*)   0,01(*) 

0120030 Kasjunøtter   0,01(*)   0,01(*) 

0120040 Kastanjer   0,01(*)   0,01(*) 

0120050 Kokosnøtter   0,01(*)   0,01(*) 

0120060 Hasselnøtter   0,01(*)   0,01(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0120070 Macadamianøtter   0,01(*)   0,01(*) 

0120080 Pekannøtter   0,05   0,01(*) 

0120090 Pinjekjerner   0,01(*)   0,01(*) 

0120100 Pistasienøtter   0,01(*)   0,01(*) 

0120110 Valnøtter   0,05   0,05 

0120990 Andre (2)   0,01(*)   0,01(*) 

0130000 Kjernefrukter   0,7  0,02(*) 1 

0130010 Epler       

0130020 Pærer       

0130030 Kveder       

0130040 Mispel       

0130050 Japansk mispel       

0130990 Andre (2)       

0140000 Steinfrukter     0,02(*)  

0140010 Aprikoser   0,01(*)   0,01(*) 

0140020 Kirsebær (søte)   0,01(*)   0,01(*)(+) 

0140030 Ferskener   1,5   0,5 

0140040 Plommer   0,6   0,01(*) 

0140990 Andre (2)   0,01(*)   0,01(*) 

0150000 Bær og små frukter     0,02(*)  

0151000 a) druer   0,5   4 

0151010 Borddruer       

0151020 Vindruer       

0152000 b) jordbær   0,01(*)   0,01(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0153000 c) bær fra halvbusker   0,01(*)    

0153010 Bjørnebær      0,01(*) 

0153020 Blåbringebær      0,01(*) 

0153030 Bringebær (røde og gule)      2 

0153990 Andre (2)      0,01(*) 

0154000 d) andre små frukter og bær   0,01(*)    

0154010 Blåbær      3 

0154020 Tranebær      0,5 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips      0,01(*) 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)      0,01(*) 

0154050 Nyper      0,01(*) 

0154060 Morbær (svart og hvit)      0,01(*) 

0154070 Azarolhagtorn      0,01(*) 

0154080 Hyllebær      0,01(*) 

0154990 Andre (2)      0,01(*) 

0160000 Forskjellige frukter med     0,01(*)  

0161000 a) spiselig skall       

0161010 Dadler   0,01(*)   0,01(*) 

0161020 Fikener   0,01(*)   0,01(*) 

0161030 Bordoliven   3(+)   0,01(*) 

0161040 Kumquat   0,01(*)   2 

0161050 Stjernefrukt   0,01(*)   0,01(*) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon   0,01(*)   0,01(*) 

0161070 Jambolan   0,01(*)   0,01(*) 

0161990 Andre (2)   0,01(*)   0,01(*) 

0162000 b) uspiselig skall, små   0,01(*)    

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)      0,5 

0162020 Litchi/litchiplommer      0,01(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja      0,01(*) 

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter      0,01(*) 

0162050 Stjerneepler      0,01(*) 

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki      0,01(*) 

0162990 Andre (2)      0,01(*) 

0163000 c) uspiselig skall, store   0,01(*)    

0163010 Avokadoer      1 

0163020 Bananer      0,01(*) 

0163030 Mango      0,01(*) 

0163040 Papaya      0,01(*) 

0163050 Granatepler      0,01(*) 

0163060 Cherimoya      0,01(*) 

0163070 Guava      0,01(*) 

0163080 Ananas      0,01(*) 

0163090 Brødfrukter      0,01(*) 

0163100 Durian      0,01(*) 

0163110 Surannona/guanabana      0,01(*) 

0163990 Andre (2)      0,01(*) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE       

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,01(*) 

0211000 a) poteter    0,01(*) 0,1  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster    0,01(*) 0,01(*)  

0212010 Kassava       

0212020 Søtpoteter       

0212030 Jams       

0212040 Arrowrot       

0212990 Andre (2)       
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete       

0213010 Rødbeter    0,01(*) 0,06  

0213020 Gulrøtter    0,08 0,2  

0213030 Knollselleri    0,08 0,08  

0213040 Pepperrot    0,01(*) 0,08  

0213050 Jordskokk    0,01(*) 0,08  

0213060 Pastinakk    0,08 0,2  

0213070 Rotpersille    0,08(+) 0,2  

0213080 Reddiker    0,01(*) 0,2  

0213090 Havrerot    0,01(*) 0,2  

0213100 Kålrot    0,01(*) 0,06  

0213110 Neper    0,01(*) 0,08  

0213990 Andre (2)    0,01(*) 0,2  

0220000 Løk 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 

0220010 Hvitløk     0,04  

0220020 Kepaløk     0,04  

0220030 Sjalottløk     0,04  

0220040 Pipeløk/vårløk     0,01(*)  

0220990 Andre (2)     0,01(*)  

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)   

0231000 a) Solanaceae og Malvaceae       

0231010 Tomater     0,05 1,5 

0231020 Grønnsakpaprika     0,01(*) 1,5 

0231030 Auberginer/eggplanter     0,05 1,5 

0231040 Okra     0,01(*) 0,01(*) 

0231990 Andre (2)     0,01(*) 0,01(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall     0,01(*) 0,01(*) 

0232010 Slangeagurker       

0232020 Sylteagurker       

0232030 Mandelgresskar       

0232990 Andre (2)       

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall     0,01(*) 0,01(*) 

0233010 Meloner       

0233020 Kjempegresskar       

0233030 Vannmeloner       

0233990 Andre (2)       

0234000 d) sukkermais     0,01(*) 0,01(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker     0,01(*) 0,01(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)   

0241000 a) blomsterkål     0,4  

0241010 Brokkoli      0,5 

0241020 Blomkål      0,01(*) 

0241990 Andre (2)      0,01(*) 

0242000 b) hodekål       

0242010 Rosenkål     0,01(*) 0,01(*) 

0242020 Hodekål     0,6 5 

0242990 Andre (2)     0,01(*) 0,01(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0243000 c) bladkål     0,01(*) 10 

0243010 Kinakål/pe-tsai       

0243020 Grønnkål       

0243990 Andre (2)       

0244000 d) knutekål     0,01(*) 0,01(*) 

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster       

0251000 a) salat og salatplanter 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,2 10 

0251010 Vårsalat     (+)  

0251020 Salat     (+)  

0251030 Bredbladet endiv     (+)  

0251040 Karse og andre spirer og skudd     (+)  

0251050 Vårkarse     (+)  

0251060 Salatsennep/rucola     (+)  

0251070 Sareptasennep     (+)  

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)     (+)  

0251990 Andre (2)       

0252000 b) spinat og lignende blader 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  10 

0252010 Spinat     0,2(+)  

0252020 Portulakk     0,01(*)  

0252030 Mangold/bladbete     0,04(+)  

0252990 Andre (2)     0,01(*)  

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 10 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 10 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,2  

0256010 Kjørvel      10 

0256020 Gressløk      0,01(*) 

0256030 Snittselleri      0,01(*) 

0256040 Persille      0,01(*) 

0256050 Salvie      0,01(*) 

0256060 Rosmarin      0,01(*) 

0256070 Timian      0,01(*) 

0256080 Basilikum og spiselige blomster      20 

0256090 Laurbærblad      0,01(*) 

0256100 Estragon      0,01(*) 

0256990 Andre (2)      0,01(*) 

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg)     0,3  

0260020 Bønner (uten belg)     0,2  

0260030 Erter (med belg)     0,03  

0260040 Erter (uten belg)     0,2  

0260050 Linser     0,2  

0260990 Andre (2)     0,01(*)  

0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0270010 Asparges       

0270020 Kardon       

0270030 Stilkselleri       

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel       

0270050 Artisjokker       

0270060 Purre       

0270070 Rabarbra       
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0270080 Bambusskudd       

0270090 Palmehjerter       

0270990 Andre (2)       

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp       

0280020 Viltvoksende sopp       

0280990 Mose og lav       

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 

0300010 Bønner     0,2  

0300020 Linser     0,2  

0300030 Erter     0,2  

0300040 Lupiner/lupinbønner     0,05(*)  

0300990 Andre (2)     0,01(*)  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*)   

0401000 Oljeholdige frø   0,01(*)    

0401010 Linfrø     0,3 0,01(*) 

0401020 Peanøtter/jordnøtter     0,01(*) 0,01(*) 

0401030 Valmuefrø     0,7 0,01(*) 

0401040 Sesamfrø     0,01(*) 0,01(*) 

0401050 Solsikkefrø     0,8 0,01(*) 

0401060 Rapsfrø     2 2 

0401070 Soyabønner     0,2 0,01(*) 

0401080 Sennepsfrø     0,7 0,01(*) 

0401090 Bomullsfrø     0,1 0,01(*) 

0401100 Gresskarfrø     0,01(*) 0,01(*) 

0401110 Saflorfrø     0,01(*) 0,01(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0401120 Agurkurtfrø     0,01(*) 0,01(*) 

0401130 Oljedodrefrø     0,01(*) 0,01(*) 

0401140 Hampefrø     0,01(*) 0,01(*) 

0401150 Ricinus     0,01(*) 0,01(*) 

0401990 Andre (2)     0,01(*) 0,01(*) 

0402000 Oljeholdige frukter     0,01(*) 0,01(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   3    

0402020 Oljepalmefrø   0,01(*)    

0402030 Oljepalmefrukter   0,01(*)    

0402040 Kapok   0,01(*)    

0402990 Andre (2)   0,01(*)    

0500000 KORN  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)   

0500010 Bygg 0,01(*)    0,01(*) 0,01(*) 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,01(*)    0,01(*) 0,01(*) 

0500030 Mais 0,01(*)    0,02 0,01(*) 

0500040 Hirse 0,01(*)    0,01(*) 0,01(*) 

0500050 Havre 0,01(*)    0,01(*) 0,01(*) 

0500060 Ris 0,02(*)    0,05(*) 3(+) 

0500070 Rug 0,01(*)    0,01(*) 0,01(*) 

0500080 Sorghum 0,01(*)    0,01(*) 0,01(*) 

0500090 Hvete 0,01(*)    0,01(*) 0,01(*) 

0500990 Andre (2) 0,01(*)    0,01(*) 0,01(*) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  0,05(*) 

0610000 Te     0,05(*)  

0620000 Kaffebønner     0,05(*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0630000 Urtete fra       

0631000 a) blomster     0,8  

0631010 Kamille     (+)  

0631020 Jamaicahibisk/roselle     (+)  

0631030 Rose     (+)  

0631040 Jasmin     (+)  

0631050 Lind     (+)  

0631990 Andre (2)       

0632000 b) blader og urter     0,8  

0632010 Jordbær     (+)  

0632020 Rooibos     (+)  

0632030 Maté     (+)  

0632990 Andre (2)       

0633000 c) røtter     0,05(*)  

0633010 Vendelrot       

0633020 Ginseng       

0633990 Andre (2)       

0639000 d) andre deler av planten     0,05(*)  

0640000 Kakaobønner     0,05(*)  

0650000 Johannesbrød     0,05(*)  

0700000 HUMLE 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0800000 KRYDDER       

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø     (+)  

0810020 Svartkarve     (+)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0810030 Hageselleri     (+)  

0810040 Koriander     (+)  

0810050 Spisskummen     (+)  

0810060 Dill     (+)  

0810070 Fennikel     (+)  

0810080 Bukkhornkløver     (+)  

0810090 Muskatnøtt     (+)  

0810990 Andre (2)       

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde     (+)  

0820020 Sichuanpepper     (+)  

0820030 Karve     (+)  

0820040 Kardemomme     (+)  

0820050 Einebær     (+)  

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)     (+)  

0820070 Vanilje     (+)  

0820080 Tamarind     (+)  

0820990 Andre (2)       

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel       

0830990 Andre (2)       

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler       

0840010 Lakris 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær (10) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (11)       

0840990 Andre (2) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik       

0850020 Kapers       

0850990 Andre (2)       

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran       

0860990 Andre (2)       

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme       

0870990 Andre (2)       

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)   

0900010 Sukkerbeterøtter     0,06 0,01(*) 

0900020 Sukkerrør     0,01(*) 1 

0900030 Sikorirøtter     0,08 0,01(*) 

0900990 Andre (2)     0,01(*) 0,01(*) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR    0,05(*)   

1010000 Råvarer fra 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)    

1011000 a) svin       

1011010 Muskler    (+) 0,02(*)(+) 0,05 

1011020 Fett    (+) 0,02(*)(+) 0,05 

1011030 Lever    (+) 0,02(*)(+) 0,05(+) 

1011040 Nyrer    (+) 0,1(+) 0,02(*)(+) 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)     0,1(+) 0,05(+) 

1011990 Andre (2)     0,02(*) 0,02(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1012000 b) storfe       

1012010 Muskler    (+) 0,02(*)(+) 0,05 

1012020 Fett    (+) 0,02(*)(+) 0,05 

1012030 Lever    (+) 0,03(+) 0,05(+) 

1012040 Nyrer    (+) 0,3(+) 0,02(*)(+) 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)     0,3(+) 0,05(+) 

1012990 Andre (2)     0,02(*) 0,02(*) 

1013000 c) sau       

1013010 Muskler    (+) 0,02(*)(+) 0,05 

1013020 Fett    (+) 0,02(*)(+) 0,05(+) 

1013030 Lever    (+) 0,03(+) 0,05(+) 

1013040 Nyrer    (+) 0,3(+) 0,02(*)(+) 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)     0,3(+) 0,05(+) 

1013990 Andre (2)     0,02(*) 0,02(*) 

1014000 d) geit       

1014010 Muskler    (+) 0,02(*)(+) 0,05 

1014020 Fett    (+) 0,02(*)(+) 0,05(+) 

1014030 Lever    (+) 0,03(+) 0,05(+) 

1014040 Nyrer    (+) 0,3(+) 0,02(*)(+) 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)     0,3(+) 0,05(+) 

1014990 Andre (2)     0,02(*) 0,02(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien       

1015010 Muskler    (+) 0,02(*)(+) 0,05 

1015020 Fett    (+) 0,02(*)(+) 0,05 

1015030 Lever    (+) 0,03(+) 0,05(+) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1015040 Nyrer    (+) 0,3(+) 0,02(*)(+) 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)     0,3(+) 0,05(+) 

1015990 Andre (2)     0,02(*) 0,02(*) 

1016000 f) fjørfe      0,02(*) 

1016010 Muskler     0,02(*)(+) (+) 

1016020 Fett     0,04(+) (+) 

1016030 Lever     0,04(+) (+) 

1016040 Nyrer     0,04(+) (+) 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)     0,04(+) (+) 

1016990 Andre (2)     0,02(*)  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr       

1017010 Muskler     0,02(*)(+) 0,01(*) 

1017020 Fett     0,02(*)(+) 0,02(*) 

1017030 Lever     0,03(+) 0,02(*) 

1017040 Nyrer     0,3(+) 0,02(*) 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)     0,3(+) 0,02(*) 

1017990 Andre (2)     0,02(*) 0,02(*) 

1020000 Melk 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,015 0,01(*) 

1020010 Storfe     (+) (+) 

1020020 Sau    (+) (+) (+) 

1020030 Geit    (+) (+) (+) 

1020040 Hest     (+) (+) 

1020990 Andre (2)       

1030000 Fugleegg 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,02(*) 

1030010 Kylling     (+) (+) 

1030020 And     (+) (+) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1030030 Gås     (+) (+) 

1030040 Vaktel     (+) (+) 

1030990 Andre (2)       

1040000 Honning og andre biavlsprodukter (7) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

1100000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – FISK, FISKEVARER OG 

ANDRE NÆRINGSMIDLER FRA SALTVANN OG FERSKVANN (8) 

      

1200000 PRODUKTER ELLER DELER AV PRODUKTER SOM UTELUKKENDE BRUKES 

TIL FÔRPRODUKSJON (8) 

      

1300000 BEARBEIDEDE NÆRINGSMIDLER (9)       

(*) Bestemmelsesgrense. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt øvre grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(F) = Fettløselig 

Fenoksykarb(F) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 14. juni 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0161030 Bordoliven 

Flurokloridon (summen av cis- og trans-isomerer)(F) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 14. juni 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213070 Rotpersille 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 14. juni 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011010 Muskler 

1011020 Fett 

1011030 Lever 
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1011040 Nyrer 

1012010 Muskler 

1012020 Fett 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1013010 Muskler 

1013020 Fett 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1014010 Muskler 

1014020 Fett 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1015010 Muskler 

1015020 Fett 

1015030 Lever 

1015040 Nyrer 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

Kvizalofop (summen av kvizalofop, dets salter, dets estere (inkludert propakvizafop) og dets konjugater, uttrykt som kvizalofop (ethvert forhold av beslektede isomerer)) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler for propakvizafop. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 14. juni 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0251010 Vårsalat 

0251020 Salat 

0251030 Bredbladet endiv 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 

0251050 Vårkarse 

0251060 Salatsennep/rucola 

0251070 Sareptasennep 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler for kvizalofop-P-etyl. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 14. juni 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0252010 Spinat 

0252030 Mangold/bladbete 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet mangler for kvizalofop-P-etyl. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes 

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 14. juni 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0631010 Kamille 

0631020 Jamaicahibisk/roselle 

0631030 Rose 

0631040 Jasmin 

0631050 Lind 

0632010 Jordbær 

0632020 Rooibos 

0632030 Maté 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk, analysemetoder og lagringsstabilitet mangler for kvizalofop-P-etyl. Når den øvre grenseverdien for 

restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 14. juni 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0810010 Anis/anisfrø 

0810020 Svartkarve 

0810030 Hageselleri 

0810040 Koriander 

0810050 Spisskummen 

0810060 Dill 

0810070 Fennikel 

0810080 Bukkhornkløver 

0810090 Muskatnøtt 

0820010 Allehånde 

0820020 Sichuanpepper 

0820030 Karve 

0820040 Kardemomme 
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0820050 Einebær 

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit) 

0820070 Vanilje 

0820080 Tamarind 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler for kvizalofop-P-tefuryl. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 14. juni 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011010 Muskler 

1011020 Fett 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1012010 Muskler 

1012020 Fett 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1013010 Muskler 

1013020 Fett 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1014010 Muskler 

1014020 Fett 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1015010 Muskler 

1015020 Fett 

1015030 Lever 

1015040 Nyrer 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 
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1016010 Muskler 

1016020 Fett 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1017010 Muskler 

1017020 Fett 

1017030 Lever 

1017040 Nyrer 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1020040 Hest 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

Tebufenozid(F) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 14. juni 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0140020 Kirsebær (søte) 

0500060 Ris 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metoder for bekreftende analyse mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen 

ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 14. juni 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 
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1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1013020 Fett 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1014020 Fett 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1015030 Lever 

1015040 Nyrer 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1016010 Muskler 

1016020 Fett 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1020040 Hest 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel» 

 

2) I del A i vedlegg III utgår kolonnene for fenoksykarb, flurokloridon, kvizalofop, propakvizafop og tebufenozid. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/977 

av 13. juni 2019 

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

grenseverdier for rester av aklonifen, Beauveria bassiana stamme PPRI 5339, Clonostachys rosea stamme J1446, 

fenpyrazamin, mefentriflukonazol og penkonazol i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 5 nr. 1 og artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Øvre grenseverdier for rester av aklonifen, fenpyrazamin og penkonazol er fastsatt i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 396/2005. Når det gjelder Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 og mefentriflukonazol, er det ikke fastsatt særlige 

øvre grenseverdier, og stoffene er heller ikke oppført i vedlegg IV til nevnte forordning, og standardverdien på 

0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) får derfor anvendelse. Clonostachys rosea stamme J1446 ble oppført i 

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005 under posten Gliocladium catenulatum stamme J1446. 

2) Den 22. juli 2017 vedtok Codex Alimentarius-kommisjonen øvre Codex-grenseverdier (CXL) for penkonazol(2). Den  

6. juli 2018 vedtok CAC CXL-grenseverdier for fenpyrazamin(3). 

3) I samsvar med artikkel 5 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4) skal internasjonale 

standarder, dersom de finnes eller vil bli vedtatt om kort tid, tas i betraktning ved utforming eller tilpasning av 

næringsmiddelregelverket, unntatt når slike standarder eller relevante deler av dem vil være et ineffektivt eller 

uhensiktsmessig virkemiddel for å nå næringsmiddelregelverkets legitime mål, eller det foreligger en vitenskapelig 

begrunnelse eller de vil føre til et annet vernenivå enn det som anses som hensiktsmessig i Unionen. I samsvar med 

artikkel 13 bokstav e) i nevnte forordning skal Unionen fremme samsvar mellom internasjonale tekniske standarder og 

næringsmiddelregelverket, samtidig som det sikres at det høye vernenivået som er vedtatt i Unionen, ikke reduseres.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 159 av 17.6.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 286/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 24. 

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

(2) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-

proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-

49%252FREPORT%252FREP17_PRe.pdf. 

«Joint FAO/WHO food standards programme», Codex Alimentarius-kommisjonen. Tillegg III. 40. møte. Genève, Sveits,  

17.–22. juli 2017. 

(3) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/ 

?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-

41%252FReport%252FFINAL%252FREP18_CACe.pdf. 

«Joint FAO/WHO food standards programme», Codex Alimentarius-kommisjonen. Tillegg II. 41. møte. Roma, Italia, 2.–6. juli 2018. 

(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). 

2021/EØS/30/15 
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4) CXL-grenseverdiene for penkonazol og fenpyrazamin er sikre for forbrukerne i Unionen(5) og bør derfor oppføres i 

forordning (EF) nr. 396/2005 som øvre grenseverdier for restmengder. 

5) I forbindelse med en vurdering av hvorvidt det skulle gis godkjenning for bruk på urter og spiselige blomster og 

knollselleri av et plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet aklonifen, er det i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 396/2005 inngitt en søknad om endring av de gjeldende øvre grenseverdiene. 

6) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er denne søknaden blitt vurdert av den berørte medlemsstaten, 

og vurderingsrapporten er oversendt Kommisjonen. 

7) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») har vurdert søknaden og vurderingsrapporten, 

og undersøkte særlig risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt en grunngitt uttalelse om 

de foreslåtte øvre grenseverdiene(6). Myndigheten oversendte uttalelsen til søkeren, Kommisjonen og den berørte 

medlemsstaten og gjorde den tilgjengelig for offentligheten. 

8) Myndigheten konkluderte med at alle opplysningskrav var oppfylt, og at de endringene av de øvre grenseverdiene som 

søkeren anmodet om, var akseptable med hensyn til forbrukersikkerheten, på grunnlag av en vurdering av 

forbrukereksponeringen i 27 spesifikke europeiske forbrukergrupper. Myndigheten tok hensyn til de siste opplysningene 

om stoffets toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering for dette stoffet gjennom konsum av alle 

næringsmidler som kan inneholde det, eller kortvarig eksponering som følge av høyt konsum av de berørte produktene, 

viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak eller akutt referansedose overskrides. 

9) I forbindelse med godkjenningen av det aktive stoffet mefentriflukonazol inngikk i samsvar med artikkel 8 nr. 1 bokstav 

g) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009(7) en søknad om en øvre grenseverdi for restmengder i den 

utfyllende dokumentasjonen. Søknaden ble vurdert av den berørte medlemsstaten i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i 

nevnte forordning. Myndigheten har vurdert søknaden og har framlagt en konklusjon om fagfellevurderingen av 

pesticidrisikoen ved det aktive stoffet, der den anbefalte å fastsette øvre grenseverdier som omfatter representativ bruk 

på bygg, havre, rug og hvete i henhold til god landbrukspraksis (GAP) i Unionen(8). 

10) I forbindelse med fornyelsen av godkjenningen av det aktive stoffet Gliocladium catenulatum stamme J1446 anbefalte 

Myndigheten at stoffet føres opp i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005(9). Som følge av endringer i 

taksonomireglene ble stamme J1446 overført til arten Clonostachys rosea. 

11) I forbindelse med godkjenningen av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 framla Myndigheten en 

konklusjon om fagfellevurderingen av risikovurderingen av pesticider(10). Myndigheten kunne i den forbindelse ikke 

treffe noen konklusjon om risikoen for forbrukerne ved inntak ettersom noen opplysninger manglet, og de som er 

ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. En slik vurdering er gjenspeilet i den 

sammenfattende rapporten(11), som konkluderte med at organismen ikke er sykdomsframkallende for mennesker, og at 

det ikke forventes å forekomme toksiner eller toksiske metabolitter i næringsmidler etter bruk av det aktive stoffet. I lys 

av dette mener Kommisjonen at Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 bør oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 396/2005.  

  

(5) «Scientific support for preparing an EU position in the 49th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)». EFSA 

Journal 2017;15(7):4929. 

«Scientific support for preparing an EU position in the 50th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)». EFSA 

Journal 2018;16(7):5306. 

(6) EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på http://www.efsa.europa.eu: 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for aclonifen in celeriacs and certain fresh herbs.» EFSA 

Journal 2019;17(1):5545. 

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevernmidler og om oppheving av 

rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1). 

(8) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance BAS 750 F (mefentrifluconazole).» EFSA Journal 

2018;16(7):5379. 

(9) «Conclusion on the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Clonostachys rosea strain J1446 (approved in 

Regulation (EU) No 540/2011 as Gliocladium catenulatum strain J1446).» EFSA Journal 2017;15(7):4905. 

(10) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Beauveria bassiana strain PPRI 5339.» EFSA 

Journal 2018;16(4):5230. 

(11) «Review report for the active substance Beauveria bassiana strain PPRI 5339 (SANTE/11265/2018).» 
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12) Når det gjelder penkonazol, ble flere øvre grenseverdier endret ved kommisjonsforordning (EU) 2019/89(12). Ved 

nevnte forordning ble de øvre grenseverdiene for flere produkter senket til bestemmelsesgrensen fra og med 13. august 

2019. Av hensyn til rettssikkerheten bør de øvre grenseverdiene for penkonazol fastsatt i denne forordning få 

anvendelse fra samme dato. 

13) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser og konklusjoner, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante 

for saken, anses de foreslåtte endringene av de øvre grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 396/2005. 

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

15) 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 og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

For de øvre grenseverdiene for penkonazol får den imidlertid anvendelse fra 13. august 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 13. juni 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(12) Kommisjonsforordning (EU) 2019/89 av 18. januar 2019 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av bromadiolon, etofenproks, paklobutrazol og penkonazol i eller på visse 

produkter (EUT L 22 av 24.1.2019, s. 13). 
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VEDLEGG 

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

1) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) Kolonnene for aklonifen, fenpyrazamin og penkonazol skal lyde: 

«Pesticidrester og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene 

for restmengder gjelder for(a) 
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(F
) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*)   

0110000 Sitrusfrukter  0,01(*) 0,01(*) 

0110010 Grapefrukt    

0110020 Appelsiner    

0110030 Sitroner    

0110040 Limetter    

0110050 Mandariner    

0110990 Andre (2)    

0120000 Nøtter  0,01(*) 0,01(*) 

0120010 Mandler    

0120020 Paranøtter    

0120030 Kasjunøtter    

0120040 Kastanjer    

0120050 Kokosnøtter    

0120060 Hasselnøtter    

0120070 Macadamianøtter    

0120080 Pekannøtter    

0120090 Pinjekjerner    

0120100 Pistasienøtter    

0120110 Valnøtter    

0120990 Andre (2)    

0130000 Kjernefrukter  0,01(*)  

0130010 Epler   0,15(+) 

0130020 Pærer   0,15(+) 

0130030 Kveder   0,15(+) 

0130040 Mispel   0,15(+) 

0130050 Japansk mispel   0,07(+) 

0130990 Andre (2)   0,01(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0140000 Steinfrukter    

0140010 Aprikoser  5 0,08(+) 

0140020 Kirsebær (søte)  4 0,15(+) 

0140030 Ferskener  5 0,15(+) 

0140040 Plommer  3 0,09(+) 

0140990 Andre (2)  0,01(*) 0,01(*) 

0150000 Bær og små frukter    

0151000 a) druer  3 0,5(+) 

0151010 Borddruer    

0151020 Vindruer    

0152000 b) jordbær  3 0,5 

0153000 c) bær fra halvbusker  5  

0153010 Bjørnebær   0,1(+) 

0153020 Blåbringebær   0,01(*) 

0153030 Bringebær (røde og gule)   0,1(+) 

0153990 Andre (2)   0,01(*) 

0154000 d) andre små frukter og bær    

0154010 Blåbær  4 0,01(*) 

0154020 Tranebær  0,01(*) 0,01(*) 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  4 2 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  4 0,1(+) 

0154050 Nyper  4 0,01(*) 

0154060 Morbær (svart og hvit)  4 0,01(*) 

0154070 Azarolhagtorn  0,01(*) 0,01(*) 

0154080 Hyllebær  4 0,01(*) 

0154990 Andre (2)  0,01(*) 0,01(*) 

0160000 Forskjellige frukter med  0,01(*) 0,01(*) 

0161000 a) spiselig skall    

0161010 Dadler    

0161020 Fikener    

0161030 Bordoliven    

0161040 Kumquat    

0161050 Stjernefrukt    

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon    

0161070 Jambolan    

0161990 Andre (2)    

0162000 b) uspiselig skall, små    

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)    

0162020 Litchi/litchiplommer    
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja    

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter    

0162050 Stjerneepler    

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki    

0162990 Andre (2)    

0163000 c) uspiselig skall, store    

0163010 Avokadoer    

0163020 Bananer    

0163030 Mango    

0163040 Papaya    

0163050 Granatepler    

0163060 Cherimoya    

0163070 Guava    

0163080 Ananas    

0163090 Brødfrukter    

0163100 Durian    

0163110 Surannona/guanabana    

0163990 Andre (2)    

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE    

0210000 Rot- og knollvekster  0,01(*) 0,01(*) 

0211000 a) poteter 0,02(*)   

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 0,01(*)   

0212010 Kassava    

0212020 Søtpoteter    

0212030 Jams    

0212040 Arrowrot    

0212990 Andre (2)    

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete    

0213010 Rødbeter 0,01(*)   

0213020 Gulrøtter 0,08   

0213030 Knollselleri 0,3   

0213040 Pepperrot 0,07   

0213050 Jordskokk 0,1   

0213060 Pastinakk 0,1   

0213070 Rotpersille 0,01(*)   

0213080 Reddiker 0,01(*)   

0213090 Havrerot 0,01(*)   

0213100 Kålrot 0,01(*)   

0213110 Neper 0,01(*)   

0213990 Andre (2) 0,01(*)   
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0220000 Løk  0,01(*) 0,01(*) 

0220010 Hvitløk 0,02(*)   

0220020 Kepaløk 0,02(*)   

0220030 Sjalottløk 0,02(*)   

0220040 Pipeløk/vårløk 0,01(*)   

0220990 Andre (2) 0,01(*)   

0230000 Fruktbærende grønnsaker    

0231000 a) Solanaceae og Malvaceae    

0231010 Tomater 0,01(*) 3 0,1(+) 

0231020 Grønnsakpaprika 0,02(*)(+) 3 0,2 

0231030 Auberginer/eggplanter 0,01(*) 3 0,1(+) 

0231040 Okra 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0231990 Andre (2) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,01(*) 0,7 0,06 

0232010 Slangeagurker    

0232020 Sylteagurker    

0232030 Mandelgresskar    

0232990 Andre (2)    

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,01(*) 0,01(*) 0,15 

0233010 Meloner    

0233020 Kjempegresskar   (+) 

0233030 Vannmeloner   (+) 

0233990 Andre (2)    

0234000 d) sukkermais 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0241000 a) blomsterkål    

0241010 Brokkoli    

0241020 Blomkål    

0241990 Andre (2)    

0242000 b) hodekål    

0242010 Rosenkål    

0242020 Hodekål    

0242990 Andre (2)    

0243000 c) bladkål    

0243010 Kinakål/pe-tsai    

0243020 Grønnkål    

0243990 Andre (2)    

0244000 d) knutekål    
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster    

0251000 a) salat og salatplanter 0,01(*)  0,01(*) 

0251010 Vårsalat  8  

0251020 Salat  8  

0251030 Bredbladet endiv  4  

0251040 Karse og andre spirer og skudd  8  

0251050 Vårkarse  8  

0251060 Salatsennep/rucola  8  

0251070 Sareptasennep  8  

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)  0,01(*)  

0251990 Andre (2)  0,01(*)  

0252000 b) spinat og lignende blader 0,01(*) 8 0,01(*) 

0252010 Spinat    

0252020 Portulakk    

0252030 Mangold/bladbete    

0252990 Andre (2)    

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,8 0,02(*) 0,02(*) 

0256010 Kjørvel    

0256020 Gressløk    

0256030 Snittselleri    

0256040 Persille    

0256050 Salvie    

0256060 Rosmarin    

0256070 Timian    

0256080 Basilikum og spiselige blomster    

0256090 Laurbærblad    

0256100 Estragon    

0256990 Andre (2)    

0260000 Belgfrukter  0,01(*) 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg) 0,08   

0260020 Bønner (uten belg) 0,02(*)   

0260030 Erter (med belg) 0,08   

0260040 Erter (uten belg) 0,01(*)   

0260050 Linser 0,02   

0260990 Andre (2) 0,01(*)   
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0270000 Stengelgrønnsaker  0,01(*)  

0270010 Asparges 0,01(*)  0,01(*) 

0270020 Kardon 0,01(*)  0,01(*) 

0270030 Stilkselleri 0,01(*)  0,01(*) 

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 0,01(*)  0,01(*) 

0270050 Artisjokker 0,02(*)  0,06 

0270060 Purre 0,01(*)  0,01(*) 

0270070 Rabarbra 0,01(*)  0,01(*) 

0270080 Bambusskudd 0,01(*)  0,01(*) 

0270090 Palmehjerter 0,01(*)  0,01(*) 

0270990 Andre (2) 0,01(*)  0,01(*) 

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp    

0280020 Viltvoksende sopp    

0280990 Mose og lav    

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,01(*)  

0300000 BELGFRUKTER  0,01(*) 0,01(*) 

0300010 Bønner 0,08   

0300020 Linser 0,08   

0300030 Erter 0,08   

0300040 Lupiner/lupinbønner 0,01(*)   

0300990 Andre (2) 0,01(*)   

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  0,01(*) 0,01(*) 

0401000 Oljeholdige frø    

0401010 Linfrø 0,01(*)   

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,01(*)   

0401030 Valmuefrø 0,01(*)   

0401040 Sesamfrø 0,01(*)   

0401050 Solsikkefrø 0,02(*)   

0401060 Rapsfrø 0,01(*)   

0401070 Soyabønner 0,01(*)   

0401080 Sennepsfrø 0,01(*)   

0401090 Bomullsfrø 0,01(*)   

0401100 Gresskarfrø 0,01(*)   

0401110 Saflorfrø 0,01(*)   

0401120 Agurkurtfrø 0,01(*)   

0401130 Oljedodrefrø 0,01(*)   

0401140 Hampefrø 0,01(*)   

0401150 Ricinus 0,01(*)   

0401990 Andre (2) 0,01(*)   
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0402000 Oljeholdige frukter 0,01(*)   

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje    

0402020 Oljepalmefrø    

0402030 Oljepalmefrukter    

0402040 Kapok    

0402990 Andre (2)    

0500000 KORN 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0500010 Bygg    

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter    

0500030 Mais    

0500040 Hirse    

0500050 Havre    

0500060 Ris    

0500070 Rug    

0500080 Sorghum    

0500090 Hvete    

0500990 Andre (2)    

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD   0,05(*) 

0610000 Te 0,05(*) 0,05(*)  

0620000 Kaffebønner 0,05(*) 0,05(*)  

0630000 Urtete fra    

0631000 a) blomster 0,08(+) 0,05(*)  

0631010 Kamille    

0631020 Jamaicahibisk/roselle    

0631030 Rose    

0631040 Jasmin    

0631050 Lind    

0631990 Andre (2)    

0632000 b) blader og urter 0,08(+) 0,05(*)  

0632010 Jordbær    

0632020 Rooibos    

0632030 Maté    

0632990 Andre (2)    

0633000 c) røtter 0,05(*)   

0633010 Vendelrot  0,05(*)  

0633020 Ginseng  0,7  

0633990 Andre (2)  0,05(*)  

0639000 d) andre deler av planten 0,05(*) 0,05(*)  
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0640000 Kakaobønner 0,05(*) 0,05(*)  

0650000 Johannesbrød 0,05(*) 0,05(*)  

0700000 HUMLE 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0800000 KRYDDER    

0810000 Frøkrydder 0,01(*)(+) 0,05(*) 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø    

0810020 Svartkarve    

0810030 Hageselleri    

0810040 Koriander    

0810050 Spisskummen    

0810060 Dill    

0810070 Fennikel    

0810080 Bukkhornkløver    

0810090 Muskatnøtt    

0810990 Andre (2)    

0820000 Fruktkrydder 0,01(*)(+) 0,05(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde    

0820020 Sichuanpepper    

0820030 Karve    

0820040 Kardemomme    

0820050 Einebær    

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)    

0820070 Vanilje    

0820080 Tamarind    

0820990 Andre (2)    

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel    

0830990 Andre (2)    

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler    

0840010 Lakris 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær (10) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (11)    

0840990 Andre (2) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik    

0850020 Kapers    

0850990 Andre (2)    
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0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran    

0860990 Andre (2)    

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme    

0870990 Andre (2)    

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter    

0900020 Sukkerrør    

0900030 Sikorirøtter    

0900990 Andre (2)    

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR    

1010000 Produkter av 0,01(*)   

1011000 a) svin   0,05 

1011010 Muskler  0,02(*)  

1011020 Fett  0,02(*)  

1011030 Lever  0,05  

1011040 Nyrer  0,05  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,05  

1011990 Andre (2)  0,01(*)  

1012000 b) storfe   0,05 

1012010 Muskler  0,02(*)  

1012020 Fett  0,02(*)  

1012030 Lever  0,05  

1012040 Nyrer  0,05  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,05  

1012990 Andre (2)  0,01(*)  

1013000 c) sau   0,05 

1013010 Muskler  0,02(*)  

1013020 Fett  0,02(*)  

1013030 Lever  0,05  

1013040 Nyrer  0,05  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,05  

1013990 Andre (2)  0,01(*)  

1014000 d) geit   0,05 

1014010 Muskler  0,02(*)  

1014020 Fett  0,02(*)  



Nr. 30/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1014030 Lever  0,05  

1014040 Nyrer  0,05  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,05  

1014990 Andre (2)  0,01(*)  

1015000 e) dyr av hestefamilien   0,05 

1015010 Muskler  0,02(*)  

1015020 Fett  0,02(*)  

1015030 Lever  0,05  

1015040 Nyrer  0,05  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,05  

1015990 Andre (2)  0,01(*)  

1016000 f) fjørfe  0,01(*)  

1016010 Muskler   0,05 

1016020 Fett   0,01(*) 

1016030 Lever   0,05 

1016040 Nyrer   0,05 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   0,05 

1016990 Andre (2)   0,01(*) 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr   0,05 

1017010 Muskler  0,02(*)  

1017020 Fett  0,02(*)  

1017030 Lever  0,05  

1017040 Nyrer  0,05  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,05  

1017990 Andre (2)  0,01(*)  

1020000 Melk 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1020010 Storfe    

1020020 Sau    

1020030 Geit    

1020040 Hest    

1020990 Andre (2)    

1030000 Fugleegg 0,01(*) 0,01(*) 0,05 

1030010 Kylling    

1030020 And    

1030030 Gås    

1030040 Vaktel    

1030990 Andre (2)    
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1040000 Honning og andre biavlsprodukter(7) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 0,02(*) 0,05 

1100000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – FISK, 

FISKEVARER OG ANDRE NÆRINGSMIDLER FRA 

SALTVANN OG FERSKVANN (8) 

   

1200000 PRODUKTER ELLER DELER AV PRODUKTER SOM 

UTELUKKENDE BRUKES TIL FÔRPRODUKSJON (8) 

   

1300000 BEARBEIDEDE NÆRINGSMIDLER (9)    

(*) Bestemmelsesgrense. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt øvre grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I. 

(F) = Fettløselig 

Aklonifen 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0231020 Grønnsakpaprika 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0631000 (a) blomster 

0632000 (b) blader og urter 

0810000 Frøkrydder 

0820000 Fruktkrydder 

Penkonazol (summen av beslektede isomerer) (F) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i vekster og restanalyseforsøk 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 24. januar 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130010 Epler 

0130020 Pærer 

0130030 Kveder 

0130040 Mispel 

0130050 Japansk mispel 

0140010 Aprikoser 

0140020 Kirsebær (søte) 

0140030 Ferskener 

0140040 Plommer 

0151000 (a) druer 

0153010 Bjørnebær 

0153030 Bringebær (røde og gule) 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 

0231010 Tomater 

0231030 Auberginer/eggplanter 

0233020 Kjempegresskar 

0233030 Vannmeloner» 
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b) Følgende kolonne for mefentriflukonazol tilføyes: 

«Pesticidrester og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

M
ef

en
tr

if
lu

k
o
n

az
o
l 

(1) (2) (3) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*) 

0110000 Sitrusfrukter  

0110010 Grapefrukt  

0110020 Appelsiner  

0110030 Sitroner  

0110040 Limetter  

0110050 Mandariner  

0110990 Andre (2)  

0120000 Nøtter  

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre (2)  

0130000 Kjernefrukter  

0130010 Epler  

0130020 Pærer  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre (2)  

0140000 Steinfrukter  

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søte)  

0140030 Ferskener  
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0140040 Plommer  

0140990 Andre (2)  

0150000 Bær og små frukter  

0151000 a) druer  

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) jordbær  

0153000 c) bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær  

0153030 Bringebær (røde og gule)  

0153990 Andre (2)  

0154000 d) andre små frukter og bær  

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (svart og hvit)  

0154070 Azarolhagtorn  

0154080 Hyllebær  

0154990 Andre (2)  

0160000 Forskjellige frukter med  

0161000 a) spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat  

0161050 Stjernefrukt  

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon  

0161070 Jambolan  

0161990 Andre (2)  

0162000 b) uspiselig skall, små  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)  

0162020 Litchi/litchiplommer  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter  

0162050 Stjerneepler  
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0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki  

0162990 Andre (2)  

0163000 c) uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya  

0163070 Guava  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukter  

0163100 Durian  

0163110 Surannona/guanabana  

0163990 Andre (2)  

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*) 

0211000 a) poteter  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  

0212010 Kassava  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre (2)  

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot  

0213050 Jordskokk  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

0213080 Reddiker  

0213090 Havrerot  

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre (2)  

0220000 Løk 0,01(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk  

0220030 Sjalottløk  
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0220040 Pipeløk/vårløk  

0220990 Andre (2)  

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0231000 a) Solanaceae og Malvaceae  

0231010 Tomater  

0231020 Grønnsakpaprika  

0231030 Auberginer/eggplanter  

0231040 Okra  

0231990 Andre (2)  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar  

0232990 Andre (2)  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner  

0233020 Kjempegresskar  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre (2)  

0234000 d) sukkermais  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*) 

0241000 a) blomsterkål  

0241010 Brokkoli  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre (2)  

0242000 b) hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål  

0242990 Andre (2)  

0243000 c) bladkål  

0243010 Kinakål/pe-tsai  

0243020 Grønnkål  

0243990 Andre (2)  

0244000 d) knutekål  
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0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster  

0251000 a) salat og salatplanter 0,01(*) 

0251010 Vårsalat  

0251020 Salat  

0251030 Bredbladet endiv  

0251040 Karse og andre spirer og skudd  

0251050 Vårkarse  

0251060 Salatsennep/rucola  

0251070 Sareptasennep  

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)  

0251990 Andre (2)  

0252000 b) spinat og lignende blader 0,01(*) 

0252010 Spinat  

0252020 Portulakk  

0252030 Mangold/bladbete  

0252990 Andre (2)  

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri  

0256040 Persille  

0256050 Salvie  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian  

0256080 Basilikum og spiselige blomster  

0256090 Laurbærblad  

0256100 Estragon  

0256990 Andre (2)  

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg)  

0260020 Bønner (uten belg)  

0260030 Erter (med belg)  

0260040 Erter (uten belg)  

0260050 Linser  

0260990 Andre (2)  
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0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*) 

0270010 Asparges  

0270020 Kardon  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel  

0270050 Artisjokker  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre (2)  

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp  

0280020 Viltvoksende sopp  

0280990 Mose og lav  

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  

0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre (2)  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 

0401000 Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Peanøtter/jordnøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø  

0401110 Saflorfrø  

0401120 Agurkurtfrø  

0401130 Oljedodrefrø  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre (2)  
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0402000 Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Oljepalmefrø  

0402030 Oljepalmefrukter  

0402040 Kapok  

0402990 Andre (2)  

0500000 KORN  

0500010 Bygg 0,6 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,01(*) 

0500030 Mais 0,01(*) 

0500040 Hirse 0,01(*) 

0500050 Havre 0,6 

0500060 Ris 0,01(*) 

0500070 Rug 0,05 

0500080 Sorghum 0,01(*) 

0500090 Hvete 0,05 

0500990 Andre (2) 0,01(*) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,05(*) 

0610000 Te  

0620000 Kaffebønner  

0630000 Urtete fra  

0631000 a) blomster  

0631010 Kamille  

0631020 Jamaicahibisk/roselle  

0631030 Rose  

0631040 Jasmin  

0631050 Lind  

0631990 Andre (2)  

0632000 b) blader og urter  

0632010 Jordbær  

0632020 Rooibos  

0632030 Maté  

0632990 Andre (2)  

0633000 c) røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginseng  

0633990 Andre (2)  

0639000 d) andre deler av planten  
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0640000 Kakaobønner  

0650000 Johannesbrød  

0700000 HUMLE 0,05(*) 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Hageselleri  

0810040 Koriander  

0810050 Spisskummen  

0810060 Dill  

0810070 Fennikel  

0810080 Bukkhornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre (2)  

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)  

0820070 Vanilje  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre (2)  

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 

0830010 Kanel  

0830990 Andre (2)  

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0,05(*) 

0840020 Ingefær (10) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (11)  

0840990 Andre (2) 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre (2)  
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0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre (2)  

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre (2)  

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre (2)  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 Produkter av  

1011000 a) svin 0,01(*) 

1011010 Muskler  

1011020 Fett  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1011990 Andre (2)  

1012000 b) storfe  

1012010 Muskler 0,04 

1012020 Fett 0,2 

1012030 Lever 0,4 

1012040 Nyrer 0,1 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,1 

1012990 Andre (2) 0,01(*) 

1013000 c) sau  

1013010 Muskler 0,06 

1013020 Fett 0,4 

1013030 Lever 0,7 

1013040 Nyrer 0,3 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,3 

1013990 Andre (2) 0,01(*) 

1014000 d) geit  

1014010 Muskler 0,06 

1014020 Fett 0,4 

1014030 Lever 0,7 
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1014040 Nyrer 0,3 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,3 

1014990 Andre (2) 0,01(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien  

1015010 Muskler 0,04 

1015020 Fett 0,2 

1015030 Lever 0,4 

1015040 Nyrer 0,1 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,1 

1015990 Andre (2) 0,01(*) 

1016000 f) fjørfe  

1016010 Muskler 0,015 

1016020 Fett 0,03 

1016030 Lever 0,03 

1016040 Nyrer 0,03 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,03 

1016990 Andre (2) 0,01(*) 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr 0,01(*) 

1017010 Muskler  

1017020 Fett  

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1017990 Andre (2)  

1020000 Melk  

1020010 Storfe 0,02 

1020020 Sau 0,03 

1020030 Geit 0,03 

1020040 Hest 0,02 

1020990 Andre (2) 0,01(*) 

1030000 Fugleegg 0,015 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre (2)  

1040000 Honning og andre biavlsprodukter(7) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 
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1100000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – FISK, FISKEVARER OG ANDRE 

NÆRINGSMIDLER FRA SALTVANN OG FERSKVANN (8) 

 

1200000 PRODUKTER ELLER DELER AV PRODUKTER SOM UTELUKKENDE BRUKES TIL 

FÔRPRODUKSJON (8) 

 

1300000 BEARBEIDEDE NÆRINGSMIDLER (9)  

(*) Bestemmelsesgrense. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt øvre grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I.» 

2) I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a) Følgende post tilføyes i alfabetisk rekkefølge: «Beauveria bassiana stamme PPRI 5339». 

b) Posten for «Gliocladium catenulatum stamme J1446» skal lyde «Clonostachys rosea stamme J1446». 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1015 

av 20. juni 2019 

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

grenseverdier for rester av aminopyralid, kaptan, cyazofamid, flutianil, kresoksimmetyl, lambdacyhalotrin, 

mandipropamid, pyraklostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron og tetrakonazol i eller på visse 

produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Øvre grenseverdier for rester av kaptan, cyazofamid, kresoksimmetyl, lambdacyhalotrin, pyraklostrobin og 

teflubenzuron er fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005. Øvre grenseverdier for rester av mandipropamid, 

spiromesifen, spirotetramat og tetrakonazol er fastsatt i del A i vedlegg III til nevnte forordning. Når det gjelder 

flutianil, er det ikke fastsatt særlige øvre grenseverdier, og stoffet er heller ikke oppført i vedlegg IV til nevnte 

forordning, og standardverdien på 0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) får derfor anvendelse. 

2) I forbindelse med en vurdering av hvorvidt det skulle gis godkjenning for bruk på bygg, hirse, havre, rug og sorghum av 

et plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet aminopyralid, er det i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 396/2005 inngitt en søknad om endring av de gjeldende øvre grenseverdiene. 

3) Når det gjelder kaptan, er det inngitt en slik søknad for tranebær og humle. Når det gjelder cyazofamid, er det inngitt en 

slik søknad for poteter, tomater og frukter av gresskarfamilien. Når det gjelder kresoksimmetyl, er det inngitt en slik 

søknad for produkter av animalsk opprinnelse etter bruk av det aktive stoffet på fôr. Når det gjelder lambdacyhalotrin, er 

det inngitt en slik søknad for stilkselleri, søtfennikel / florentinsk fennikel, soyabønner, solsikkefrø og ris. Når det 

gjelder mandipropamid, er det inngitt en slik søknad for rødbete, reddiker, blomkål, rosenkål, salatsikori, erter (uten 

belg) og artisjokker. Når det gjelder pyraklostrobin, er det inngitt en slik søknad for sitrusfrukter, borddruer, 

blomsterkål, hodekål, salat og salatplanter, spinat og lignende blader, artisjokker, purre og soyabønner. Når det gjelder 

spirotetramat, er det inngitt en slik søknad for andre små frukter og bær, kiwifrukter, hvitløk, søtfennikel / florentinsk 

fennikel og rabarbra. Når det gjelder tetrakonazol, er det inngitt en slik søknad for kaki, linfrø og valmuefrø. 

4) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 4 i forordning (EF) nr. 396/2005 er det inngitt søknader om importtoleranse for bruk 

av mandipropamid på kakaobønner i Nigeria og Kamerun, for bruk av pyraklostrobin på ris i Indonesia, på kaffebønner, 

pasjonsfrukt og ananas i Brasil og på amerikansk kaki og sukkerrør i De forente stater, for bruk av spiromesifen på 

kaffebønner i Brasil og for bruk av teflubenzuron på grapefrukt og mandariner i Brasil. Søkerne hevder at den tillatte 

bruken av nevnte stoffer på slike vekster i disse landene fører til restmengder som overstiger de øvre grenseverdiene i 

forordning (EF) nr. 396/2005, og at høyere øvre grenseverdier er nødvendig for å unngå handelshindringer for import av 

disse vekstene. 

5) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er disse søknadene evaluert av de berørte medlemsstatene, og 

evalueringsrapportene er oversendt Kommisjonen. 

6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») har vurdert søknadene og vurderings-

rapportene, og undersøkte særlig risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt grunngitte 

uttalelser om de foreslåtte øvre grenseverdiene(2). Myndigheten oversendte disse uttalelsene til søkerne, Kommisjonen 

og medlemsstatene og gjorde dem tilgjengelige for offentligheten. 

7) Når det gjelder kaptan, framla søkeren informasjon som ikke var tilgjengelig under gjennomgåelsen foretatt i samsvar 

med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005, nemlig en validert analysemetode for matriser med høyt vann- og 

syreinnhold, og gjorde referansestandardene for 3-OH THPI og 5-OH THPI kommersielt tilgjengelige.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 21.6.2019, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 286/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 24. 

2021/EØS/30/16 
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8) Når det gjelder cyazofamid, framla søkeren tidligere manglende informasjon om forhold ved fryselagring. 

9) Når det gjelder kresoksimmetyl, framla søkeren en ny studie av lagringsstabilitet for produkter av animalsk opprinnelse 

for å påvise gyldigheten av fôringsundersøkelsen av drøvtyggere. 

10) Når det gjelder pyraklostrobin, framla søkeren de manglende restanalyseforsøkene med borddruer og den validerte 

analysemetoden for kaffebønner. Når det gjelder bruk av pyraklostrobin på amerikansk kaki, spinat og lignende blader 

og sukkerrør, var de framlagte opplysningene ikke tilstrekkelige til å fastsette nye øvre grenseverdier. Når det gjelder 

bruk av dette aktive stoffet på bredbladet endiv, anbefalte Myndigheten ikke å heve den eksisterende øvre 

grenseverdien, ettersom risiko for forbrukerne ikke kan utelukkes. 

11) Når det gjelder lambdacyhalotrin, konkluderte Myndigheten med at de framlagte opplysningene ikke er tilstrekkelige til 

å underbygge EUs bruk av stoffet på soyabønner og solsikkefrø. Den anbefalte å fastsette de øvre grenseverdiene for 

soyabønner og solsikkefrø til henholdsvis 0,05 mg/kg og 0,2 mg/kg, som tilsvarer de gjeldende øvre Codex-

grenseverdiene (CXL). Disse øvre CXL-grenseverdiene er trygge for forbrukere i Unionen(3). 

12) Når det gjelder tetrakonazol, anbefalte Myndigheten å heve den øvre grenseverdien for fjørfefett og fugleegg etter bruk 

av dette aktive stoffet på fôr. 

13) Når det gjelder alle andre søknader, konkluderte Myndigheten med at alle opplysningskrav var oppfylt, og at endringene 

av de øvre grenseverdiene som søkerne hadde anmodet om, var akseptable med hensyn til forbrukersikkerhet, på 

grunnlag av en vurdering av forbrukersikkerheten for 27 bestemte europeiske forbrukergrupper. Myndigheten tok 

hensyn til de siste opplysningene om stoffenes toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering for disse 

stoffene gjennom konsum av alle næringsmidler som kan inneholde dem, eller kortvarig eksponering som følge av høyt 

konsum av de berørte produktene, viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak eller akutt referansedose 

overskrides. 

14) I forbindelse med godkjenningen av det aktive stoffet flutianil inngikk i samsvar med artikkel 8 nr. 1 bokstav g) i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009(4) en søknad om en øvre grenseverdi for restmengder i den 

utfyllende dokumentasjonen. Søknaden ble vurdert av den berørte medlemsstaten i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i 

nevnte forordning. Myndigheten har vurdert søknaden og har framlagt en konklusjon om fagfellevurderingen av 

pesticidrisikoen ved det aktive stoffet, der den anbefalte å fastsette øvre grenseverdier som omfatter representativ bruk 

på druer i henhold til god landbrukspraksis (GAP) i Unionen(5). 

15) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser og konklusjon, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for 

saken, anses de foreslåtte endringer av de øvre grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

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

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

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 20. juni 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 

                                                                 

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

(2) EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på http://www.efsa.europa.eu: 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for aminopyralid in certain cereals.» EFSA Journal 

2019;17(1):5534. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in cranberries.» EFSA Journal 2018;16(12):5499. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in hops.» EFSA Journal 2018;16(12):5498. 

«Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for cyazofamid.» EFSA Journal 

2018;16(11):5487. 

«Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for kresoxim-methyl.» EFSA Journal 

2018;16(11):5471. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for lambda-cyhalothrin in celeries, fennel and rice.» EFSA 

Journal 2019;17(1):5546. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandipropamid in various crops.» EFSA Journal 

2019;17(2):5599. 

«Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for mandipropamid in cocoa beans.» EFSA Journal 2018;16(11):5491. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for pyraclostrobin in soyabean.» EFSA Journal 

2018;16(11):5466. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels and setting of import tolerances for pyraclostrobin in 

various crops.» EFSA Journal 2018;16(11):5488. 

«Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for pyraclostrobin in rice.» EFSA Journal 2018;16(11):5483. 

«Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraclostrobin.» EFSA Journal 

2018;16(11):5472. 

«Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for spiromesifen in coffee beans.» EFSA Journal 2019;17(1):5558. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in various crops.» EFSA Journal 

2019;17(1):5589. 

«Reasoned opinion on the setting of import tolerances for teflubenzuron in grapefruits, mandarins and broccoli.» EFSA Journal 

2018;16(11):5474. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tetraconazole in kaki/Japanese persimmon, linseeds and 

poppy seeds.» EFSA Journal 2019;17(1):5577. 

(3) «Revision of the review of the existing maximum residue levels for the active substance lambda-cyhalothrin.» EFSA Journal 

2015;13(12):4324. 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevernmidler og om oppheving av 

rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1). 

(5) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flutianil.» EFSA Journal 2014;12(8):3805. 

 ______  
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VEDLEGG 

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

1) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) Kolonnene for kaptan, cyazofamid, kresoksimmetyl, lambdacyhalotrin, pyraklostrobin og teflubenzuron skal lyde: 

«Pesticidrester og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre 

grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER       

0110000 Sitrusfrukter 0,03(*) 0,01(*)  0,2(+) 2 0,5 

0110010 Grapefrukt   0,5    

0110020 Appelsiner   0,5    

0110030 Sitroner   0,01(*)    

0110040 Limetter   0,01(*)    

0110050 Mandariner   0,01(*)    

0110990 Andre (2)   0,01(*)    

0120000 Nøtter 0,07(*) 0,02(*)  0,01(*)(+)  0,02(*) 

0120010 Mandler   0,01(*)  0,02(*)  

0120020 Paranøtter   0,01(*)  0,02(*)  

0120030 Kasjunøtter   0,01(*)  0,02(*)  

0120040 Kastanjer   0,01(*)  0,02(*)  

0120050 Kokosnøtter   0,01(*)  0,02(*)  

0120060 Hasselnøtter   0,01(*)  0,02(*)  

0120070 Macadamianøtter   0,01(*)  0,02(*)  

0120080 Pekannøtter   0,05(*)  0,02(*)  

0120090 Pinjekjerner   0,01(*)  0,02(*)  

0120100 Pistasienøtter   0,01(*)  1  

0120110 Valnøtter   0,01(*)  0,02(*)  

0120990 Andre (2)   0,01(*)  0,02(*)  

0130000 Kjernefrukter 10 0,01(*) 0,2 (+) 0,5 1 

0130010 Epler    0,08  (+) 

0130020 Pærer    0,08   

0130030 Kveder    0,2   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0130040 Mispel    0,2   

0130050 Japansk mispel    0,2   

0130990 Andre (2)    0,01(*)   

0140000 Steinfrukter  0,01(*) 0,01(*)    

0140010 Aprikoser 6   0,15(+) 1 0,01(*) 

0140020 Kirsebær (søte) 6   0,3(+) 3 0,01(*) 

0140030 Ferskener 6   0,15(+) 0,3 0,01(*) 

0140040 Plommer 10   0,2(+) 0,8 0,1(*) 

0140990 Andre (2) 0,03(*)   0,01(*)(+) 0,02(*) 0,01(*) 

0150000 Bær og små frukter    (+)   

0151000 a) druer  2 1   0,7 

0151010 Borddruer 0,03(*)   0,08 1  

0151020 Vindruer 0,02(*)   0,2 2  

0152000 b) jordbær 1,5 0,01(*) 1,5 0,2 1,5 0,01(*) 

0153000 c) bær fra halvbusker  0,01(*) 0,01(*) 0,2  0,01(*) 

0153010 Bjørnebær 20    3  

0153020 Blåbringebær 0,03(*)    2  

0153030 Bringebær (røde og gule) 20    3  

0153990 Andre (2) 0,03(*)    2  

0154000 d) andre små frukter og bær  0,01(*)    0,01(*) 

0154010 Blåbær 30  0,9 0,2 4  

0154020 Tranebær 30  0,9 0,2 3  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 30  0,9 0,2 3  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 30  0,9 0,2 3  

0154050 Nyper 0,03(*)  0,01(*) 0,2 3  

0154060 Morbær (svart og hvit) 0,03(*)  0,01(*) 0,2 3  

0154070 Azarolhagtorn 0,03(*)  0,9 0,2 3  

0154080 Hyllebær 0,03(*)  0,01(*) 0,2 3  

0154990 Andre (2) 0,03(*)  0,01(*) 0,01(*) 3  

0160000 Forskjellige frukter med 0,03(*) 0,01(*)     

0161000 a) spiselig skall    (+) 0,02(*) 0,01(*) 

0161010 Dadler   0,01(*) 0,01(*)   

0161020 Fikener   0,01(*) 0,01(*)   

0161030 Bordoliven   0,2 1   

0161040 Kumquat   0,01(*) 0,01(*)   

0161050 Stjernefrukt   0,01(*) 0,01(*)   

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon   0,01(*) 0,09   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0161070 Jambolan   0,01(*) 0,01(*)   

0161990 Andre (2)   0,01(*) 0,01(*)   

0162000 b) uspiselig skall, små   0,01(*) (+)  0,01(*) 

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)    0,05 0,02(*)  

0162020 Litchi/litchiplommer    0,01(*) 0,02(*)  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja    0,01(*) 0,2  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter    0,01(*) 0,02(*)  

0162050 Stjerneepler    0,01(*) 0,02(*)  

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki    0,01(*) 0,02(*)  

0162990 Andre (2)    0,01(*) 0,02(*)  

0163000 c) uspiselig skall, store   0,01(*) (+)   

0163010 Avokadoer    0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0163020 Bananer    0,15 0,02(*) 0,01(*) 

0163030 Mango    0,2 0,05 0,01(*) 

0163040 Papaya    0,01(*) 0,07 0,4 

0163050 Granatepler    0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0163060 Cherimoya    0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0163070 Guava    0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0163080 Ananas    0,01(*) 0,3 0,01(*) 

0163090 Brødfrukter    0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0163100 Durian    0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0163110 Surannona/guanabana    0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0163990 Andre (2)    0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE    (+)   

0210000 Rot- og knollvekster 0,03(*)      

0211000 a) poteter  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,05 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0212010 Kassava       

0212020 Søtpoteter       

0212030 Jams       

0212040 Arrowrot       

0212990 Andre (2)       

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt 

sukkerbete 
     0,01(*) 

0213010 Rødbeter  0,01(*) 0,05(*) 0,04 0,1  

0213020 Gulrøtter  0,01(*) 0,01(*) 0,04 0,5  

0213030 Knollselleri  0,01(*) 0,01(*) 0,07 0,5  

0213040 Pepperrot  0,1 0,01(*) 0,04 0,3  
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0213050 Jordskokk  0,01(*) 0,01(*) 0,04 0,06  

0213060 Pastinakk  0,01(*) 0,01(*) 0,04 0,3  

0213070 Rotpersille  0,01(*) 0,01(*) 0,04 0,1  

0213080 Reddiker  0,01(*) 0,01(*) 0,15 0,5  

0213090 Havrerot  0,01(*) 0,01(*) 0,04 0,1  

0213100 Kålrot  0,01(*) 0,01(*) 0,04 0,09  

0213110 Neper  0,01(*) 0,05(*) 0,04 0,09  

0213990 Andre (2)  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0220000 Løk 0,03(*) 0,01(*)  0,2  0,01(*) 

0220010 Hvitløk   0,3  0,3  

0220020 Kepaløk   0,3  1,5  

0220030 Sjalottløk   0,3  0,3  

0220040 Pipeløk/vårløk   0,01(*)  1,5  

0220990 Andre (2)   0,01(*)  0,02(*)  

0230000 Fruktbærende grønnsaker       

0231000 a) Solanaceae og Malvaceae      1,5 

0231010 Tomater 1 0,6 0,6 0,07 0,3  

0231020 Grønnsakpaprika 0,03(*) 0,01(*) 0,8 0,1 0,5  

0231030 Auberginer/eggplanter 0,03(*) 0,3 0,6 0,3 0,3  

0231040 Okra 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,3 0,02(*)  

0231990 Andre (2) 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,03(*) 0,2 0,05(*)  0,5  

0232010 Slangeagurker    0,05  0,5 

0232020 Sylteagurker    0,15  1,5 

0232030 Mandelgresskar    0,15  0,5 

0232990 Andre (2)    0,01(*)  0,5 

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,03(*) 0,15 0,3 0,06 0,5  

0233010 Meloner      0,3 

0233020 Kjempegresskar      0,01(*) 

0233030 Vannmeloner      0,01(*) 

0233990 Andre (2)      0,01(*) 

0234000 d) sukkermais 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05 0,02(*) 0,01(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av 

Brassica) 
0,03(*) 0,01(*) 0,01(*)    

0241000 a) blomsterkål    0,1 0,5 0,01(*) 

0241010 Brokkoli       
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0241020 Blomkål       

0241990 Andre (2)       

0242000 b) hodekål       

0242010 Rosenkål    0,04 0,3 0,5(+) 

0242020 Hodekål    0,15 0,4 0,2(+) 

0242990 Andre (2)    0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0243000 c) bladkål     1,5 0,01(*) 

0243010 Kinakål/pe-tsai    0,3   

0243020 Grønnkål    0,01(*)   

0243990 Andre (2)    0,01(*)   

0244000 d) knutekål    0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige 

blomster 
      

0251000 a) salat og salatplanter 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,01(*) 

0251010 Vårsalat    1,5 10  

0251020 Salat    0,15 2  

0251030 Bredbladet endiv    0,07 0,4  

0251040 Karse og andre spirer og skudd    0,7 10  

0251050 Vårkarse    0,7 10  

0251060 Salatsennep/rucola    0,7 10  

0251070 Sareptasennep    0,01(*) 10  

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-

arter) 
   0,7 10  

0251990 Andre (2)    0,01(*) 10  

0252000 b) spinat og lignende blader 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,01(*) 

0252010 Spinat    0,6 0,6  

0252020 Portulakk    0,01(*) 0,02(*)  

0252030 Mangold/bladbete    0,2 1,5  

0252990 Andre (2)    0,01(*) 0,02(*)  

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,03(*) 0,01(*) 15 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,09 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,06(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,7 2 0,02(*) 

0256010 Kjørvel       

0256020 Gressløk       

0256030 Snittselleri       

0256040 Persille       

0256050 Salvie       

0256060 Rosmarin       

0256070 Timian       
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0256080 Basilikum og spiselige blomster       

0256090 Laurbærblad       

0256100 Estragon       

0256990 Andre (2)       

0260000 Belgfrukter 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg)    0,4 0,6  

0260020 Bønner (uten belg)    0,2 0,02(*)  

0260030 Erter (med belg)    0,2 0,6  

0260040 Erter (uten belg)    0,2 0,15  

0260050 Linser    0,2 0,02(*)  

0260990 Andre (2)    0,01(*) 0,02(*)  

0270000 Stengelgrønnsaker 0,03(*) 0,01(*)    0,01(*) 

0270010 Asparges   0,05(*) 0,02 0,02(*)  

0270020 Kardon   0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0270030 Stilkselleri   0,01(*) 0,2 1,5  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel   0,01(*) 0,3 1,5  

0270050 Artisjokker   0,01(*) 0,15 3  

0270060 Purre   10 0,07 0,8  

0270070 Rabarbra   0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0270080 Bambusskudd   0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0270090 Palmehjerter   0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0270990 Andre (2)   0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0280000 Sopp, mose og lav 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp    0,01(*)   

0280020 Viltvoksende sopp    0,5   

0280990 Mose og lav    0,01(*)   

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,03(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,07(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(+)  0,01(*) 

0300010 Bønner     0,3  

0300020 Linser     0,5  

0300030 Erter     0,3  

0300040 Lupiner/lupinbønner     0,05  

0300990 Andre (2)     0,3  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,07(*) 0,02(*)  (+)   

0401000 Oljeholdige frø       

0401010 Linfrø   0,01(*) 0,2 0,2 0,02(*) 

0401020 Peanøtter/jordnøtter   0,01(*) 0,2 0,04 0,02(*) 

0401030 Valmuefrø   0,01(*) 0,2 0,2 0,02(*) 
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0401040 Sesamfrø   0,01(*) 0,2 0,2 0,02(*) 

0401050 Solsikkefrø   0,05(*) 0,2 0,3 0,3 

0401060 Rapsfrø   0,01(*) 0,2 0,2 0,02(*) 

0401070 Soyabønner   0,01(*) 0,05 0,2 0,05 

0401080 Sennepsfrø   0,01(*) 0,2 0,2 0,02(*) 

0401090 Bomullsfrø   0,01(*) 0,2 0,3 0,02(*) 

0401100 Gresskarfrø   0,01(*) 0,2 0,02(*) 0,02(*) 

0401110 Saflorfrø   0,01(*) 0,2 0,2 0,02(*) 

0401120 Agurkurtfrø   0,01(*) 0,2 0,2 0,02(*) 

0401130 Oljedodrefrø   0,01(*) 0,2 0,2 0,02(*) 

0401140 Hampefrø   0,01(*) 0,2 0,02(*) 0,02(*) 

0401150 Ricinus   0,01(*) 0,2 0,2 0,02(*) 

0401990 Andre (2)   0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0402000 Oljeholdige frukter     0,02(*) 0,02(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   0,2 0,5   

0402020 Oljepalmefrø   0,01(*) 0,01(*)   

0402030 Oljepalmefrukter   0,01(*) 0,01(*)   

0402040 Kapok   0,01(*) 0,01(*)   

0402990 Andre (2)   0,01(*) 0,01(*)   

0500000 KORN 0,07(*) 0,02(*)  (+)  0,01(*) 

0500010 Bygg   0,1 0,5 1  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter   0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0500030 Mais   0,01(*) 0,02 0,02(*)  

0500040 Hirse   0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0500050 Havre   0,1 0,3 1  

0500060 Ris   0,01(*) 0,2 0,09  

0500070 Rug   0,08 0,05 0,2  

0500080 Sorghum   0,01(*) 0,01(*) 0,5  

0500090 Hvete   0,08 0,05 0,2  

0500990 Andre (2)   0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG 

JOHANNESBRØD 
0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*)(+)   

0610000 Te     0,1(*) 0,05(*) 

0620000 Kaffebønner     0,3 0,3 

0630000 Urtete fra     0,1(*) 0,05(*) 

0631000 a) blomster       

0631010 Kamille       

0631020 Jamaicahibisk/roselle       

0631030 Rose       
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0631040 Jasmin       

0631050 Lind       

0631990 Andre (2)       

0632000 b) blader og urter       

0632010 Jordbær       

0632020 Rooibos       

0632030 Maté       

0632990 Andre (2)       

0633000 c) røtter       

0633010 Vendelrot       

0633020 Ginseng       

0633990 Andre (2)       

0639000 d) andre deler av planten       

0640000 Kakaobønner     0,1(*) 0,05(*) 

0650000 Johannesbrød     0,1(*) 0,05(*) 

0700000 HUMLE 150 20 0,05(*) 10(+) 15 0,05(*) 

0800000 KRYDDER    (+)   

0810000 Frøkrydder 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø       

0810020 Svartkarve       

0810030 Hageselleri       

0810040 Koriander       

0810050 Spisskummen       

0810060 Dill       

0810070 Fennikel       

0810080 Bukkhornkløver       

0810090 Muskatnøtt       

0810990 Andre (2)       

0820000 Fruktkrydder 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*)  0,1(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde    0,03   

0820020 Sichuanpepper    0,03   

0820030 Karve    0,03   

0820040 Kardemomme    2   

0820050 Einebær    0,03   

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)    0,03   

0820070 Vanilje    0,03   
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0820080 Tamarind    0,03   

0820990 Andre (2)    0,01(*)   

0830000 Barkkrydder 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel       

0830990 Andre (2)       

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler       

0840010 Lakris 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05 0,1(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær (10) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05 0,1(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05 0,1(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (11)      (+) 

0840990 Andre (2) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05 0,1(*) 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik       

0850020 Kapers       

0850990 Andre (2)       

0860000 Krydder i form av støvveier 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0860010 Safran       

0860990 Andre (2)       

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme       

0870990 Andre (2)       

0900000 SUKKERPLANTER 0,03(*) 0,01(*)  (+)  0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter   0,05(*) 0,01(*) 0,2  

0900020 Sukkerrør   0,01(*) 0,05 0,02(*)  

0900030 Sikorirøtter   0,01(*) 0,01(*) 0,08  

0900990 Andre (2)   0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE - 

LANDDYR 
   (+)  (+) 

1010000 Produkter av  0,01(*) 0,05(*)  0,05(*) 0,05 

1011000 a) svin 0,03(*)      

1011010 Muskler    0,15   

1011020 Fett    3   

1011030 Lever    0,05   

1011040 Nyrer    0,2   

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 
   3   

1011990 Andre (2)    0,01(*)   
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1012000 b) storfe       

1012010 Muskler 0,09   0,02   

1012020 Fett 0,06   3   

1012030 Lever 0,09   0,05   

1012040 Nyrer 0,09   0,2   

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 
0,09   3   

1012990 Andre (2) 0,03(*)   0,01(*)   

1013000 c) sau       

1013010 Muskler 0,09   0,02   

1013020 Fett 0,06   3   

1013030 Lever 0,09   0,05   

1013040 Nyrer 0,09   0,2   

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 
0,09   3   

1013990 Andre (2) 0,03(*)   0,01(*)   

1014000 d) geit       

1014010 Muskler 0,09   0,15   

1014020 Fett 0,06   3   

1014030 Lever 0,09   0,05   

1014040 Nyrer 0,09   0,2   

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 
0,09   3   

1014990 Andre (2) 0,03(*)   0,01(*)   

1015000 e) dyr av hestefamilien       

1015010 Muskler 0,09   0,02   

1015020 Fett 0,06   3   

1015030 Lever 0,09   0,05   

1015040 Nyrer 0,09   0,2   

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 
0,09   3   

1015990 Andre (2) 0,03(*)   0,01(*)   

1016000 f) fjørfe 0,03(*)   0,01(*)   

1016010 Muskler       

1016020 Fett       

1016030 Lever       

1016040 Nyrer       

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 
      

1016990 Andre (2)       

1017000 g) andre oppdrettede landdyr       

1017010 Muskler 0,09   0,02   

1017020 Fett 0,06   3   
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1017030 Lever 0,09   0,05   

1017040 Nyrer 0,09   0,2   

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 
0,09   3   

1017990 Andre (2) 0,03(*)   0,01(*)   

1020000 Melk 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02 0,01(*) 0,05 

1020010 Storfe       

1020020 Sau       

1020030 Geit       

1020040 Hest       

1020990 Andre (2)       

1030000 Fugleegg 0,03(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05 

1030010 Kylling       

1030020 And       

1030030 Gås       

1030040 Vaktel       

1030990 Andre (2)       

1040000 Honning og andre biavlsprodukter (7) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,03(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05 

1060000 Virvelløse landdyr 0,03(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,03(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05 

1100000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

FISK, FISKEVARER OG ANDRE 

NÆRINGSMIDLER FRA SALTVANN OG 

FERSKVANN (8) 

      

1200000 PRODUKTER ELLER DELER AV PRODUKTER 

SOM UTELUKKENDE BRUKES TIL 

FÔRPRODUKSJON (8) 

      

1300000 BEARBEIDEDE NÆRINGSMIDLER (9)       

(*) Bestemmelsesgrense. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt øvre grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I. 

(F) = Fettløselig 

Kaptan (summen av kaptan og THPI uttrykt som kaptan) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

kode 1000000 unntatt 1040000: Summen av THPI, 3-OH THPI og 5-OH THPI uttrykt som kaptan; kode 0151020: kaptan 

Kresoksimmetyl (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Kresoksimmetyl – kode 1000000 unntatt 1040000: kresoksimmetyl (BF-490-9, uttrykt som kresoksimmetyl) 

Metabolitt BF 490-9 = 2-[2-(4-hydroksy-2-metylfenoksymetyl)fenyl]-2-metoksy-iminoeddiksyre 
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Lambdacyhalotrin (omfatter gammacyhalotrin) (summen av R,S- og S,R-isomerer) (F) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om lagringsstabilitet, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta 

hensyn til at opplysningene mangler. 

0110000 Sitrusfrukter 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn 

til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0120000 Nøtter 

0130000 Kjernefrukter 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om restanalyseforsøk, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta 

hensyn til at opplysningene mangler. 

0140010 Aprikoser 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn 

til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0140020 Kirsebær (søte) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om restanalyseforsøk, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta 

hensyn til at opplysningene mangler. 

0140030 Ferskener 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn 

til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0140040 Plommer 

0140990 Andre (2) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser) og om lagringsstabilitet, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta 

hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0150000 Bær og små frukter 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om lagringsstabilitet, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta 

hensyn til at opplysningene mangler. 

0151000 (a) druer 

0152000 (b) jordbær 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om restanalyseforsøk og lagringsstabilitet, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0153000 (c) bær fra halvbusker 

0154000 (d) andre små frukter og bær 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn 

til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0161000 (a) spiselig skall 

0162000 (b) uspiselig skall, små 

0163010 Avokadoer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om restanalyseforsøk, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta 

hensyn til at opplysningene mangler. 

0163020 Bananer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn 

til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0163030 Mango 

0163040 Papaya 

0163050 Granatepler 

0163060 Cherimoya 

0163070 Guava 

0163080 Ananas 

0163090 Brødfrukter 

0163100 Durian 

0163110 Surannona/guanabana 

0163990 Andre (2) 

0210000 Rot- og knollvekster 

0220010 Hvitløk 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om restanalyseforsøk, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta 

hensyn til at opplysningene mangler. 

0220020 Kepaløk 

0220030 Sjalottløk 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn 

til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0220040 Pipeløk/vårløk 

0220990 Andre (2) 

0231000 (a) Solanaceae og Malvaceae 

0232000 (b) gresskarfamilien – spiselig skall 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om restanalyseforsøk, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta 

hensyn til at opplysningene mangler. 

0232010 Slangeagurker 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn 

til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0232020 Sylteagurker 

0232030 Mandelgresskar 

0232990 Andre (2) 

0233000 (c) gresskarfamilien – uspiselig skall 

0234000 (d) sukkermais 

0239000 (e) andre fruktbærende grønnsaker 

0241000 (a) blomsterkål 

0242000 (b) hodekål 

0243000 (c) bladkål 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om restanalyseforsøk, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta 

hensyn til at opplysningene mangler. 

0243010 Kinakål/pe-tsai 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn 

til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0243020 Grønnkål 

0243990 Andre (2) 

0244000 (d) knutekål 

0251010 Vårsalat 

0251020 Salat 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om restanalyseforsøk, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta 

hensyn til at opplysningene mangler. 

0251030 Bredbladet endiv 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 

0251050 Vårkarse 

0251060 Salatsennep/rucola 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn 

til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0251070 Sareptasennep 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om restanalyseforsøk, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta 

hensyn til at opplysningene mangler. 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn 

til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0251990 Andre (2) 

0252000 (b) spinat og lignende blader 

0253000 (c) vindrueblader og lignende arter 

0254000 (d) brønnkarse 

0255000 (e) sikori/julesalat 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om restanalyseforsøk, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta 

hensyn til at opplysningene mangler. 

0256000 (f) urter og spiselige blomster 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn 

til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0260000 Belgfrukter 

0270010 Asparges 

0270020 Kardon 

0270030 Stilkselleri 

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 

0270050 Artisjokker 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om restanalyseforsøk, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta 

hensyn til at opplysningene mangler. 

0270060 Purre 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn 

til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0270070 Rabarbra 

0270080 Bambusskudd 

0270090 Palmehjerter 

0270990 Andre (2) 

0280000 Sopp, mose og lav 

0290000 Alger og prokaryote organismer 

0300000 BELGFRUKTER 

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 

0500010 Bygg 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 

0500030 Mais 

0500040 Hirse 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om restanalyseforsøk, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta 

hensyn til at opplysningene mangler. 

0500050 Havre 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn 

til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0500060 Ris 

0500070 Rug 

0500080 Sorghum 

0500090 Hvete 

0500990 Andre (2) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om restanalyseforsøk og analysemetoder, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0700000 HUMLE 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om analysemetoder, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta 

hensyn til at opplysningene mangler. 

0800000 KRYDDER 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn 

til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0900000 SUKKERPLANTER 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 

1010000 Produkter av 

1011000 (a) svin 

1011010 Muskler 

1011020 Fett 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om de toksikologiske egenskapene til visse andre (Ia- og XI-forbindelser), mangler. Når den 

øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn 

til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1011990 Andre (2) 

1012000 (b) storfe 

1012010 Muskler 

1012020 Fett 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om de toksikologiske egenskapene til visse andre (Ia- og XI-forbindelser), mangler. Når den 

øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn 

til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1012990 Andre (2) 

1013000 (c) sau 

1013010 Muskler 

1013020 Fett 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om de toksikologiske egenskapene til visse andre (Ia- og XI-forbindelser), mangler. Når den 

øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn 

til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1013990 Andre (2) 

1014000 (d) geit 

1014010 Muskler 

1014020 Fett 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om de toksikologiske egenskapene til visse andre (Ia- og XI-forbindelser), mangler. Når den 

øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn 

til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1014990 Andre (2) 

1015000 (e) dyr av hestefamilien 

1015010 Muskler 

1015020 Fett 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om de toksikologiske egenskapene til visse andre (Ia- og XI-forbindelser), mangler. Når den 

øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1015030 Lever 

1015040 Nyrer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn 

til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1015990 Andre (2) 

1016000 (f) fjørfe 

1016010 Muskler 

1016020 Fett 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om de toksikologiske egenskapene til visse andre (Ia- og XI-forbindelser), mangler. Når den 

øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn 

til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1016990 Andre (2) 

1017000 (g) andre oppdrettede landdyr 

1017010 Muskler 

1017020 Fett 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om de toksikologiske egenskapene til visse andre (Ia- og XI-forbindelser), mangler. Når den 

øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1017030 Lever 

1017040 Nyrer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under sterilisering 

(Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn 

til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1017990 Andre (2) 

1020000 Melk 

Teflubenzuron (F) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder for produkter av animalsk 

opprinnelse og undersøkelser om stoffskifte hos drøvtyggere og fjørfe mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, 

vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den 

ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 
 

  



Nr. 30/246 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

b) Følgende kolonne for flutianil tilføyes: 

«Pesticidrester og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

F
lu

ti
an

il
 

(1) (2) (3) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 Sitrusfrukter 0,01(*) 

0110010 Grapefrukt  

0110020 Appelsiner  

0110030 Sitroner  

0110040 Limetter  

0110050 Mandariner  

0110990 Andre (2)  

0120000 Nøtter 0,01(*) 

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre (2)  

0130000 Kjernefrukter 0,01(*) 

0130010 Epler  

0130020 Pærer  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre (2)  

0140000 Steinfrukter 0,01(*) 

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søte)  

0140030 Ferskener  

0140040 Plommer  

0140990 Andre (2)  
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(1) (2) (3) 

0150000 Bær og små frukter  

0151000 a) druer 0,15 

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) jordbær 0,01(*) 

0153000 c) bær fra halvbusker 0,01(*) 

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær  

0153030 Bringebær (røde og gule)  

0153990 Andre (2)  

0154000 d) andre små frukter og bær 0,01(*) 

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (svart og hvit)  

0154070 Azarolhagtorn  

0154080 Hyllebær  

0154990 Andre (2)  

0160000 Forskjellige frukter med 0,01(*) 

0161000 a) spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat  

0161050 Stjernefrukt  

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon  

0161070 Jambolan  

0161990 Andre (2)  

0162000 b) uspiselig skall, små  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)  

0162020 Litchi/litchiplommer  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter  

0162050 Stjerneepler  

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki  

0162990 Andre (2)  
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(1) (2) (3) 

0163000 c) uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya  

0163070 Guava  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukter  

0163100 Durian  

0163110 Surannona/guanabana  

0163990 Andre (2)  

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*) 

0211000 a) poteter  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  

0212010 Kassava  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre (2)  

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot  

0213050 Jordskokk  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

0213080 Reddiker  

0213090 Havrerot  

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre (2)  

0220000 Løk 0,01(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk/vårløk  

0220990 Andre (2)  
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(1) (2) (3) 

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0231000 a) Solanaceae og Malvaceae  

0231010 Tomater  

0231020 Grønnsakpaprika  

0231030 Auberginer/eggplanter  

0231040 Okra  

0231990 Andre (2)  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar  

0232990 Andre (2)  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner  

0233020 Kjempegresskar  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre (2)  

0234000 d) sukkermais  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*) 

0241000 a) blomsterkål  

0241010 Brokkoli  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre (2)  

0242000 b) hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål  

0242990 Andre (2)  

0243000 c) bladkål  

0243010 Kinakål/pe-tsai  

0243020 Grønnkål  

0243990 Andre (2)  

0244000 d) knutekål  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster  

0251000 a) salat og salatplanter 0,01(*) 

0251010 Vårsalat  

0251020 Salat  

0251030 Bredbladet endiv  
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(1) (2) (3) 

0251040 Karse og andre spirer og skudd  

0251050 Vårkarse  

0251060 Salatsennep/rucola  

0251070 Sareptasennep  

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)  

0251990 Andre (2)  

0252000 b) spinat og lignende blader 0,01(*) 

0252010 Spinat  

0252020 Portulakk  

0252030 Mangold/bladbete  

0252990 Andre (2)  

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri  

0256040 Persille  

0256050 Salvie  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian  

0256080 Basilikum og spiselige blomster  

0256090 Laurbærblad  

0256100 Estragon  

0256990 Andre (2)  

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg)  

0260020 Bønner (uten belg)  

0260030 Erter (med belg)  

0260040 Erter (uten belg)  

0260050 Linser  

0260990 Andre (2)  

0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*) 

0270010 Asparges  

0270020 Kardon  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel  

0270050 Artisjokker  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  
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(1) (2) (3) 

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre (2)  

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp  

0280020 Viltvoksende sopp  

0280990 Mose og lav  

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  

0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre (2)  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 

0401000 Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Peanøtter/jordnøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø  

0401110 Saflorfrø  

0401120 Agurkurtfrø  

0401130 Oljedodrefrø  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre (2)  

0402000 Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Oljepalmefrø  

0402030 Oljepalmefrukter  

0402040 Kapok  

0402990 Andre (2)  

0500000 KORN 0,01(*) 

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter  



Nr. 30/252 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

(1) (2) (3) 

0500030 Mais  

0500040 Hirse  

0500050 Havre  

0500060 Ris  

0500070 Rug  

0500080 Sorghum  

0500090 Hvete  

0500990 Andre (2)  

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,05(*) 

0610000 Te  

0620000 Kaffebønner  

0630000 Urtete fra  

0631000 a) blomster  

0631010 Kamille  

0631020 Jamaicahibisk/roselle  

0631030 Rose  

0631040 Jasmin  

0631050 Lind  

0631990 Andre (2)  

0632000 b) blader og urter  

0632010 Jordbær  

0632020 Rooibos  

0632030 Maté  

0632990 Andre (2)  

0633000 c) røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginseng  

0633990 Andre (2)  

0639000 d) andre deler av planten  

0640000 Kakaobønner  

0650000 Johannesbrød  

0700000 HUMLE 0,05(*) 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Hageselleri  

0810040 Koriander  
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(1) (2) (3) 

0810050 Spisskummen  

0810060 Dill  

0810070 Fennikel  

0810080 Bukkhornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre (2)  

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)  

0820070 Vanilje  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre (2)  

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 

0830010 Kanel  

0830990 Andre (2)  

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0,05(*) 

0840020 Ingefær (10) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (11)  

0840990 Andre (2) 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre (2)  

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre (2)  

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre (2)  

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter  

0900020 Sukkerrør  
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(1) (2) (3) 

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre (2)  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE - LANDDYR  

1010000 Produkter av 0,01(*) 

1011000 a) svin  

1011010 Muskler  

1011020 Fett  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1011990 Andre (2)  

1012000 b) storfe  

1012010 Muskler  

1012020 Fett  

1012030 Lever  

1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1012990 Andre (2)  

1013000 c) sau  

1013010 Muskler  

1013020 Fett  

1013030 Lever  

1013040 Nyrer  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1013990 Andre (2)  

1014000 d) geit  

1014010 Muskler  

1014020 Fett  

1014030 Lever  

1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1014990 Andre (2)  

1015000 e) dyr av hestefamilien  

1015010 Muskler  

1015020 Fett  

1015030 Lever  

1015040 Nyrer  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1015990 Andre (2)  
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(1) (2) (3) 

1016000 f) fjørfe  

1016010 Muskler  

1016020 Fett  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1016990 Andre (2)  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr  

1017010 Muskler  

1017020 Fett  

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1017990 Andre (2)  

1020000 Melk 0,01(*) 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre (2)  

1030000 Fugleegg 0,01(*) 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre (2)  

1040000 Honning og andre biavlsprodukter (7) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 

1100000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – FISK, FISKEVARER OG ANDRE 

NÆRINGSMIDLER FRA SALTVANN OG FERSKVANN (8) 
 

1200000 PRODUKTER ELLER DELER AV PRODUKTER SOM UTELUKKENDE BRUKES TIL 

FÔRPRODUKSJON (8) 
 

1300000 BEARBEIDEDE NÆRINGSMIDLER (9)  

(*) Bestemmelsesgrense. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt øvre grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I.» 
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2) I del A i vedlegg III skal kolonnene for aminopyralid, mandipropamid, spiromesifen, spirotetramat og tetrakonazol lyde: 

«Pesticidrester og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre 

grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*)     

0110000 Sitrusfrukter  0,01(*) 0,02(*) 1 0,02(*) 

0110010 Grapefrukt      

0110020 Appelsiner      

0110030 Sitroner      

0110040 Limetter      

0110050 Mandariner      

0110990 Andre (2)      

0120000 Nøtter  0,01(*) 0,02(*) 0,5 0,02(*) 

0120010 Mandler      

0120020 Paranøtter      

0120030 Kasjunøtter      

0120040 Kastanjer      

0120050 Kokosnøtter      

0120060 Hasselnøtter      

0120070 Macadamianøtter      

0120080 Pekannøtter      

0120090 Pinjekjerner      

0120100 Pistasienøtter      

0120110 Valnøtter      

0120990 Andre (2)      

0130000 Kjernefrukter  0,01(*) 0,02(*) 1 0,3 

0130010 Epler      

0130020 Pærer      

0130030 Kveder      

0130040 Mispel      

0130050 Japansk mispel      

0130990 Andre (2)      
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0140000 Steinfrukter  0,01(*) 0,02(*) 3  

0140010 Aprikoser     0,1 

0140020 Kirsebær (søte)     0,02(*) 

0140030 Ferskener     0,1 

0140040 Plommer     0,05 

0140990 Andre (2)     0,02(*) 

0150000 Bær og små frukter      

0151000 a) druer  2 0,02(*) 2 0,5 

0151010 Borddruer      

0151020 Vindruer      

0152000 b) jordbær  0,01(*) 1 0,4 0,2 

0153000 c) bær fra halvbusker  0,01(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,2 

0153010 Bjørnebær      

0153020 Blåbringebær      

0153030 Bringebær (røde og gule)      

0153990 Andre (2)      

0154000 d) andre små frukter og bær  0,01(*) 0,02(*) 0,7 0,2 

0154010 Blåbær      

0154020 Tranebær      

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips      

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)      

0154050 Nyper      

0154060 Morbær (svart og hvit)      

0154070 Azarolhagtorn      

0154080 Hyllebær      

0154990 Andre (2)      

0160000 Forskjellige frukter med  0,01(*)    

0161000 a) spiselig skall   0,02(*)   

0161010 Dadler    0,1(*) 0,02(*) 

0161020 Fikener    0,1(*) 0,02(*) 

0161030 Bordoliven    4 0,02(*) 

0161040 Kumquat    0,1(*) 0,02(*) 

0161050 Stjernefrukt    0,1(*) 0,02(*) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon    0,3 0,09 

0161070 Jambolan    0,1(*) 0,02(*) 

0161990 Andre (2)    0,1(*) 0,02(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0162000 b) uspiselig skall, små     0,02(*) 

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)   0,02(*) 4  

0162020 Litchi/litchiplommer   0,02(*) 15  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja   1 0,1(*)  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter   0,02(*) 0,1(*)  

0162050 Stjerneepler   0,02(*) 0,1(*)  

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki   0,02(*) 0,1(*)  

0162990 Andre (2)   0,02(*) 0,1(*)  

0163000 c) uspiselig skall, store     0,02(*) 

0163010 Avokadoer   0,02(*) 0,7  

0163020 Bananer   0,02(*) 0,6  

0163030 Mango   0,02(*) 0,3  

0163040 Papaya   1 0,4  

0163050 Granatepler   0,02(*) 0,5  

0163060 Cherimoya   0,02(*) 0,1(*)  

0163070 Guava   0,02(*) 2  

0163080 Ananas   0,02(*) 0,3  

0163090 Brødfrukter   0,02(*) 0,1(*)  

0163100 Durian   0,02(*) 0,1(*)  

0163110 Surannona/guanabana   0,02(*) 0,1(*)  

0163990 Andre (2)   0,02(*) 0,1(*)  

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE 0,01(*)     

0210000 Rot- og knollvekster   0,02(*)  0,02(*) 

0211000 a) poteter  0,01(*)  0,8  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  0,01(*)  0,1(*)  

0212010 Kassava      

0212020 Søtpoteter      

0212030 Jams      

0212040 Arrowrot      

0212990 Andre (2)      

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt 

sukkerbete 
   0,1  

0213010 Rødbeter  0,1    

0213020 Gulrøtter  0,01(*)    

0213030 Knollselleri  0,01(*)    

0213040 Pepperrot  0,01(*)    

0213050 Jordskokk  0,01(*)    

0213060 Pastinakk  0,01(*)    
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0213070 Rotpersille  0,01(*)    

0213080 Reddiker  0,3    

0213090 Havrerot  0,01(*)    

0213100 Kålrot  0,01(*)    

0213110 Neper  0,01(*)    

0213990 Andre (2)  0,01(*)    

0220000 Løk   0,02(*)  0,02(*) 

0220010 Hvitløk  0,01(*)  0,4  

0220020 Kepaløk  0,1  0,4  

0220030 Sjalottløk  0,01(*)  0,4  

0220040 Pipeløk/vårløk  7  0,1(*)  

0220990 Andre (2)  0,01(*)  0,1(*)  

0230000 Fruktbærende grønnsaker      

0231000 a) Solanaceae og Malvaceae      

0231010 Tomater  3 1 2 0,1 

0231020 Grønnsakpaprika  1 0,5 2 0,1 

0231030 Auberginer/eggplanter  1 0,5 2 0,02(*) 

0231040 Okra  0,01(*) 0,02(*) 1 0,02(*) 

0231990 Andre (2)  0,01(*) 0,02(*) 1 0,02(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall    0,2 0,2 

0232010 Slangeagurker  0,2 0,3   

0232020 Sylteagurker  0,1 0,3   

0232030 Mandelgresskar  0,2 0,3   

0232990 Andre (2)  0,1 0,02(*)   

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall   0,3 0,2 0,05 

0233010 Meloner  0,5    

0233020 Kjempegresskar  0,3    

0233030 Vannmeloner  0,3    

0233990 Andre (2)  0,3    

0234000 d) sukkermais  0,01(*) 0,02(*) 1,5 0,02(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  0,01(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,02(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av 

Brassica) 
  0,02(*)  0,02(*) 

0241000 a) blomsterkål    1  

0241010 Brokkoli  2    

0241020 Blomkål  0,3    

0241990 Andre (2)  0,01(*)    
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0242000 b) hodekål      

0242010 Rosenkål  0,2  0,3  

0242020 Hodekål  3  2  

0242990 Andre (2)  0,01(*)  0,1(*)  

0243000 c) bladkål  25  7  

0243010 Kinakål/pe-tsai      

0243020 Grønnkål      

0243990 Andre (2)      

0244000 d) knutekål  0,01(*)  2  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige 

blomster 
  0,02(*)  0,02(*) 

0251000 a) salat og salatplanter  25  7  

0251010 Vårsalat      

0251020 Salat      

0251030 Bredbladet endiv      

0251040 Karse og andre spirer og skudd      

0251050 Vårkarse      

0251060 Salatsennep/rucola      

0251070 Sareptasennep      

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-

arter) 
     

0251990 Andre (2)      

0252000 b) spinat og lignende blader  25  7  

0252010 Spinat      

0252020 Portulakk      

0252030 Mangold/bladbete      

0252990 Andre (2)      

0253000 c) vindrueblader og lignende arter  0,01(*)  0,1(*)  

0254000 d) brønnkarse  25  7  

0255000 e) sikori/julesalat  0,15  0,1(*)  

0256000 f) urter og spiselige blomster  10  4  

0256010 Kjørvel      

0256020 Gressløk      

0256030 Snittselleri      

0256040 Persille      

0256050 Salvie      

0256060 Rosmarin      

0256070 Timian      
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0256080 Basilikum og spiselige blomster      

0256090 Laurbærblad      

0256100 Estragon      

0256990 Andre (2)      

0260000 Belgfrukter    1,5 0,02(*) 

0260010 Bønner (med belg)  0,01(*) 1   

0260020 Bønner (uten belg)  0,01(*) 0,02(*)   

0260030 Erter (med belg)  0,01(*) 0,02(*)   

0260040 Erter (uten belg)  0,3 0,02(*)   

0260050 Linser  0,01(*) 0,02(*)   

0260990 Andre (2)  0,01(*) 0,02(*)   

0270000 Stengelgrønnsaker   0,02(*)   

0270010 Asparges  0,01(*)  0,1(*) 0,02(*) 

0270020 Kardon  0,01(*)  0,1(*) 0,02(*) 

0270030 Stilkselleri  20  4 0,05 

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel  0,01(*)  4 0,02(*) 

0270050 Artisjokker  0,3  1 0,2 

0270060 Purre  0,01(*)  0,1(*) 0,02(*) 

0270070 Rabarbra  0,01(*)  4 0,02(*) 

0270080 Bambusskudd  0,01(*)  0,1(*) 0,02(*) 

0270090 Palmehjerter  0,01(*)  0,1(*) 0,02(*) 

0270990 Andre (2)  0,01(*)  0,1(*) 0,02(*) 

0280000 Sopp, mose og lav  0,01(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,02(*) 

0280010 Dyrket sopp      

0280020 Viltvoksende sopp      

0280990 Mose og lav      

0290000 Alger og prokaryote organismer  0,01(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,02(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 2 0,02(*) 

0300010 Bønner      

0300020 Linser      

0300030 Erter      

0300040 Lupiner/lupinbønner      

0300990 Andre (2)      

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  0,01(*) 0,02(*)   

0401000 Oljeholdige frø      

0401010 Linfrø 0,01(*)   0,1(*) 0,15 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,01(*)   0,1(*) 0,02(*) 
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0401030 Valmuefrø 0,01(*)   0,1(*) 0,15 

0401040 Sesamfrø 0,01(*)   0,1(*) 0,02(*) 

0401050 Solsikkefrø 0,01(*)   0,1(*) 0,02(*) 

0401060 Rapsfrø 0,03   0,1(*) 0,15 

0401070 Soyabønner 0,01(*)   4 0,02(*) 

0401080 Sennepsfrø 0,01(*)   0,1(*) 0,02(*) 

0401090 Bomullsfrø 0,01(*)   0,4 0,02(*) 

0401100 Gresskarfrø 0,01(*)   0,1(*) 0,02(*) 

0401110 Saflorfrø 0,01(*)   0,1(*) 0,02(*) 

0401120 Agurkurtfrø 0,01(*)   0,1(*) 0,02(*) 

0401130 Oljedodrefrø 0,01(*)   0,1(*) 0,02(*) 

0401140 Hampefrø 0,01(*)   0,1(*) 0,02(*) 

0401150 Ricinus 0,01(*)   0,1(*) 0,02(*) 

0401990 Andre (2) 0,01(*)   0,1(*) 0,02(*) 

0402000 Oljeholdige frukter 0,01(*)    0,02(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje    4  

0402020 Oljepalmefrø    0,1(*)  

0402030 Oljepalmefrukter    0,1(*)  

0402040 Kapok    0,1(*)  

0402990 Andre (2)    0,1(*)  

0500000 KORN  0,01(*) 0,02(*) 0,1(*)  

0500010 Bygg 0,15    0,1 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,01(*)    0,05 

0500030 Mais 0,05    0,05 

0500040 Hirse 0,05    0,05 

0500050 Havre 0,15    0,1 

0500060 Ris 0,01(*)    0,05 

0500070 Rug 0,15    0,05 

0500080 Sorghum 0,05    0,05 

0500090 Hvete 0,1    0,1 

0500990 Andre (2) 0,01(*)    0,05 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,02(*)   0,1(*) 0,02(*) 

0610000 Te  0,02(*) 50   

0620000 Kaffebønner  0,02(*) 0,05   

0630000 Urtete fra  0,02(*) 0,02(*)   

0631000 a) blomster      

0631010 Kamille      

0631020 Jamaicahibisk/roselle      
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0631030 Rose      

0631040 Jasmin      

0631050 Lind      

0631990 Andre (2)      

0632000 b) blader og urter      

0632010 Jordbær      

0632020 Rooibos      

0632030 Maté      

0632990 Andre (2)      

0633000 c) røtter      

0633010 Vendelrot      

0633020 Ginseng      

0633990 Andre (2)      

0639000 d) andre deler av planten      

0640000 Kakaobønner  0,06 0,02(*)   

0650000 Johannesbrød  0,02(*) 0,02(*)   

0700000 HUMLE 0,02(*) 90 0,02(*) 15 0,02(*) 

0800000 KRYDDER      

0810000 Frøkrydder 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,02(*) 

0810010 Anis/anisfrø      

0810020 Svartkarve      

0810030 Hageselleri      

0810040 Koriander      

0810050 Spisskummen      

0810060 Dill      

0810070 Fennikel      

0810080 Bukkhornkløver      

0810090 Muskatnøtt      

0810990 Andre (2)      

0820000 Fruktkrydder 0,02(*) 0,02(*)  0,1(*) 0,02(*) 

0820010 Allehånde   0,02(*)   

0820020 Sichuanpepper   0,02(*)   

0820030 Karve   0,02(*)   

0820040 Kardemomme   0,02(*)   

0820050 Einebær   0,02(*)   

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)   0,02(*)   
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0820070 Vanilje   0,02(*)   

0820080 Tamarind   0,02(*)   

0820990 Andre (2)   0,05   

0830000 Barkkrydder 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,02(*) 

0830010 Kanel      

0830990 Andre (2)      

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler      

0840010 Lakris 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,02(*) 

0840020 Ingefær (10) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,02(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,02(*) 

0840040 Pepperrot (11)      

0840990 Andre (2) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,02(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,02(*) 

0850010 Kryddernellik      

0850020 Kapers      

0850990 Andre (2)      

0860000 Krydder i form av støvveier 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,02(*) 

0860010 Safran      

0860990 Andre (2)      

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,02(*) 

0870010 Muskatblomme      

0870990 Andre (2)      

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)   

0900010 Sukkerbeterøtter    0,1(*) 0,05 

0900020 Sukkerrør    0,1(*) 0,02(*) 

0900030 Sikorirøtter    0,1 0,05 

0900990 Andre (2)    0,1(*) 0,02(*) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE - 

LANDDYR 
  0,01(*)   

1010000 Produkter av  0,02(*)    

1011000 a) svin      

1011010 Muskler 0,01(*)   0,05 0,05 

1011020 Fett 0,02   0,01(*) 0,5 

1011030 Lever 0,02   0,7 1 

1011040 Nyrer 0,3   0,7 0,2 
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1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 
0,01(*)   0,7 0,05 

1011990 Andre (2) 0,01(*)   0,01(*) 0,05 

1012000 b) storfe      

1012010 Muskler 0,1   0,05 0,05 

1012020 Fett 0,1   0,01(*) 0,5 

1012030 Lever 0,05   0,7 1 

1012040 Nyrer 1   0,7 0,2 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 
0,05   0,7 0,5 

1012990 Andre (2) 0,01(*)   0,01(*) 0,05 

1013000 c) sau      

1013010 Muskler 0,1   0,05 0,05 

1013020 Fett 0,1   0,01(*) 0,5 

1013030 Lever 0,05   0,7 1 

1013040 Nyrer 1   0,7 0,5 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 
0,05   0,7 0,5 

1013990 Andre (2) 0,01(*)   0,01(*) 0,5 

1014000 d) geit      

1014010 Muskler 0,1   0,05 0,5 

1014020 Fett 0,1   0,01(*) 0,5 

1014030 Lever 0,05   0,7 1 

1014040 Nyrer 1   0,7 0,5 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 
0,05   0,7 0,5 

1014990 Andre (2) 0,01(*)   0,01(*) 0,5 

1015000 e) dyr av hestefamilien      

1015010 Muskler 0,1   0,05 0,5 

1015020 Fett 0,1   0,01(*) 0,5 

1015030 Lever 0,05   0,7 1 

1015040 Nyrer 1   0,7 0,5 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 
0,05   0,7 0,5 

1015990 Andre (2) 0,01(*)   0,01(*) 0,5 

1016000 f) fjørfe    0,01(*)  

1016010 Muskler 0,01(*)    0,02(*) 

1016020 Fett 0,02    0,2 

1016030 Lever 0,02    1 

1016040 Nyrer 0,3    0,05 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 
0,01(*)    0,02(*) 

1016990 Andre (2) 0,01(*)    0,02(*) 
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1017000 g) andre oppdrettede landdyr     0,5 

1017010 Muskler 0,1   0,05  

1017020 Fett 0,1   0,01(*)  

1017030 Lever 0,05   0,7  

1017040 Nyrer 1   0,7  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 
0,05   0,7  

1017990 Andre (2) 0,01(*)   0,01(*)  

1020000 Melk 0,02 0,02(*)  0,005(*) 0,05 

1020010 Storfe      

1020020 Sau      

1020030 Geit      

1020040 Hest      

1020990 Andre (2)      

1030000 Fugleegg 0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 0,05 

1030010 Kylling      

1030020 And      

1030030 Gås      

1030040 Vaktel      

1030990 Andre (2)      

1040000 Honning og andre biavlsprodukter (7) 0,05(*) 0,05(*)  0,05(*) 0,02(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 0,02(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 0,02(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 0,5 

1100000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

FISK, FISKEVARER OG ANDRE NÆRINGSMIDLER 

FRA SALTVANN OG FERSKVANN (8) 

     

1200000 PRODUKTER ELLER DELER AV PRODUKTER SOM 

UTELUKKENDE BRUKES TIL FÔRPRODUKSJON 

(8) 

     

1300000 BEARBEIDEDE NÆRINGSMIDLER (9)      

(*) Bestemmelsesgrense. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt øvre grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I. 

(F) = Fettløselig 

Spirotetramat og dets 4 metabolitter BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroksy, BYI08330-monohydroksy og BYI08330 enol-glukosid, uttrykt 

som spirotetramat (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Spirotetramat – kode 1000000 unntatt 1040000: Spirotetramat og dets metabolitt BYI08330-enol uttrykt som spirotetramat» 
 

 



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/267 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1176 

av 10. juli 2019 

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

øvre grenseverdier for rester av 2,5-diklorbenzosyremetylester, mandipropamid og profoksydim i eller på 

visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Øvre grenseverdier for rester av mandipropamid og profoksydim er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 396/2005. Når det gjelder 2,5-diklorbenzosyremetylester, er det ikke fastsatt øvre grenseverdier for restmengder i 

forordning (EF) nr. 396/2005, og ettersom nevnte aktive stoff ikke er oppført i vedlegg IV til nevnte forordning, får 

standardverdien på 0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordningen anvendelse. 

2) Når det gjelder 2,5-diklorbenzosyremetylester, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») en grunngitt uttalelse om gjeldende øvre grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 396/2005(2). Myndigheten konkluderte med at rester av 2,5-diklorbenzosyremetylester ikke forventes å 

forekomme i animalske eller vegetabilske produkter ettersom stoffets eneste og begrensede bruk er som pesticid på 

vindruer etter poding, som ikke forventes å medføre signifikante restmengder i vindruer. Det er derfor hensiktsmessig å 

sette de øvre grenseverdiene til den særskilte bestemmelsesgrensen. Disse standardverdiene bør oppføres i vedlegg V til 

forordning (EF) nr. 396/2005. 

3) Når det gjelder mandipropamid, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende øvre grenseverdier i samsvar 

med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(3). Myndigheten foreslo å endre definisjonen av restmengde for 

mandipropamid (ethvert forhold av beslektede isomerer). Den anbefalte å heve eller beholde de gjeldende øvre 

grenseverdiene. Når det gjelder øvre grenseverdier for poteter, løk, pipeløk/vårløk, tomater og mandelgresskar, 

konkluderte den med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere 

spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør de øvre grenseverdiene for nevnte 

produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. 

Nevnte øvre grenseverdier for restmengder vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, 

idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 185 av 11.7.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 287/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 26. 

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

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels for 2,5-dichlorobenzoic acid 

methylester according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2018;16(6):5331. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels for mandipropamid according to 

Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2018;16(5):5284. 

2021/EØS/30/17 
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4) Når det gjelder profoksydim, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende øvre grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(1). Den anbefalte å beholde gjeldende øvre grenseverdier for 

restmengder. 

5) Når det gjelder produkter der bruk av de aktuelle plantevernmidlene ikke er godkjent, og der det ikke foreligger 

importtoleranser eller CXL-grenseverdier, bør de øvre grenseverdiene settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller 

til standardgrenseverdien i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

6) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for rester av pesticider om behovet for å endre 

visse bestemmelsesgrenser. For flere stoffer konkluderte nevnte laboratorier med at den tekniske utviklingen gjør det 

nødvendig å fastsette særskilte bestemmelsesgrenser for visse produkter. 

7) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses 

de foreslåtte endringene av de øvre grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

8) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye øvre grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens 

handelsorganisasjon, og det er tatt hensyn til deres merknader. 

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

10) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte, bør denne forordning fastsette 

overgangsbestemmelser for produkter som har blitt produsert før de øvre grenseverdiene for restmengder endres, og der 

opplysninger viser at et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 

11) Før de endrede øvre grenseverdiene for restmengder trer i kraft, bør medlemsstatene, tredjestater og driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av 

endringen av de øvre grenseverdiene. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

produkter som ble produsert i Unionen eller importert til Unionen før 31. januar 2020. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 31. januar 2020. 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels for profoxydim according to 

Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2018;16(5):5282. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 10. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

Nye kolonner for mandipropamid og profoksydim tilføyes: 

«Pesticidrester og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene for restmengder 

gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  0,01(*) 

0110000 Sitrusfrukter 0,01(*)  

0110010 Grapefrukt   

0110020 Appelsiner   

0110030 Sitroner   

0110040 Limetter   

0110050 Mandariner   

0110990 Andre (2)   

0120000 Nøtter 0,01(*)  

0120010 Mandler   

0120020 Paranøtter   

0120030 Kasjunøtter   

0120040 Kastanjer   

0120050 Kokosnøtter   

0120060 Hasselnøtter   

0120070 Macadamianøtter   

0120080 Pekannøtter   

0120090 Pinjekjerner   

0120100 Pistasienøtter   

0120110 Valnøtter   

0120990 Andre (2)   

0130000 Kjernefrukter 0,01(*)  

0130010 Epler   

0130020 Pærer   

0130030 Kveder   

0130040 Mispel   

0130050 Japansk mispel   

0130990 Andre (2)   
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0140000 Steinfrukter 0,01(*)  

0140010 Aprikoser   

0140020 Kirsebær (søte)   

0140030 Ferskener   

0140040 Plommer   

0140990 Andre (2)   

0150000 Bær og små frukter   

0151000 a) druer 2  

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 b) jordbær 0,01(*)  

0153000 c) bær fra halvbusker 0,01(*)  

0153010 Bjørnebær   

0153020 Blåbringebær   

0153030 Bringebær (røde og gule)   

0153990 Andre (2)   

0154000 d) andre små frukter og bær 0,01(*)  

0154010 Blåbær   

0154020 Tranebær   

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips   

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)   

0154050 Nyper   

0154060 Morbær (svart og hvit)   

0154070 Azarolhagtorn   

0154080 Hyllebær   

0154990 Andre (2)   

0160000 Forskjellige frukter med 0,01(*)  

0161000 a) spiselig skall   

0161010 Dadler   

0161020 Fikener   

0161030 Bordoliven   

0161040 Kumquat   

0161050 Stjernefrukt   

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon   

0161070 Jambolan   

0161990 Andre (2)   
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0162000 b) uspiselig skall, små   

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)   

0162020 Litchi/litchiplommer   

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja   

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter   

0162050 Stjerneepler   

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki   

0162990 Andre (2)   

0163000 c) uspiselig skall, store   

0163010 Avokadoer   

0163020 Bananer   

0163030 Mango   

0163040 Papaya   

0163050 Granatepler   

0163060 Cherimoya   

0163070 Guava   

0163080 Ananas   

0163090 Brødfrukter   

0163100 Durian   

0163110 Surannona/guanabana   

0163990 Andre (2)   

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*) 0,01(*) 

0211000 a) poteter (+)  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster   

0212010 Kassava   

0212020 Søtpoteter   

0212030 Jams   

0212040 Arrowrot   

0212990 Andre (2)   

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   

0213010 Rødbeter   

0213020 Gulrøtter   

0213030 Knollselleri   

0213040 Pepperrot   

0213050 Jordskokk   

0213060 Pastinakk   

0213070 Rotpersille   

0213080 Reddiker   



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/273 

 

(1) (2) (3) (4) 

0213090 Havrerot   

0213100 Kålrot   

0213110 Neper   

0213990 Andre (2)   

0220000 Løk  0,01(*) 

0220010 Hvitløk 0,01(*)  

0220020 Kepaløk 0,01(+)  

0220030 Sjalottløk 0,01(*)  

0220040 Pipeløk/vårløk 7(+)  

0220990 Andre (2) 0,01(*)  

0230000 Fruktbærende grønnsaker  0,01(*) 

0231000 a) Solanaceae og Malvaceae   

0231010 Tomater 3(+)  

0231020 Grønnsakpaprika 1  

0231030 Auberginer/eggplanter 3  

0231040 Okra 0,01(*)  

0231990 Andre (2) 0,01(*)  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall   

0232010 Slangeagurker 0,2  

0232020 Sylteagurker 0,01(*)  

0232030 Mandelgresskar 0,2(+)  

0232990 Andre (2) 0,01(*)  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall   

0233010 Meloner 0,5  

0233020 Kjempegresskar 0,3  

0233030 Vannmeloner 0,3  

0233990 Andre (2) 0,3  

0234000 d) sukkermais 0,01(*)  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*)  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)  0,01(*) 

0241000 a) blomsterkål   

0241010 Brokkoli 2  

0241020 Blomkål 0,01(*)  

0241990 Andre (2) 0,01(*)  



Nr. 30/274 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

(1) (2) (3) (4) 

0242000 b) hodekål   

0242010 Rosenkål 0,01(*)  

0242020 Hodekål 3  

0242990 Andre (2) 0,01(*)  

0243000 c) bladkål 25  

0243010 Kinakål/pe-tsai   

0243020 Grønnkål   

0243990 Andre (2)   

0244000 d) knutekål 0,01(*)  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster   

0251000 a) salat og salatplanter 25 0,01(*) 

0251010 Vårsalat   

0251020 Salat   

0251030 Bredbladet endiv   

0251040 Karse og andre spirer og skudd   

0251050 Vårkarse   

0251060 Salatsennep/rucola   

0251070 Sareptasennep   

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)   

0251990 Andre (2)   

0252000 b) spinat og lignende blader 25 0,01(*) 

0252010 Spinat   

0252020 Portulakk   

0252030 Mangold/bladbete   

0252990 Andre (2)   

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 25 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 25 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,15 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 25 0,02(*) 

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   

0256030 Snittselleri   

0256040 Persille   

0256050 Salvie   

0256060 Rosmarin   

0256070 Timian   
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0256080 Basilikum og spiselige blomster   

0256090 Laurbærblad   

0256100 Estragon   

0256990 Andre (2)   

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg)   

0260020 Bønner (uten belg)   

0260030 Erter (med belg)   

0260040 Erter (uten belg)   

0260050 Linser   

0260990 Andre (2)   

0270000 Stengelgrønnsaker  0,01(*) 

0270010 Asparges 0,01(*)  

0270020 Kardon 0,01(*)  

0270030 Stilkselleri 20  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 0,01(*)  

0270050 Artisjokker 0,01(*)  

0270060 Purre 0,01(*)  

0270070 Rabarbra 0,01(*)  

0270080 Bambusskudd 0,01(*)  

0270090 Palmehjerter 0,01(*)  

0270990 Andre (2) 0,01(*)  

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp   

0280020 Viltvoksende sopp   

0280990 Mose og lav   

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 

0300010 Bønner   

0300020 Linser   

0300030 Erter   

0300040 Lupiner/lupinbønner   

0300990 Andre (2)   

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 

0401000 Oljeholdige frø   

0401010 Linfrø   

0401020 Peanøtter/jordnøtter   

0401030 Valmuefrø   

0401040 Sesamfrø   

0401050 Solsikkefrø   
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0401060 Rapsfrø   

0401070 Soyabønner   

0401080 Sennepsfrø   

0401090 Bomullsfrø   

0401100 Gresskarfrø   

0401110 Saflorfrø   

0401120 Agurkurtfrø   

0401130 Oljedodrefrø   

0401140 Hampefrø   

0401150 Ricinus   

0401990 Andre (2)   

0402000 Oljeholdige frukter   

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   

0402020 Oljepalmefrø   

0402030 Oljepalmefrukter   

0402040 Kapok   

0402990 Andre (2)   

0500000 KORN 0,01(*) 0,01(*) 

0500010 Bygg   

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter   

0500030 Mais   

0500040 Hirse   

0500050 Havre   

0500060 Ris   

0500070 Rug   

0500080 Sorghum   

0500090 Hvete   

0500990 Andre (2)   

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD  0,05(*) 

0610000 Te 0,05(*)  

0620000 Kaffebønner 0,05(*)  

0630000 Urtete fra 0,05(*)  

0631000 a) blomster   

0631010 Kamille   

0631020 Jamaicahibisk/roselle   

0631030 Rose   

0631040 Jasmin   

0631050 Lind   

0631990 Andre (2)   
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0632000 b) blader og urter   

0632010 Jordbær   

0632020 Rooibos   

0632030 Maté   

0632990 Andre (2)   

0633000 c) røtter   

0633010 Vendelrot   

0633020 Ginseng   

0633990 Andre (2)   

0639000 d) andre deler av planten   

0640000 Kakaobønner 0,06  

0650000 Johannesbrød 0,05(*)  

0700000 HUMLE 90 0,05(*) 

0800000 KRYDDER   

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø   

0810020 Svartkarve   

0810030 Hageselleri   

0810040 Koriander   

0810050 Spisskummen   

0810060 Dill   

0810070 Fennikel   

0810080 Bukkhornkløver   

0810090 Muskatnøtt   

0810990 Andre (2)   

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde   

0820020 Sichuanpepper   

0820030 Karve   

0820040 Kardemomme   

0820050 Einebær   

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)   

0820070 Vanilje   

0820080 Tamarind   

0820990 Andre (2)   
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0830000 Barkkrydder 0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel   

0830990 Andre (2)   

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler   

0840010 Lakris 0,05(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær (10) 0,05(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (11)   

0840990 Andre (2) 0,05(*) 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik   

0850020 Kapers   

0850990 Andre (2)   

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran   

0860990 Andre (2)   

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre (2)   

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre (2)   

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR   

1010000 Produkter av 0,01(*) 0,01(*) 

1011000 a) svin   

1011010 Muskler   

1011020 Fett   

1011030 Lever   

1011040 Nyrer   

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1011990 Andre (2)   
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1012000 b) storfe   

1012010 Muskler   

1012020 Fett   

1012030 Lever   

1012040 Nyrer   

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1012990 Andre (2)   

1013000 c) sau   

1013010 Muskler   

1013020 Fett   

1013030 Lever   

1013040 Nyrer   

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1013990 Andre (2)   

1014000 d) geit   

1014010 Muskler   

1014020 Fett   

1014030 Lever   

1014040 Nyrer   

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1014990 Andre (2)   

1015000 e) dyr av hestefamilien   

1015010 Muskler   

1015020 Fett   

1015030 Lever   

1015040 Nyrer   

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1015990 Andre (2)   

1016000 f) fjørfe   

1016010 Muskler   

1016020 Fett   

1016030 Lever   

1016040 Nyrer   

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1016990 Andre (2)   

1017000 g) andre oppdrettede landdyr   

1017010 Muskler   

1017020 Fett   

1017030 Lever   

1017040 Nyrer   

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1017990 Andre (2)   
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1020000 Melk 0,01(*) 0,01(*) 

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre (2)   

1030000 Fugleegg 0,01(*) 0,01(*) 

1030010 Kylling   

1030020 And   

1030030 Gås   

1030040 Vaktel   

1030990 Andre (2)   

1040000 Honning og andre biavlsprodukter (7) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 0,01(*) 

1100000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – FISK, FISKEVARER OG 

ANDRE NÆRINGSMIDLER FRA SALTVANN OG FERSKVANN (8) 

  

1200000 PRODUKTER ELLER DELER AV PRODUKTER SOM UTELUKKENDE 

BRUKES TIL FÔRPRODUKSJON (8) 

  

1300000 BEARBEIDEDE NÆRINGSMIDLER (9)   

(*) Bestemmelsesgrense. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt øvre grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I. 

(F) = Fettløselig 

Mandipropamid (ethvert forhold av beslektede isomerer) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolitters toksisitet mangler. Når den 

øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 11. juli 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0211000 (a) poteter 

0220020 Kepaløk 

0220040 Pipeløk/vårløk 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 11. juli 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0231010 Tomater 

0232030 Mandelgresskar» 
 

2) I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

I del A utgår kolonnene for mandipropamid og profoksydim.  
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3) I vedlegg V tilføyes følgende kolonne for 2,5-diklorbenzosyremetylester: 

«Pesticidrester og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*) 

0110000 Sitrusfrukter  

0110010 Grapefrukt  

0110020 Appelsiner  

0110030 Sitroner  

0110040 Limetter  

0110050 Mandariner  

0110990 Andre (2)  

0120000 Nøtter  

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre (2)  

0130000 Kjernefrukter  

0130010 Epler  

0130020 Pærer  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre (2)  
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0140000 Steinfrukter  

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søte)  

0140030 Ferskener  

0140040 Plommer  

0140990 Andre (2)  

0150000 Bær og små frukter  

0151000 a) druer  

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) jordbær  

0153000 c) bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær  

0153030 Bringebær (røde og gule)  

0153990 Andre (2)  

0154000 d) andre små frukter og bær  

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (svart og hvit)  

0154070 Azarolhagtorn  

0154080 Hyllebær  

0154990 Andre (2)  

0160000 Forskjellige frukter med  

0161000 a) spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat  

0161050 Stjernefrukt  

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon  

0161070 Jambolan  

0161990 Andre (2)  

0162000 b) uspiselig skall, små  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)  

0162020 Litchi/litchiplommer  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  
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0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter  

0162050 Stjerneepler  

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki  

0162990 Andre (2)  

0163000 c) uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya  

0163070 Guava  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukter  

0163100 Durian  

0163110 Surannona/guanabana  

0163990 Andre (2)  

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE 0,01(*) 

0210000 Rot- og knollvekster  

0211000 a) poteter  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  

0212010 Kassava  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre (2)  

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot  

0213050 Jordskokk  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

0213080 Reddiker  

0213090 Havrerot  

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre (2)  



Nr. 30/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

(1) (2) (3) 

0220000 Løk  

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk/vårløk  

0220990 Andre (2)  

0230000 Fruktbærende grønnsaker  

0231000 a) Solanaceae og Malvaceae  

0231010 Tomater  

0231020 Grønnsakpaprika  

0231030 Auberginer/eggplanter  

0231040 Okra  

0231990 Andre (2)  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar  

0232990 Andre (2)  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner  

0233020 Kjempegresskar  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre (2)  

0234000 d) sukkermais  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)  

0241000 a) blomsterkål  

0241010 Brokkoli  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre (2)  

0242000 b) hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål  

0242990 Andre (2)  

0243000 c) bladkål  

0243010 Kinakål/pe-tsai  

0243020 Grønnkål  

0243990 Andre (2)  
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0244000 d) knutekål  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster  

0251000 a) salat og salatplanter  

0251010 Vårsalat  

0251020 Salat  

0251030 Bredbladet endiv  

0251040 Karse og andre spirer og skudd  

0251050 Vårkarse  

0251060 Salatsennep/rucola  

0251070 Sareptasennep  

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)  

0251990 Andre (2)  

0252000 b) spinat og lignende blader  

0252010 Spinat  

0252020 Portulakk  

0252030 Mangold/bladbete  

0252990 Andre (2)  

0253000 c) vindrueblader og lignende arter  

0254000 d) brønnkarse  

0255000 e) sikori/julesalat  

0256000 f) urter og spiselige blomster  

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri  

0256040 Persille  

0256050 Salvie  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian  

0256080 Basilikum og spiselige blomster  

0256090 Laurbærblad  

0256100 Estragon  

0256990 Andre (2)  

0260000 Belgfrukter  

0260010 Bønner (med belg)  

0260020 Bønner (uten belg)  

0260030 Erter (med belg)  

0260040 Erter (uten belg)  

0260050 Linser  

0260990 Andre (2)  
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0270000 Stengelgrønnsaker  

0270010 Asparges  

0270020 Kardon  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel  

0270050 Artisjokker  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre (2)  

0280000 Sopp, mose og lav  

0280010 Dyrket sopp  

0280020 Viltvoksende sopp  

0280990 Mose og lav  

0290000 Alger og prokaryote organismer  

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  

0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre (2)  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 

0401000 Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Peanøtter/jordnøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø  

0401110 Saflorfrø  

0401120 Agurkurtfrø  

0401130 Oljedodrefrø  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre (2)  
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0402000 Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Oljepalmefrø  

0402030 Oljepalmefrukter  

0402040 Kapok  

0402990 Andre (2)  

0500000 KORN 0,01(*) 

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter  

0500030 Mais  

0500040 Hirse  

0500050 Havre  

0500060 Ris  

0500070 Rug  

0500080 Sorghum  

0500090 Hvete  

0500990 Andre (2)  

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,01(*) 

0610000 Te  

0620000 Kaffebønner  

0630000 Urtete fra  

0631000 a) blomster  

0631010 Kamille  

0631020 Jamaicahibisk/roselle  

0631030 Rose  

0631040 Jasmin  

0631050 Lind  

0631990 Andre (2)  

0632000 b) blader og urter  

0632010 Jordbær  

0632020 Rooibos  

0632030 Maté  

0632990 Andre (2)  

0633000 c) røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginseng  

0633990 Andre (2)  

0639000 d) andre deler av planten  
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0640000 Kakaobønner  

0650000 Johannesbrød  

0700000 HUMLE 0,01(*) 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 0,01(*) 

0810010 Anis/anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Hageselleri  

0810040 Koriander  

0810050 Spisskummen  

0810060 Dill  

0810070 Fennikel  

0810080 Bukkhornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre (2)  

0820000 Fruktkrydder 0,01(*) 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)  

0820070 Vanilje  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre (2)  

0830000 Barkkrydder 0,01(*) 

0830010 Kanel  

0830990 Andre (2)  

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0,01(*) 

0840020 Ingefær (10) 0,01(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,01(*) 

0840040 Pepperrot (11)  

0840990 Andre (2) 0,01(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,01(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre (2)  
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0860000 Krydder i form av støvveier 0,01(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre (2)  

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,01(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre (2)  

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre (2)  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 0,01(*) 

1010000 Produkter av  

1011000 a) svin  

1011010 Muskler  

1011020 Fett  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1011990 Andre (2)  

1012000 b) storfe  

1012010 Muskler  

1012020 Fett  

1012030 Lever  

1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1012990 Andre (2)  

1013000 c) sau  

1013010 Muskler  

1013020 Fett  

1013030 Lever  

1013040 Nyrer  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1013990 Andre (2)  

1014000 d) geit  

1014010 Muskler  

1014020 Fett  

1014030 Lever  
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1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1014990 Andre (2)  

1015000 e) dyr av hestefamilien  

1015010 Muskler  

1015020 Fett  

1015030 Lever  

1015040 Nyrer  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1015990 Andre (2)  

1016000 f) fjørfe  

1016010 Muskler  

1016020 Fett  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1016990 Andre (2)  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr  

1017010 Muskler  

1017020 Fett  

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1017990 Andre (2)  

1020000 Melk  

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre (2)  

1030000 Fugleegg  

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre (2)  

1040000 Honning og andre biavlsprodukter (7)  

1050000 Amfibier og krypdyr  

1060000 Virvelløse landdyr  

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr  
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1100000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – FISK, FISKEVARER OG ANDRE 

NÆRINGSMIDLER FRA SALTVANN OG FERSKVANN (8) 

0,01(*) 

1200000 PRODUKTER ELLER DELER AV PRODUKTER SOM UTELUKKENDE BRUKES TIL 

FÔRPRODUKSJON (8) 

0,01(*) 

1300000 BEARBEIDEDE NÆRINGSMIDLER (9) 0,01(*) 

(*) Bestemmelsesgrense. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt øvre grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I.» 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2017/745 

av 5. april 2017 

om medisinsk utstyr, om endring av direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning 

(EF) nr. 1223/2009 samt om oppheving av rådsdirektiv 90/385/EØF og 93/42/EØF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114 og artikkel 168 nr. 4 bokstav c), 

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) Rådsdirektiv 90/385/EØF(3) og rådsdirektiv 93/42/EØF(4) utgjør Unionens rammeregler for medisinsk utstyr, bortsett 

fra medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk. Det er imidlertid nødvendig med en grunnleggende gjennomgåelse av 

nevnte direktiver for å fastsette robuste, åpne, forutsigbare og bærekraftige rammeregler for medisinsk utstyr som både 

sikrer et høyt helse- og sikkerhetsnivå og støtter nyskaping. 

2) Formålet med denne forordning er å sikre at det indre marked for medisinsk utstyr fungerer på en tilfredsstillende måte 

ved at det tas utgangspunkt i et høyt nivå for vern av pasienters og brukeres helse, og idet det tas hensyn til de små og 

mellomstore bedriftene som driver virksomhet i denne sektoren. Samtidig fastsetter denne forordning høye kvalitets- og 

sikkerhetsstandarder for medisinsk utstyr for å kunne løse felles sikkerhetsutfordringer knyttet til disse produktene. 

Begge mål forfølges samtidig og er knyttet uløselig sammen, og det ene er ikke underordnet det andre. Med hensyn til 

artikkel 114 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) harmoniserer denne forordning reglene for 

omsetning og ibruktaking av medisinsk utstyr og tilbehør til dette på markedet i Unionen, slik at dette kan omfattes av 

prinsippet om fritt varebytte. Med hensyn til artikkel 168 nr. 4 bokstav c) i TEUV fastsetter denne forordning høye 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 117 av 5.5.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 288/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 28. 

(1) Uttalelse av 14. februar 2013 (EUT C 133 av 9.5.2013, s. 52). 

(2) Europaparlamentets holdning av 2. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets holdning ved første behandling av 7. mars 2017 

(ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(3) Rådsdirektiv 90/385/EØF av 20. juni 1990 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aktivt implanterbart medisinsk utstyr 

(EFT L 189 av 20.7.1990, s. 17). 

(4) Rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 om medisinsk utstyr (EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1). 

2021/EØS/30/18 
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kvalitets- og sikkerhetsstandarder for medisinsk utstyr ved at det bl.a. sikres at data som genereres i kliniske 

utprøvinger, er pålitelige og robuste, og at sikkerheten til personer som deltar i en klinisk utprøving, vernes. 

3) Denne forordning har ikke som formål å harmonisere reglene for den videre tilgjengeliggjøringen på markedet av 

medisinsk utstyr etter at det er tatt i bruk, f.eks. i forbindelse med salg av brukt utstyr. 

4) Sentrale deler av det eksisterende regelverket, f.eks. når det gjelder tilsyn med meldte organer, framgangsmåter for 

samsvarsvurdering, kliniske utprøvinger og klinisk evaluering samt sikkerhetsovervåking og markedstilsyn, bør styrkes 

betraktelig, samtidig som det for å forbedre helsen og sikkerheten bør innføres bestemmelser som sikrer åpenhet og 

sporbarhet i forbindelse med medisinsk utstyr. 

5) I den grad det er mulig, bør det tas hensyn til retningslinjene for medisinsk utstyr fastsatt på internasjonalt plan, særlig 

innenfor rammen av Global Harmonization Task Force (GHTF) og oppfølgingsinitiativet, International Medical Devices 

Regulators Forum (IMDRF), for å fremme en global tilnærming av bestemmelser som bidrar til et høyt globalt 

sikkerhetsnivå, og for å fremme handel, særlig bestemmelsene om entydig utstyrsidentifikasjon, de generelle kravene til 

sikkerhet og ytelse, teknisk dokumentasjon, klassifiseringsregler, framgangsmåter for samsvarsvurdering samt kliniske 

utprøvinger. 

6) Av historiske årsaker ble aktivt implanterbart medisinsk utstyr, som omfattes av direktiv 90/385/EØF, og annet 

medisinsk utstyr, som omfattes av direktiv 93/42/EØF, regulert i to atskilte rettsakter. Av forenklingshensyn bør begge 

direktiver, som er blitt endret flere ganger, erstattes av én rettsakt som skal gjelde for alt medisinsk utstyr, bortsett fra 

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk. 

7) Denne forordnings virkeområde bør være klart avgrenset fra annet av Unionens harmoniseringsregelverk som gjelder 

produkter, f.eks. medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, legemidler, kosmetikk og næringsmidler. Europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(1) bør derfor endres, slik at den ikke lenger omfatter medisinsk utstyr. 

8) Det bør være medlemsstatenes ansvar i hvert enkelt tilfelle å avgjøre om et produkt omfattes av denne forordning. For å 

sikre ensartede beslutninger om kvalifisering i denne forbindelse i alle medlemsstater, særlig med hensyn til 

grensetilfeller, bør Kommisjonen på eget initiativ eller på behørig begrunnet anmodning fra en medlemsstat og etter å ha 

rådført seg med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr (MDCG) i hvert enkelt tilfelle kunne avgjøre om et bestemt 

produkt eller en bestemt kategori eller gruppe av produkter omfattes av denne forordnings virkeområde. Når 

Kommisjonen vurderer produkters regulatoriske status i grensetilfeller som omfatter legemidler, vev og celler fra 

mennesker, biocidprodukter eller næringsmidler, bør den sikre at det gjennomføres tilstrekkelige samråd med Det 

europeiske legemiddelbyrå (EMA), Det europeiske kjemikaliebyrå og Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet, alt etter hva som er relevant. 

9) Ettersom det i visse tilfeller er vanskelig å skille mellom medisinsk utstyr og kosmetiske produkter, bør det i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009(2) også innføres en mulighet til å treffe beslutning på 

unionsplan om et produkts regulatoriske status. 

10) Produkter der et legemiddel eller et stoff med legemiddelvirkning er kombinert med et medisinsk utstyr, omfattes enten 

av denne forordning eller av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF.(3) Begge rettsaktene bør sikre en 

hensiktsmessig samvirkning når det gjelder samråd i forbindelse med vurderingene før utstyret bringes i omsetning, og 

utveksling av informasjon i forbindelse med sikkerhetsovervåkingsaktiviteter som gjelder slike kombinasjonsprodukter. 

For legemidler som inneholder en medisinsk utstyrsdel, bør det i forbindelse med markedsføringstillatelsen for slike 

legemidler foretas en egnet vurdering av om utstyrsdelen oppfyller de generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i 

denne forordning. Direktiv 2001/83/EF bør derfor endres.  

  

(1) 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). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske produkter (EUT L 342 av 22.12.2009, 

s. 59). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker 

(EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67). 
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11) Unionens regelverk, særlig europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1394/2007(1) og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/23/EF(2), er ufullstendig når det gjelder visse produkter framstilt ved bruk av avledede produkter av 

vev eller celler fra mennesker som er ikke-levedyktige, eller som er gjort ikke-levedyktige. Slike produkter bør omfattes 

av denne forordning, forutsatt at de er i samsvar med definisjonen av medisinsk utstyr eller omfattes av denne 

forordning. 

12) Visse grupper av produkter som ifølge produsenten bare har et estetisk eller et annet ikke-medisinsk formål, men som 

ligner medisinsk utstyr med hensyn til funksjon og risikoprofil, bør omfattes av denne forordning. For at produsenter 

skal kunne dokumentere at slike produkter oppfyller kravene, bør Kommisjonen vedta felles spesifikasjoner i det minste 

med hensyn til anvendelse av risikohåndtering og, dersom det er nødvendig, klinisk evaluering angående sikkerheten. 

Slike felles spesifikasjoner bør utarbeides spesifikt for en gruppe av produkter uten et medisinsk formål, og bør ikke 

brukes til samsvarsvurdering av tilsvarende utstyr med et medisinsk formål. Utstyr som både har et medisinsk og et 

ikke-medisinsk tiltenkt formål, bør oppfylle kravene som gjelder for både utstyr med og utstyr uten et tiltenkt medisinsk 

formål. 

13) Som for produkter som inneholder levedyktige vev eller celler fra mennesker eller dyr, som uttrykkelig er utelukket fra 

direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF og dermed fra denne forordning, bør det presiseres at produkter som inneholder 

eller består av levedyktig biologisk materiale eller levedyktige organismer av annen opprinnelse med henblikk på å 

oppnå eller støtte disse produktenes tiltenkte formål, heller ikke omfattes av denne forordning. 

14) Kravene fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/98/EF(3) bør fortsatt få anvendelse. 

15) Det råder vitenskapelig usikkerhet om risikoene og fordelene forbundet med nanomaterialer som brukes i utstyr. For å 

sikre et høyt helsevernnivå, fritt varebytte og rettssikkerhet for produsenter er det nødvendig å innføre en ensartet 

definisjon av nanomaterialer som er basert på kommisjonsrekommandasjon 2011/696/EU(4), og som er tilstrekkelig 

fleksibel til at den kan tilpasses den vitenskapelige og tekniske utviklingen og den etterfølgende utviklingen i 

regelverket på unionsplan og internasjonalt plan. Produsenter bør ved utforming og framstilling av utstyr utvise særlig 

forsiktighet ved bruk av nanopartikler der det er et høyt eller middels høyt potensial for indre eksponering. Slikt utstyr 

bør være underlagt de strengeste framgangsmåtene for samsvarsvurdering. Ved utarbeiding av gjennomføringsrettsakter 

om praktisk og ensartet anvendelse av de tilsvarende kravene fastsatt i denne forordning bør det tas hensyn til relevante 

vitenskapelige uttalelser fra de relevante vitenskapskomiteene. 

16) Sikkerhetsaspektene omhandlet i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/30/EU(5) utgjør en integrert del av de 

generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i denne forordning for utstyr. Denne forordning bør derfor anses som en 

lex specialis i forhold til nevnte direktiv. 

17) Denne forordning bør omfatte krav til design og framstilling av utstyr som sender ut ioniserende stråling, uten at det 

berører anvendelsen av rådsdirektiv 2013/59/Euratom(6), som har andre mål. 

18) Denne forordning bør omfatte krav til utstyrs design-, sikkerhets- og ytelsesegenskaper som skal utarbeides med 

henblikk på å forebygge yrkesskader, herunder vern mot stråling.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1394/2007 av 13. november 2007 om legemidler for avansert terapi og om endring av 

direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 324 av 10.12.2007, s. 121). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/23/EF av 31. mars 2004 om fastsettelse av standarder for kvalitet og sikkerhet ved donasjon, 

innhenting, kontroll, behandling, konservering, oppbevaring og distribusjon av vev og celler fra mennesker (EUT L 102 av 7.4.2004, s. 48). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/98/EF av 27. januar 2003 om fastsettelse av standarder for kvaliteten og sikkerheten ved tapping, 

kontroll, behandling, oppbevaring og distribusjon av blod og blodkomponenter fra mennesker (EUT L 33 av 8.2.2003, s. 30). 

(4) Kommisjonsrekommandasjon 2011/696/EU av 18. oktober 2011 om definisjonen av nanomateriale (EUT L 275 av 20.10.2011, s. 38). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/30/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om 

elektromagnetisk kompatibilitet (EUT L 96 av 29.3.2014. s. 79). 

(6) Rådsdirektiv 2013/59/Euratom av 5. desember 2013 om fastsettelse av grunnleggende sikkerhetsstandarder for vern mot farene forbundet 

med ioniserende stråling og om oppheving av direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom og 

2003/122/Euratom (EUT L 13 av 17.1.2014, s. 1). 
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19) Det er nødvendig å presisere at programvare som ifølge produsenten særlig er beregnet på ett eller flere av de 

medisinske formålene fastsatt i definisjonen av medisinsk utstyr, anses som medisinsk utstyr, mens programvare 

beregnet på generelle formål, selv når den brukes innen helsevesenet, eller programvare beregnet på livsstils- og 

velværeformål, ikke er medisinsk utstyr. Hvorvidt en programvare anses som utstyr eller som tilbehør, er uavhengig av 

programvarens plassering eller av måten programvaren og utstyret er koplet sammen på. 

20) For å forbedre rettsikkerheten bør definisjonene i denne forordning som gjelder selve utstyret, tilgjengeliggjøring av 

utstyr, markedsdeltakere, brukere og særlige prosesser, samsvarsvurdering, kliniske utprøvinger og kliniske 

evalueringer, overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, sikkerhetsovervåking og markedstilsyn, standarder og 

andre tekniske spesifikasjoner, tilpasses veletablert praksis på området på unionsplan og på internasjonalt plan. 

21) Det bør presiseres at det er av avgjørende betydning at utstyr som tilbys personer i Unionen gjennom 

informasjonssamfunnstjenester i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1535(1), og utstyr som brukes 

i forbindelse med forretningsvirksomhet for å stille en diagnostisk eller terapeutisk tjeneste til rådighet for personer i 

Unionen, oppfyller kravene i denne forordning når det aktuelle produktet bringes i omsetning, eller når tjenesten ytes i 

Unionen. 

22) For å anerkjenne den viktige rollen som standardisering har på området medisinsk utstyr, bør overholdelse av 

harmoniserte standarder som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012(2) være et middel som 

produsentene kan bruke for å dokumentere samsvar med de generelle kravene til sikkerhet og ytelse og andre lovfestede 

krav, f.eks. kravene som gjelder kvalitetsstyring og risikohåndtering, som er fastsatt i denne forordning. 

23) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF(3) kan Kommisjonen vedta felles tekniske spesifikasjoner for 

særlige kategorier av medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk. På områder der det ikke finnes harmoniserte standarder, 

eller der de er utilstrekkelige, bør Kommisjonen gis myndighet til å fastsette felles spesifikasjoner som gjør det mulig å 

oppfylle denne forordnings generelle krav til sikkerhet og ytelse, samt krav til kliniske utprøvinger og klinisk evaluering 

og/eller klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning. 

24) Det bør utarbeides felles spesifikasjoner etter samråd med relevante berørte parter, og det bør tas hensyn til europeiske 

og internasjonale standarder. 

25) Bestemmelsene som får anvendelse på utstyr, bør, når det er relevant, tilpasses den nye felles rettslige rammen for 

markedsføring av produkter, som består av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008(4) og 

europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF(5). 

26) Bestemmelsene om markedstilsyn i Unionen og kontroll av produkter som innføres på markedet i Unionen, som er 

fastsatt i forordning (EF) nr. 765/2008, får anvendelse på utstyr som omfattes av denne forordning, noe som ikke hindrer 

medlemsstatene i å velge hvilke vedkommende myndigheter som skal utføre disse oppgavene. 

27) Det bør tydelig fastsettes hvilke generelle forpliktelser som påhviler de forskjellige markedsdeltakerne, herunder 

importører og distributører, med utgangspunkt i den nye rettslige rammen for markedsføring av produkter, uten at det 

berører de særlige forpliktelsene fastsatt i de forskjellige delene av denne forordning, for å gjøre kravene i denne 

forordning lettere å forstå og dermed bedre de relevante aktørenes overholdelse av regelverket.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1535 av 9. september 2015 om en informasjonsprosedyre for tekniske forskrifter og regler 

for informasjonssamfunnstjenester (EUT L 241 av 17.9.2015, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering og om endring av rådsdirektiv 

89/686/EØF og 93/15/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 

2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om oppheving av rådsvedtak 87/95/EØF og europaparlaments- og rådsbeslutning 

nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF av 27. oktober 1998 om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (EFT L 331 av 7.12.1998, 

s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn for 

markedsføring av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30). 

(5) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av produkter og om 

oppheving av rådsbeslutning 93/465/EØF (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82). 
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28) I denne forordning bør distributørers aktiviteter anses for å omfatte kjøp, besittelse og levering av utstyr. 

29) For å forenkle anvendelsen av denne forordning bør flere av forpliktelsene som påhviler produsentene, f.eks. klinisk 

evaluering eller rapportering i forbindelse med sikkerhetsovervåking, og som ble fastsatt bare i vedleggene til direktiv 

90/385/EØF og 93/42/EØF, innarbeides i denne forordnings dispositive del. 

30) Helseinstitusjoner bør ha mulighet til å framstille, endre og bruke utstyr internt og på den måten oppfylle, i en ikke-

industriell målestokk, de særlige behovene til målgrupper av pasienter som ikke kan oppfylles med et egnet ytelsesnivå 

ved hjelp av tilsvarende utstyr som er tilgjengelig på markedet. I denne forbindelse bør det fastsettes at visse 

bestemmelser i denne forordning som gjelder medisinsk utstyr som utelukkende framstilles for og brukes i 

helseinstitusjoner, herunder sykehus og institusjoner, f.eks. laboratorier og folkehelseinstitutter som støtter helsevesenet 

og/eller oppfyller pasientbehov, men som ikke brukes til direkte behandling eller pleie av pasienter, ikke bør få 

anvendelse, ettersom målene med denne forordning likevel vil bli oppfylt på en forholdsmessig måte. Det bør bemerkes 

at begrepet «helseinstitusjon» ikke omfatter virksomheter hvis primære formål er å fremme bedre helse eller en sunn 

livsstil, f.eks. treningssentre, spaanlegg, velværesentre og helsestudioer. Unntaket som gjelder for helseinstitusjoner, får 

dermed ikke anvendelse på slike virksomheter. 

31) Ettersom fysiske eller juridiske personer kan kreve erstatning for skade forårsaket av defekt utstyr i samsvar med 

gjeldende unionsrett eller nasjonal rett, bør produsenter pålegges å treffe tiltak for å sikre tilstrekkelig økonomisk 

dekning med hensyn til det mulige erstatningsansvaret de har i henhold til rådsdirektiv 85/374/EØF(1). Slike tiltak skal 

stå i forhold til risikoklassen, utstyrstypen og foretakets størrelse. I denne forbindelse bør det også fastsettes regler for 

hvordan en vedkommende myndighet lettere kan gi informasjon til personer som kan ha blitt påført skade som følge av 

defekt utstyr. 

32) For å sikre at utstyr som framstilles ved hjelp av serieproduksjon, fortsatt er i samsvar med kravene i denne forordning 

samt at det i produksjonsprosessen tas hensyn til erfaringene med bruken av utstyret, bør alle produsenter ha et 

kvalitetsstyringssystem og et system for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, som bør stå i forhold til 

risikoklassen og den aktuelle utstyrstypen. For å minimere risikoene eller forebygge hendelser knyttet til utstyr bør 

produsenter dessuten opprette et risikohåndteringssystem og et system for rapportering av hendelser og korrigerende 

sikkerhetstiltak. 

33) Risikohåndteringssystemet bør være nøye tilpasset utstyret og bør gjenspeiles i den kliniske evalueringen av det, 

herunder de kliniske risikoene som skal håndteres innenfor rammen av kliniske utprøvinger, klinisk evaluering og 

klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning. Risikohåndteringsprosessen og prosessen for klinisk evaluering 

bør være avhengige av hverandre og bør oppdateres regelmessig. 

34) Det bør sikres at overvåking og kontroll av framstillingen av utstyr og overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, 

samt sikkerhetsovervåkingsaktiviteter som gjelder utstyret, utføres av en person i produsentens organisasjon med ansvar 

for overholdelse av regelverket som oppfyller visse minstekrav til kvalifikasjoner. 

35) For produsenter som ikke er etablert i Unionen, har den autoriserte representanten en sentral rolle når det gjelder å sikre 

at utstyr som framstilles av disse produsentene, oppfyller kravene, og som produsentenes kontaktperson i Unionen. Med 

tanke på denne sentrale rollen bør den autoriserte representanten for håndhevingsformål gjøres rettslig ansvarlig for 

defekt utstyr dersom en produsent etablert utenfor Unionen ikke har oppfylt sine generelle forpliktelser. Den autoriserte 

representantens ansvar fastsatt i denne forordning berører ikke bestemmelsene i direktiv 85/374/EØF, og den autoriserte 

representanten bør derfor være solidarisk ansvarlig sammen med importøren og produsenten. Den autoriserte 

representantens oppgaver bør defineres i en skriftlig fullmakt. Når det gjelder de autoriserte representantenes rolle, bør 

minstekravene de bør oppfylle, være klart definert, herunder kravet om at de skal ha en person til rådighet som oppfyller 

visse minstekrav til kvalifikasjoner, som bør være de samme som dem som stilles til personen med ansvar for 

overholdelse av regelverket hos produsenten.  

  

(1) Rådsdirektiv 85/374/EØF av 25. juli 1985 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om produktansvar (EFT L 210 av 

7.8.1985, s. 29). 
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36) For å sikre rettssikkerheten i forbindelse med forpliktelsene som påhviler markedsdeltakerne, må det presiseres når en 

distributør, importør eller en annen person skal anses som produsent av utstyr. 

37) Parallellhandel med produkter som allerede er brakt i omsetning, er en lovlig form for handel i det indre marked i 

henhold til artikkel 34 i TEUV, med forbehold for de begrensningene som følger av behovet for vern av helse og 

sikkerhet og behovet for vern av immaterialrettigheter fastsatt i artikkel 36 i TEUV. Anvendelsen av prinsippet om 

parallellhandel er imidlertid gjenstand for forskjellige fortolkninger i medlemsstatene. Derfor bør vilkårene, særlig 

kravene til ommerking og ompakking, presiseres i denne forordning, idet det tas hensyn til Domstolens rettspraksis(1) i 

andre relevante sektorer og eksisterende god praksis på området medisinsk utstyr. 

38) Reprosessering og gjenbruk av engangsutstyr bør bare finne sted dersom det er tillatt ifølge nasjonal rett, og så lenge 

kravene i denne forordning er oppfylt. Den som reprosesserer engangsutstyr, bør betraktes som produsent av det 

reprosesserte utstyret og bør påta seg de forpliktelsene som påhviler produsenter i henhold til denne forordning. 

Medlemsstatene bør imidlertid ha mulighet til å beslutte at forpliktelsene som gjelder reprosessering og gjenbruk av 

engangsutstyr som finner sted i en helseinstitusjon eller i en ekstern reprosesseringsenhet som opptrer på institusjonens 

vegne, kan avvike fra forpliktelsene som påhviler en produsent i henhold til denne forordning. I prinsippet bør slike 

avvik bare tillates dersom reprosessering og gjenbruk av engangsutstyr som finner sted i en helseinstitusjon eller i en 

ekstern reprosesseringsenhet, er i samsvar med de felles spesifikasjonene som er blitt vedtatt, eller, dersom det ikke 

foreligger felles spesifikasjoner, med relevante harmoniserte standarder og nasjonale bestemmelser. Ved reprosessering 

av slikt utstyr bør det sikres et sikkerhets- og ytelsesnivå som svarer til nivået for tilsvarende nytt engangsutstyr. 

39) Pasienter som får utstyr implantert, bør gis tydelig og lett tilgjengelig grunnleggende informasjon som gjør det mulig å 

identifisere det implanterte utstyret, samt annen relevant informasjon om utstyret, herunder eventuelle nødvendige 

advarsler om helserisikoer eller forholdsregler som skal treffes, f.eks. informasjon om hvorvidt utstyret er forenlig med 

visse typer diagnostisk utstyr eller skanneutstyr som brukes ved sikkerhetskontroller. 

40) Utstyr bør som en hovedregel være utstyrt med CE-merking som viser at det er i samsvar med denne forordning, slik at 

det fritt kan omsettes i Unionen og tas i bruk i samsvar med det tiltenkte formålet. Medlemsstatene bør ikke skape 

hindringer for omsetning eller ibruktaking av utstyr som oppfyller kravene i denne forordning. Medlemsstatene bør 

imidlertid kunne beslutte om de vil begrense bruken av en bestemt type utstyr når det gjelder aspekter som ikke omfattes 

av denne forordning. 

41) Muligheten til å spore utstyr ved hjelp av et system for entydig utstyrsidentifikasjon (UDI-system) som bygger på 

internasjonale retningslinjer, bør i vesentlig grad gjøre sikkerhetsrelaterte aktiviteter for utstyr etter at det er brakt i 

omsetning, mer effektive, takket være bedre rapportering av hendelser, målrettede korrigerende sikkerhetstiltak og bedre 

tilsyn fra vedkommende myndigheters side. Det bør også bidra til å redusere forekomsten av medisinske feil og 

bekjempe forfalskning av utstyr. Bruk av UDI-systemet bør også bedre helseinstitusjoners og andre markedsdeltakeres 

innkjøps- og avfallshåndteringspolitikk samt lagerstyring og bør om mulig være forenlig med andre autentiserings-

systemer som allerede finnes hos disse. 

42) UDI-systemet bør gjelde for alt utstyr som bringes i omsetning, bortsett fra individuelt tilpasset utstyr, og bør være 

basert på internasjonalt anerkjente prinsipper, herunder definisjoner som er forenlige med dem som brukes av de 

viktigste handelspartnerne. For å sikre at UDI-systemet er funksjonelt før denne forordning får anvendelse, bør det i 

denne forordning fastsettes nærmere bestemmelser. 

43) Av hensyn til allmennhetens interesse er det svært viktig med åpenhet og egnet tilgang til informasjon, som framlegges 

for den tiltenkte brukeren på egnet måte, for å verne folkehelsen, styrke pasienters og helsepersonells innflytelse og sette 

dem i stand til å treffe informerte beslutninger samt for å skape et solid grunnlag for å treffe regelverksbeslutninger og 

skape tillit til regelverket. 

44) Et sentralt aspekt for å nå målene i denne forordning er opprettelsen av en europeisk database for medisinsk utstyr 

(Eudamed) som bør integrere forskjellige elektroniske systemer for sammenstilling og behandling av informasjon om 

utstyr på markedet og relevante markedsdeltakere, visse aspekter av samsvarsvurderingen, meldte organer,

  

(1) Dom av 28. juli 2011 i Orifarm and Paranova, forente saker C-400/09 og C-207/10, ECLI:EU:C:2011:519. 
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 sertifikater, kliniske utprøvinger, sikkerhetsovervåking og markedstilsyn. Formålet med databasen er å øke den samlede 

åpenheten, herunder ved å bedre allmennhetens og helsepersonells tilgang til informasjon, unngå krav om gjentatt 

rapportering, øke koordineringen mellom medlemsstatene og strømlinjeforme og forenkle strømmen av informasjon 

mellom markedsdeltakere, meldte organer eller sponsorer og medlemsstatene samt medlemsstatene seg imellom og 

mellom dem og Kommisjonen. I det indre marked kan dette bare sikres effektivt på unionsplan, og Kommisjonen bør 

derfor videreutvikle og forvalte Den europeiske database for medisinsk utstyr som ble opprettet ved kommisjons-

beslutning 2010/227/EU(1). 

45) For å sikre at Eudamed fungerer tilfredsstillende bør en internasjonalt anerkjent nomenklatur for medisinsk utstyr være 

tilgjengelig vederlagsfritt for produsenter og andre fysiske eller juridiske personer som i henhold til denne forordning 

plikter å bruke nevnte nomenklatur. Når det er praktisk mulig, bør nevnte nomenklatur også være tilgjengelig 

vederlagsfritt for andre berørte parter. 

46) Eudameds elektroniske systemer for utstyr på markedet, relevante markedsdeltakere og sertifikater bør gjøre det mulig 

for allmennheten å få tilstrekkelig informasjon om utstyr på markedet i Unionen. Det elektroniske systemet for kliniske 

utprøvinger bør fungere som et verktøy for samarbeid mellom medlemsstatene og for å gi sponsorer mulighet til, på 

frivillig grunnlag, å inngi én søknad for flere medlemsstater og å rapportere om alvorlige uønskede hendelser, mangler 

ved utstyret og tilknyttede oppdateringer. Det elektroniske systemet for sikkerhetsovervåking bør gjøre det mulig for 

produsenter å rapportere om alvorlige hendelser og andre rapporteringspliktige hendelser og å støtte koordineringen av 

vedkommende myndigheters vurdering av slike hendelser. Det elektroniske systemet for markedstilsyn bør være et 

verktøy for utveksling av informasjon mellom vedkommende myndigheter. 

47) Når det gjelder data som sammenstilles og behandles via de elektroniske systemene i Eudamed, får europaparlaments- og 

rådsdirektiv 95/46/EF(2) anvendelse på behandling av personopplysninger som utføres i medlemsstatene under tilsyn av 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene, særlig de uavhengige offentlige myndighetene som medlemsstatene har 

utpekt. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(3) får anvendelse på behandling av personopplysninger som 

foretas av Kommisjonen innenfor rammen av denne forordning og under tilsyn av EUs datatilsyn. I samsvar med 

forordning (EF) nr. 45/2001 bør Kommisjonen utpekes som behandlingsansvarlig for Eudamed og dens elektroniske 

systemer. 

48) For implanterbart utstyr og utstyr i klasse III bør produsentene utarbeide et sammendrag om de viktigste sikkerhets- og 

ytelsesaspektene ved utstyret og resultatet av den kliniske evalueringen i et dokument som bør være offentlig 

tilgjengelig. 

49) Sammendraget om sikkerhet og klinisk ytelse for et utstyr bør særlig omfatte utstyrets plass innenfor rammen av 

diagnostiske eller terapeutiske alternativer, idet det tas hensyn til den kliniske evalueringen av utstyret i forhold til andre 

diagnostiske eller terapeutiske alternativer og de særlige forholdene som det aktuelle utstyret og dets alternativer kan 

vurderes under. 

50) For å sikre et høyt nivå for vern av helse og sikkerhet og borgernes tillit til systemet er det av avgjørende betydning at 

meldte organer fungerer på en tilfredsstillende måte. Medlemsstatenes utpeking av og tilsyn med meldte organer i 

samsvar med detaljerte og strenge kriterier bør derfor være underlagt kontroll på unionsplan. 

51) Meldte organers vurdering av produsentenes tekniske dokumentasjon, særlig dokumentasjonen om den kliniske 

evalueringen, bør vurderes kritisk av myndigheten med ansvar for meldte organer. Vurderingen bør være en del av den 

risikobaserte tilnærmingen til tilsyns- og overvåkingsaktivitetene som utføres av meldte organer, og bør baseres på 

stikkprøver av den relevante dokumentasjonen. 

52) De meldte organenes stilling overfor produsentene bør styrkes, herunder deres rett og plikt til å foreta uanmeldte 

stedlige revisjoner samt fysiske tester eller laboratorietester av utstyr for å sikre at produsentene fortsatt oppfyller 

kravene etter at de har mottatt den opprinnelige sertifiseringen.  

  

(1) Kommisjonsbeslutning 2010/227/EU av 19. april 2010 om Den europeiske database for medisinsk utstyr (EUT L 102 av 23.4.2010, s. 45). 

(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 person-

opplysninger 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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53) For å øke åpenheten når det gjelder nasjonale myndigheters tilsyn med meldte organer, bør myndighetene med ansvar 

for meldte organer offentliggjøre informasjon om de nasjonale tiltakene som gjelder for hvordan meldte organer 

vurderes, utpekes og overvåkes. I samsvar med god forvaltningspraksis bør nevnte myndigheter holde denne 

informasjonen oppdatert, særlig for å gjenspeile relevante, betydelige eller vesentlige endringer av de aktuelle 

framgangsmåtene. 

54) Medlemsstaten der et meldt organ er etablert, bør ha ansvar for å håndheve kravene i denne forordning som gjelder det 

aktuelle meldte organet. 

55) Medlemsstatene bør, særlig med tanke på det ansvaret de har for å organisere og yte helsetjenester og medisinsk 

omsorg, kunne fastsette tilleggskrav til meldte organer som er utpekt for å foreta samsvarsvurderingen av utstyr, og som 

er etablert på deres territorium, når det gjelder spørsmål som ikke omfattes av denne forordning. Alle slike tilleggskrav 

som fastsettes, bør ikke berøre mer spesifikt tverrgående EU-regelverk om meldte organer og likebehandling av meldte 

organer. 

56) For implanterbart utstyr i klasse III og aktivt utstyr i klasse IIb beregnet på å administrere og/eller fjerne et legemiddel 

bør meldte organer, bortsett fra i visse tilfeller, være forpliktet til å be ekspertpaneler om å granske deres rapport om 

vurderingen av den kliniske evalueringen. Vedkommende myndigheter bør underrettes om utstyr som har fått tildelt et 

sertifikat etter en framgangsmåte for samsvarsvurdering der et ekspertpanel har medvirket. Samråd med ekspertpaneler i 

forbindelse med den kliniske evalueringen bør føre til en harmonisert evaluering av medisinsk høyrisikoutstyr takket 

være utveksling av ekspertise om kliniske aspekter og utarbeiding av felles spesifikasjoner for kategorier av utstyr som 

har gjennomgått denne samrådsprosessen. 

57) For utstyr i klasse III og visse typer utstyr i klasse IIb bør en produsent, før den kliniske evalueringen og/eller 

utprøvingen, frivillig kunne rådføre seg med et ekspertpanel om den kliniske utviklingsstrategien og om forslag til 

kliniske utprøvinger. 

58) Særlig i forbindelse med framgangsmåten for samsvarsvurdering er det nødvendig å opprettholde inndelingen av utstyr i 

fire produktklasser i samsvar med internasjonal praksis. Klassifiseringsreglene, som er basert på menneskekroppens 

sårbarhet, bør ta hensyn til de potensielle risikoene som er forbundet med utstyrets tekniske design og framstilling. For å 

opprettholde det samme sikkerhetsnivået som det som er fastsatt i direktiv 90/385/EØF, bør aktivt implanterbart utstyr 

klassifiseres i den høyeste risikoklassen. 

59) Bestemmelsene i den gamle ordningen som gjelder for invasivt utstyr, tar ikke i tilstrekkelig grad hensyn til graden av 

invasivitet og den potensielle toksisiteten forbundet med visse typer utstyr som innføres i menneskekroppen. For å 

oppnå en egnet risikobasert klassifisering av utstyr som består av stoffer eller av kombinasjoner av stoffer som 

absorberes av eller fordeles lokalt i menneskekroppen, må det innføres særlige klassifiseringsregler for slikt utstyr. 

Klassifiseringsreglene bør ta hensyn til stedet der utstyret utøver sin virkning i eller på menneskekroppen, hvor det 

innføres eller brukes, og om det forekommer en systemisk absorpsjon av stoffene som utstyret består av, eller av 

metabolittene av disse stoffene i menneskekroppen. 

60) Framgangsmåten for samsvarsvurdering av utstyr i klasse I bør som en hovedregel gjennomføres på produsentens 

eneansvar, ettersom risikoen i forbindelse med slikt utstyr er liten. For utstyr i klasse IIa, IIb og III bør det være 

obligatorisk at et meldt organ medvirker i et egnet omfang. 

61) Framgangsmåten for samsvarsvurdering av utstyr bør styrkes og strømlinjeformes ytterligere, mens kravene til de 

vurderingene som meldte organer skal utføre, bør være tydelig definert for å sikre like vilkår. 

62) Eksportsertifikater bør inneholde informasjon som gjør det mulig å bruke Eudamed til å innhente informasjon om 

utstyret, særlig med hensyn til om det finnes på markedet, er trukket tilbake fra markedet eller er tilbakekalt, og om 

samsvarssertifikater som gjelder utstyret. 

63) For å sikre et høyt sikkerhets- og ytelsesnivå bør påvisningen av samsvar med de generelle kravene til sikkerhet og 

ytelse fastsatt i denne forordning være basert på kliniske data som for utstyr i klasse III og implanterbart utstyr som en 

hovedregel skal stamme fra kliniske utprøvinger som er utført under en sponsors ansvar. Det bør være mulig både for 

produsenten og for en annen fysisk eller juridisk person å være den sponsoren som tar ansvar for den kliniske 

utprøvingen.  
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64) Reglene for kliniske utprøvinger bør være i samsvar med veletablerte internasjonale retningslinjer på dette området, 

f.eks. den internasjonale standarden ISO 14155:2011 om god klinisk praksis for kliniske undersøkelser av medisinsk 

utstyr til bruk på mennesker, slik at resultatene av kliniske utprøvinger som er gjennomført i Unionen, lettere aksepteres 

som dokumentasjon utenfor Unionen, og slik at resultatene av kliniske utprøvinger som er gjennomført utenfor Unionen 

i samsvar med internasjonale retningslinjer, lettere aksepteres i Unionen. Reglene bør også være i samsvar med den siste 

versjonen av Verdens legeorganisasjons Helsinki-deklarasjon om etiske prinsipper for medisinsk forskning som 

omfatter mennesker. 

65) Det bør overlates til medlemsstaten der en klinisk utprøving skal gjennomføres, å beslutte hvilken myndighet som skal 

delta i vurderingen av en søknad om gjennomføring av en klinisk utprøving, samt å organisere etikkomiteenes 

medvirkning innenfor fristene for godkjenning av den kliniske utprøvingen som er fastsatt i denne forordning. Slike 

beslutninger hører inn under den interne organisasjonen i hver medlemsstat. I denne forbindelse bør medlemsstatene 

sikre at lekmenn, særlig pasienter eller pasientorganisasjoner, kan medvirke. De bør også sikre at den nødvendige 

ekspertisen er tilgjengelig. 

66) Dersom en forsøksperson påføres skade under en klinisk utprøving, og utprøveren eller sponsoren som følge av dette 

pådrar seg et sivil- eller strafferettslig ansvar, bør vilkårene for ansvar i slike tilfeller, herunder spørsmål om 

årsakssammenheng og omfanget av skadeserstatningen og sanksjonene, fortsatt være regulert av nasjonal rett. 

67) Det bør opprettes et elektronisk system på unionsplan for å sikre at alle kliniske utprøvinger registreres og rapporteres i 

en offentlig tilgjengelig database. For å verne retten til vern av personopplysninger, som er anerkjent i artikkel 8 i Den 

europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter («pakten»), bør personopplysninger om forsøkspersoner som 

deltar i en klinisk utprøving, ikke registreres i det elektroniske systemet. For å sikre synergier med området for kliniske 

utprøvinger av legemidler bør det elektroniske systemet for kliniske utprøvinger være forenlig med EU-databasen som 

skal opprettes for kliniske utprøvinger av legemidler for mennesker. 

68) Dersom en klinisk utprøving skal gjennomføres i flere enn én medlemsstat, bør sponsoren, for å redusere den 

administrative byrden, ha mulighet til å inngi én søknad. For å gjøre det mulig å dele ressurser og sikre en ensartet 

vurdering av helse- og sikkerhetsrelaterte aspekter ved utstyret beregnet på utprøving, samt av den kliniske utprøvingens 

vitenskapelige utforming, bør framgangsmåten for vurdering av en slik enkeltsøknad koordineres mellom 

medlemsstatene under ledelse av en koordinerende medlemsstat. En slik koordinert vurdering bør ikke omfatte en 

vurdering av rent nasjonale, lokale og etiske aspekter ved en klinisk utprøving, herunder informert samtykke. I en 

innledende periode på sju år fra anvendelsesdatoen for denne forordning bør medlemsstatene kunne delta på frivillig 

grunnlag i den koordinerte vurderingen. Etter denne perioden bør alle medlemsstater være forpliktet til å delta i den 

koordinerte vurderingen. Kommisjonen bør på grunnlag av erfaringene fra den frivillige koordineringen mellom 

medlemsstatene utarbeide en rapport om anvendelsen av de relevante bestemmelsene om framgangsmåten for 

samordnet vurdering. Dersom konklusjonene i rapporten er negative, bør Kommisjonen legge fram et forslag om å 

forlenge perioden der deltakelse i den koordinerte vurderingen er frivillig. 

69) Sponsorer bør rapportere om visse uønskede hendelser som inntreffer og mangler ved utstyret som oppstår i løpet av de 

kliniske utprøvingene, til medlemsstatene der de aktuelle kliniske utprøvingene gjennomføres. Medlemsstatene bør ha 

mulighet til å avslutte eller midlertidig innstille utprøvingene eller tilbakekalle godkjenningen for disse utprøvingene 

dersom det anses som nødvendig for å sikre en høy grad av vern av forsøkspersonene som deltar i en klinisk utprøving. 

Informasjon om dette bør sendes til de andre medlemsstatene. 

70) Sponsoren av en klinisk utprøving bør før fristene fastsatt i denne forordning framlegge et sammendrag av resultatene 

av den kliniske utprøvingen som er enkelt å forstå for den tiltenkte brukeren, eventuelt sammen med rapporten om den 

kliniske utprøvingen. Dersom det av vitenskapelige grunner ikke er mulig å framlegge resultatene før de fastsatte 

fristene, bør sponsoren begrunne dette og opplyse om når resultatene vil bli framlagt. 

71) Denne forordning bør omfatte kliniske utprøvinger som har som formål å innhente klinisk dokumentasjon som viser at 

utstyret er i samsvar med kravene, og bør også fastsette de grunnleggende kravene til etiske og vitenskapelige 

vurderinger for andre typer kliniske utprøvinger av medisinsk utstyr.  
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72) Beslutningsudyktige forsøkspersoner, mindreårige og gravide og ammende kvinner krever et særlig vern. Det bør 

imidlertid overlates til medlemsstatene å utpeke en lovlig utpekt representant for beslutningsudyktige forsøkspersoner 

og mindreårige. 

73) Prinsippene om erstatning, begrensning og forbedring på området dyreforsøk fastsatt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2010/63/EU(1) bør overholdes. Særlig bør unødvendige gjentakelser av tester og studier unngås. 

74) Produsenter bør spille en aktiv rolle i fasen etter at utstyr er brakt i omsetning, ved systematisk og aktivt å samle inn 

informasjon om erfaringene etter at deres utstyr er brakt i omsetning, med henblikk på å oppdatere den tekniske 

dokumentasjonen og samarbeide med vedkommende nasjonale myndigheter med ansvar for sikkerhetsovervåkings- og 

markedstilsynsaktiviteter. For dette formål bør produsenter opprette et omfattende system for overvåking etter at utstyret 

er brakt i omsetning, som opprettes i henhold til deres kvalitetsstyringssystem, og som er basert på en plan for 

overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning. Relevante data og relevant informasjon som er samlet inn som et ledd i 

overvåkingen etter at utstyret er brakt i omsetning, og erfaringer fra eventuelle gjennomførte forebyggende og/eller 

korrigerende tiltak bør brukes til å oppdatere eventuelle relevante deler av den tekniske dokumentasjonen, f.eks. deler 

knyttet til risikovurdering og klinisk evaluering, og bør også tjene hensynet til åpenhet. 

75) For å bedre vernet av helse og sikkerhet i forbindelse med utstyr på markedet bør det elektroniske systemet for 

sikkerhetsovervåking av utstyr gjøres mer effektivt ved at det opprettes en sentral portal på unionsplan for rapportering 

av alvorlige hendelser og korrigerende sikkerhetstiltak. 

76) Medlemsstatene bør treffe egnede tiltak for å øke bevisstheten blant helsepersonell, brukere og pasienter om viktigheten 

av å rapportere hendelser. Helsepersonell, brukere og pasienter bør oppmuntres og gis mulighet til å rapportere om 

mistanker om alvorlige hendelser på nasjonalt plan ved hjelp av harmoniserte formater. Vedkommende nasjonale 

myndigheter bør underrette produsenter om alle mistanker om alvorlige hendelser, og dersom en produsent bekrefter at 

en slik hendelse har inntruffet, bør de berørte myndighetene sikre at det treffes egnede oppfølgingstiltak for å minimere 

risikoen for at slike hendelser inntreffer på nytt. 

77) Vurderingen av rapporterte alvorlige hendelser og korrigerende sikkerhetstiltak bør utføres på nasjonalt plan, men det 

bør sikres koordinering dersom lignende hendelser har inntruffet, eller dersom det må treffes korrigerende 

sikkerhetstiltak i flere enn én medlemsstat, med det formål å dele ressurser og sikre ensartede korrigerende tiltak. 

78) I forbindelse med gransking av hendelser bør vedkommende myndigheter, dersom det er relevant, ta hensyn til 

informasjon og synspunkter fra relevante berørte parter, herunder pasientorganisasjoner, organisasjoner som 

representerer helsepersonell, og produsentsammenslutninger. 

79) For å unngå dobbeltrapportering bør det skilles tydelig mellom rapportering av alvorlige uønskede hendelser eller 

mangler ved utstyret som inntreffer i forbindelse med kliniske utprøvinger, og rapportering av alvorlige hendelser som 

inntreffer etter at utstyret er brakt i omsetning. 

80) I denne forordning bør det fastsettes bestemmelser om markedstilsyn for å styrke vedkommende nasjonale myndigheters 

rettigheter og plikter, for å sikre effektiv koordinering av deres markedstilsynsaktiviteter og for å presisere hvilke 

framgangsmåter som får anvendelse. 

81) Enhver statistisk signifikant økning i antallet eller alvorlighetsgraden av hendelser som ikke er alvorlige, eller i 

forventede bivirkninger som kan ha en signifikant innvirkning på nytte-risikoanalysen, og som kan føre til uakseptable 

risikoer, bør rapporteres til vedkommende myndigheter, slik at de kan foreta en vurdering og treffe egnede tiltak. 

82) Det bør nedsettes en ekspertgruppe, koordineringsgruppen for medisinsk utstyr, bestående av personer som utpekes av 

medlemsstatene på grunnlag av den rollen og den ekspertisen de har på området medisinsk utstyr, herunder medisinsk 

utstyr til in vitro-diagnostikk, for å utføre oppgavene den gis ved denne forordning og ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2017/746(2), gi råd til Kommisjonen og bistå Kommisjonen og medlemsstatene med å sikre en 

harmonisert gjennomføring av denne forordning. Koordineringsgruppen for medisinsk utstyr bør kunne nedsette 

undergrupper for å få tilgang til den nødvendige dyptgående tekniske ekspertisen på område medisinsk utstyr, herunder 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU av 22. september 2010 om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål (EUT L 276 av 

20.10.2010, s. 33). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/746 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk og om oppheving av 

direktiv 98/79/EF og kommisjonsbeslutning 2010/227/EU (EUT L 117 av 5.5.2017, s. 176). 
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medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk. Når det nedsettes undergrupper, bør det tas tilstrekkelig hensyn til muligheten 

for å involvere eksisterende grupper på unionsplan på området medisinsk utstyr. 

83) Kommisjonen bør utpeke ekspertpaneler og ekspertlaboratorier på grunnlag av den oppdaterte kliniske, vitenskapelige 

eller tekniske ekspertisen de har, med det formål å yte vitenskapelig, teknisk og klinisk bistand til Kommisjonen, 

koordineringsgruppen for medisinsk utstyr, produsenter og meldte organer i forbindelse med gjennomføringen av denne 

forordning. Ekspertpanelene bør dessuten ha som oppgave å avgi uttalelse om meldte organers rapport om vurderingen 

av den kliniske evalueringen når det gjelder visse typer høyrisikoutstyr. 

84) En tettere koordinering mellom vedkommende nasjonale myndigheter gjennom informasjonsutveksling og koordinerte 

vurderinger under ledelse av en koordinerende myndighet er av avgjørende betydning for å sikre et ensartet høyt nivå 

for vern av helse og sikkerhet i det indre marked, særlig på området kliniske utprøvinger og sikkerhetsovervåking. 

Prinsippet om koordinert informasjonsutveksling og vurdering bør også få anvendelse på andre aktiviteter som utføres 

av myndighetene, og som beskrives i denne forordning, f.eks. utpeking av meldte organer, og bør fremmes på området 

markedstilsyn med utstyr. Samarbeid om og koordinering og kommunikasjon av aktiviteter bør også føre til mer effektiv 

bruk av ressurser og ekspertise på nasjonalt plan. 

85) Kommisjonen bør yte vitenskapelig, teknisk og logistisk støtte til koordinerende nasjonale myndigheter samt sikre at det 

regulatoriske systemet for utstyr blir effektivt og ensartet gjennomført på unionsplan på grunnlag av solid vitenskapelig 

dokumentasjon. 

86) Unionen og, dersom det er relevant, medlemsstatene bør delta aktivt i internasjonalt regulatorisk samarbeid på området 

medisinsk utstyr for å fremme utvekslingen av sikkerhetsrelatert informasjon om medisinsk utstyr samt for å støtte 

videreutviklingen av internasjonale regulatoriske retningslinjer som bidrar til at det i andre jurisdiksjoner vedtas 

regelverk som gir et nivå for vern av helse og sikkerhet tilsvarende det som fastsettes i denne forordning. 

87) Medlemsstatene bør treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at bestemmelsene i denne forordning gjennomføres, 

herunder ved å fastsette effektive, forholdsmessige og avskrekkende sanksjoner ved brudd på bestemmelsene. 

88) Denne forordning bør ikke påvirke medlemsstatenes rett til å kreve gebyrer på nasjonalt plan, men for å sikre åpenhet 

bør medlemsstatene underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene før de treffer beslutning om gebyrenes 

struktur og størrelse. For å sikre ytterligere åpenhet bør gebyrenes struktur og størrelse være offentlig tilgjengelig på 

anmodning. 

89) Denne forordning er forenlig med de grunnleggende rettighetene og prinsippene som er anerkjent særlig i pakten, især 

med hensyn til menneskeverd, menneskets integritet, vern av personopplysninger, frihet for kunst og vitenskap, frihet til 

å drive næringsvirksomhet samt eiendomsrett. Denne forordning bør anvendes av medlemsstatene i samsvar med nevnte 

rettigheter og prinsipper. 

90) Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV bør delegeres til Kommisjonen med 

henblikk på å endre visse ikke-vesentlige bestemmelser i denne forordning. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder 

hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå, og at disse samrådene gjennomføres i 

samsvar med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming(1). 

For å sikre lik deltakelse i utarbeidingen av delegerte rettsakter mottar Europaparlamentet og Rådet alle dokumenter 

samtidig som medlemsstatenes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møter i Kommisjonens 

ekspertgrupper som arbeider med utarbeiding av delegerte rettsakter. 

91) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. 

Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(2).  

  

(1) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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92) Rådgivningsprosedyren bør brukes ved gjennomføringsrettsakter som definerer formen på og presentasjonen av hvilke 

dataelementer som skal inngå i produsentenes sammendrag om sikkerhet og klinisk ytelse, og som fastsetter modellen 

for eksportsertifikatene, ettersom slike gjennomføringsrettsakter er av prosedyremessig art og ikke har direkte 

innvirkning på helse og sikkerhet på unionsplan. 

93) Kommisjonen bør vedta gjennomføringsrettsakter som får umiddelbar virkning, dersom det i behørig begrunnede 

tilfeller i forbindelse med en utvidelse til Unionens territorium av et nasjonalt unntak fra de gjeldende framgangsmåtene 

for samsvarsvurdering foreligger tvingende hasteårsaker som krever det. 

94) For å gjøre det mulig å utpeke utstedende enheter, ekspertpaneler og ekspertlaboratorier bør Kommisjonen gis 

gjennomføringsmyndighet. 

95) For å gi markedsdeltakere, særlig små- og mellomstore bedrifter, meldte organer, medlemsstatene og Kommisjonen, 

mulighet til å tilpasse seg endringene som innføres ved denne forordning, og for å sikre at den anvendes på riktig måte, 

bør det fastsettes en tilstrekkelig lang overgangsperiode, slik at de får tid til å tilpasse seg og treffe de nødvendige 

organisatoriske tiltak. Visse deler av forordningen som påvirker medlemsstatene og Kommisjonen direkte, bør 

imidlertid gjennomføres så snart som mulig. Det er også særlig viktig at det på anvendelsesdatoen for denne forordning 

er utpekt et tilstrekkelig antall meldte organer i samsvar med de nye kravene, slik at en eventuell mangel på medisinsk 

utstyr på markedet unngås. Utpeking av et meldt organ i samsvar med kravene i denne forordning før anvendelsesdatoen 

for denne forordning må imidlertid ikke berøre gyldigheten av utpekingen av disse meldte organene i henhold til 

direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF og deres mulighet til å fortsette å utstede gyldige sertifikater i henhold til nevnte to 

direktiver fram til anvendelsesdatoen for denne forordning. 

96) For å sikre en smidig overgang til de nye reglene for registrering av utstyr og sertifikater bør plikten til å overføre 

relevant informasjon til de elektroniske systemene som opprettes på unionsplan i henhold til denne forordning, dersom 

de tilsvarende IT-systemene utvikles i henhold til planen, begynne å gjelde fullt ut først 18 måneder etter 

anvendelsesdatoen for denne forordning. I denne overgangsperioden bør visse bestemmelser i direktiv 90/385/EØF og 

93/42/EØF fortsatt gjelde. For å unngå dobbeltregistreringer bør markedsdeltakere og meldte organer som registrerer 

seg i de relevante elektroniske systemene som opprettes på unionsplan i henhold til denne forordning, imidlertid anses 

for å oppfylle registreringskravene som medlemsstatene vedtar i henhold til disse bestemmelsene. 

97) For å sikre en smidig innføring av UDI-systemet bør tidspunktet for plikten til å plassere UDI-bæreren på utstyrets 

merking variere fra ett til fem år etter anvendelsesdatoen for denne forordning, alt etter hvilken klasse det berørte 

utstyret tilhører. 

98) Direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF bør oppheves for å sikre at det bare finnes ett sett med regler for omsetning av 

medisinsk utstyr og de tilhørende aspektene som omfattes av denne forordning. Produsentenes forpliktelser når det gjelder å 

gjøre tilgjengelig dokumentasjon om utstyr de har brakt i omsetning, og produsentenes og medlemsstatenes forpliktelser når 

det gjelder sikkerhetsovervåkingsaktiviteter for utstyr som er brakt i omsetning i henhold til nevnte direktiver, bør 

imidlertid fortsatt gjelde. Det bør overlates til medlemsstatene å bestemme hvordan sikkerhetsovervåkingsaktiviteter skal 

organiseres, men det er ønskelig at de kan rapportere om hendelser knyttet til utstyr som er brakt i omsetning i henhold til 

direktivene, ved hjelp av de samme verktøyene som de som brukes for å rapportere om utstyr som er brakt i omsetning i 

henhold til denne forordning. For å sikre en smidig overgang fra den gamle til den nye ordningen bør det også fastsettes at 

kommisjonsforordning (EU) nr. 207/2012(1) og kommisjonsforordning (EU) nr. 722/2012(2) fortsatt bør gjelde og få 

anvendelse, med mindre og fram til de oppheves ved gjennomføringsrettsakter som vedtas av Kommisjonen i henhold til 

denne forordning.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 207/2012 av 9. mars 2012 om elektroniske bruksanvisninger for medisinsk utstyr (EUT L 72 av 

10.3.2012, s. 28). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 722/2012 av 8. august 2012 om særlige krav med hensyn til de krav som er fastsatt i rådsdirektiv 

90/385/EØF og 93/42/EØF for aktivt implanterbart medisinsk utstyr og medisinsk utstyr framstilt av vev av animalsk opprinnelse 

(EUT L 212 av 9.8.2012, s. 3). 
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Beslutning 2010/227/EU som ble vedtatt i henhold til nevnte direktiver og direktiv 98/79/EF, bør også fortsatt gjelde og 

få anvendelse fram til Eudamed er fullt ut funksjonell. Det er derimot ikke nødvendig at kommisjonsdirektiv 

2003/12/EF(1) og 2005/50/EF(2) og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 920/2013(3) fortsetter å gjelde. 

99) Kravene i denne forordning bør få anvendelse på alt utstyr som bringes i omsetning eller tas i bruk fra og med 

anvendelsesdatoen for denne forordning. For å sikre en smidig overgang bør det imidlertid i en begrenset periode fra 

nevnte dato være mulig å bringe utstyr i omsetning eller ta utstyr i bruk på grunnlag av et gyldig sertifikat utstedt i 

henhold til direktiv 90/385/EØF eller direktiv 93/42/EØF. 

100) EUs datatilsyn har avgitt uttalelse(4) i henhold til artikkel 28 nr. 2 i forordning (EF) nr. 45/2001. 

101) Ettersom målene for denne forordning, som er å sikre at det indre marked for medisinsk utstyr fungerer tilfredsstillende 

og å sikre høye kvalitets- og sikkerhetsstandarder for medisinsk utstyr og dermed et høyt nivå for vern av pasienters, 

brukeres og andre personers helse og sikkerhet, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn 

av omfanget og virkningene bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 

som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Ved denne forordning fastsettes det regler for omsetning, tilgjengeliggjøring på markedet og ibruktaking av medisinsk 

utstyr til bruk på mennesker samt tilbehør til slikt utstyr i Unionen. Denne forordning får også anvendelse på kliniske 

utprøvinger som gjelder slikt medisinsk utstyr og tilbehør, og som gjennomføres i Unionen. 

2. Fra og med anvendelsesdatoen for de felles spesifikasjonene vedtatt i henhold til artikkel 9 får denne forordning også 

anvendelse på gruppene av produkter uten et tiltenkt medisinsk formål som er oppført på listen i vedlegg XVI, idet det tas 

hensyn til det aktuelle tekniske nivået og særlig eksisterende harmoniserte standarder for tilsvarende utstyr med et medisinsk 

formål som er basert på lignende teknologi. De felles spesifikasjonene for hver av gruppene av produkter som er oppført på 

listen i vedlegg XVI, skal minst gjelde anvendelse av risikohåndtering som fastsatt i vedlegg I for den aktuelle gruppen av 

produkter og, dersom det er nødvendig, en klinisk evaluering av sikkerheten. 

De nødvendige felles spesifikasjonene skal vedtas senest 26. mai 2020. De får anvendelse fra og med seks måneder etter den 

datoen de trer i kraft, eller senest fra og med 26. mai 2020. 

Uten hensyn til artikkel 122 skal medlemsstatenes tiltak med henblikk på å fastslå om produktene som er oppført på listen i 

vedlegg XVI, er medisinsk utstyr i henhold til direktiv 93/42/EØF fortsette å gjelde fram til anvendelsesdatoen nevnt i første 

ledd for de relevante felles spesifikasjonene for den aktuelle produktgruppen. 

Denne forordning får også anvendelse på kliniske utprøvinger som gjennomføres i Unionen, og som gjelder produktene nevnt i 

første ledd. 

3. Utstyr som både har et medisinsk og et ikke-medisinsk tiltenkt formål, skal oppfylle kravene som gjelder for både utstyr 

med og utstyr uten et tiltenkt medisinsk formål.  

  

(1) Kommisjonsdirektiv 2003/12/EF av 3. februar 2003 om omklassifisering av brystimplantater innenfor rammen av direktiv 93/42/EØF om 

medisinsk utstyr (EUT L 28 av 4.2.2003, s. 43). 

(2) Kommisjonsdirektiv 2005/50/EF av 11. august 2005 om omklassifisering av hofte-, kne- og skulderproteser innenfor rammen av 

rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr (EUT L 210 av 12.8.2005, s. 41). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 920/2013 av 24. september 2013 om utpeking av og tilsyn med meldte organer i 

henhold til rådsdirektiv 90/385/EØF om aktivt implanterbart medisinsk utstyr og rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr (EUT L 253 

av 25.9.2013, s. 8). 

(4) EUT C 358 av 7.12.2013, s. 10. 
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4. I denne forordning skal medisinsk utstyr, tilbehør til medisinsk utstyr og produktene oppført på listen i vedlegg XVI som 

denne forordning får anvendelse på i henhold til nr. 2, heretter kalles «utstyr». 

5. Dersom det kan begrunnes på grunn av likheten mellom utstyr med et tiltenkt medisinsk formål som er brakt i omsetning, 

og et produkt uten et tiltenkt medisinsk formål med hensyn til egenskaper og risikoer, har Kommisjonen myndighet til å vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 115 for å endre listen i vedlegg XVI, ved å legge til nye produktgrupper, for å verne 

brukernes eller andre personers helse og sikkerhet eller andre folkehelseaspekter. 

6. Denne forordning får ikke anvendelse på 

a) medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, som omfattes av forordning (EU) 2017/746, 

b) legemidler som definert i artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2001/83/EF. Når det skal bestemmes om et produkt omfattes av direktiv 

2001/83/EF eller av denne forordning, skal det tas særlig hensyn til produktets hovedvirkemåte, 

c) legemidler for avansert terapi, som omfattes av forordning (EF) nr. 1394/2007, 

d) blod, blodprodukter, plasma eller blodceller fra mennesker eller utstyr som når det bringes i omsetning eller tas i bruk, 

inneholder slike blodprodukter, celler eller slikt plasma, bortsett fra utstyr nevnt i nr. 8 i denne artikkel, 

e) kosmetiske produkter, som omfattes av forordning (EF) nr. 1223/2009, 

f) transplantater, vev eller celler av animalsk opprinnelse, eller avledede produkter av dette, eller produkter som inneholder 

eller består av dette. Denne forordning får imidlertid anvendelse på utstyr framstilt ved bruk av vev eller celler av animalsk 

opprinnelse, eller avledede produkter av dette, som er ikke-levedyktige, eller som er gjort ikke-levedyktige, 

g) transplantater, vev eller celler fra mennesker, eller avledede produkter av dette, som omfattes av direktiv 2004/23/EF, eller 

produkter som inneholder eller består av dette. Denne forordning får imidlertid anvendelse på utstyr framstilt ved bruk av 

avledede produkter av vev eller celler fra mennesker som er ikke-levedyktige, eller som er gjort ikke-levedyktige, 

h) produkter, bortsett fra dem nevnt i bokstav d), f) og g), som inneholder eller består av levedyktig biologisk materiale eller 

levedyktige organismer, herunder levende mikroorganismer, bakterier, sopp eller virus, for å oppnå eller støtte produktets 

tiltenkte formål, 

i) næringsmidler, som omfattes av forordning (EF) nr. 178/2002. 

7. Ethvert utstyr som når det bringes i omsetning eller tas i bruk, som en integrert del inneholder medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk som definert i artikkel 2 nr. 2 i forordning (EU) 2017/746, omfattes av denne forordning. Kravene i forordning 

(EU) 2017/746 får anvendelse på den delen av utstyret som er medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk. 

8. Ethvert utstyr som når det bringes i omsetning eller tas i bruk, som en integrert del inneholder et stoff som brukt alene kan 

anses som et legemiddel i henhold til definisjonen i artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2001/83/EF, herunder et legemiddel framstilt av 

blod eller plasma fra mennesker som definert i artikkel 1 nr. 10 i nevnte direktiv, og som har en virkning utover den virkningen 

utstyret har, skal vurderes og godkjennes i samsvar med denne forordning. 

Dersom virkningen av nevnte stoff er en hovedvirkning og ikke en virkning utover den virkningen utstyret har, skal det 

integrerte produktet omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF eller europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 726/2004(1), alt etter hva som er relevant. Da får de relevante generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i vedlegg 

I til denne forordning anvendelse på utstyrsdelens sikkerhet og ytelse. 

9. Ethvert utstyr som er beregnet på administrering av et legemiddel som definert i artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2001/83/EF, 

skal omfattes av denne forordning, uten at det berører bestemmelsene i nevnte direktiv og i forordning (EF) nr. 726/2004 når 

det gjelder legemiddelet. 

Dersom utstyret er beregnet på administrering av et legemiddel, og legemiddelet bringes i omsetning på en måte som gjør at 

legemiddelet og utstyret utgjør ett integrert produkt som utelukkende er beregnet på å bli brukt i en gitt kombinasjon, og som 

ikke kan gjenbrukes, skal nevnte integrerte produkt omfattes av direktiv 2001/83/EF eller forordning (EF) nr. 726/2004, alt etter 

hva som er relevant. Da får de relevante generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i vedlegg I til denne forordning 

anvendelse på sikkerheten og ytelsen til utstyrsdelen i det enkelte integrerte produktet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for 

godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker og veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk legemiddelkontor 

(EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1). 
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10. Ethvert utstyr som når det bringes i omsetning eller tas i bruk, som en integrert del inneholder ikke-levedyktige vev eller 

celler fra mennesker, eller avledede produkter av dette, og som har en virkning utover den virkningen utstyret har, skal vurderes 

og godkjennes i samsvar med denne forordning. Da får bestemmelsene om donasjon, uttak og kontroll fastsatt i direktiv 

2004/23/EF anvendelse. 

Dersom virkningen av nevnte vev eller celler eller avledede produkter av dette er en hovedvirkning og ikke en virkning utover 

den virkningen utstyret har, og produktet ikke omfattes av forordning (EF) nr. 1394/2007, skal produktet imidlertid omfattes av 

direktiv 2004/23/EF. Da får de relevante generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i vedlegg I til denne forordning 

anvendelse på utstyrsdelens sikkerhet og ytelse. 

11. Denne forordning utgjør et spesifikt unionsregelverk i henhold til artikkel 2 nr. 3 i direktiv 2014/30/EU. 

12. Utstyr som også er maskiner i henhold til artikkel 2 annet ledd bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/42/EF(1), skal, når det foreligger en fare i henhold til nevnte direktiv, også oppfylle de grunnleggende kravene til helse og 

sikkerhet fastsatt i vedlegg I til nevnte direktiv i den grad disse kravene er mer spesifikke enn de generelle kravene til sikkerhet 

og ytelse fastsatt i kapittel II i vedlegg I til denne forordning. 

13. Denne forordning berører ikke anvendelsen av direktiv 2013/59/Euratom. 

14. Denne forordning berører ikke en medlemsstats rett til å begrense bruken av en bestemt type utstyr i forbindelse med 

aspekter som ikke omfattes av denne forordning. 

15. Denne forordning berører ikke nasjonal rett som gjelder organisering, yting eller finansiering av helsetjenester og 

medisinsk omsorg, f.eks. kravet om at visse typer utstyr bare må utleveres på resept, kravet om at bare visse kategorier av 

helsepersonell eller helseinstitusjoner kan utlevere eller bruke visse typer utstyr, eller at bruken skal ledsages av spesifikk faglig 

rettledning. 

16. Ingen bestemmelser i denne forordning skal begrense medienes presse- eller ytringsfrihet i den grad disse frihetene er 

sikret i Unionen og medlemsstatene, særlig i henhold til artikkel 11 i Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «medisinsk utstyr» ethvert instrument, apparat, utstyr, programvare, implantat, reagens, materiale eller annen gjenstand 

som ifølge produsenten er beregnet på å bli brukt, alene eller i kombinasjon, på mennesker med henblikk på ett eller flere 

av følgende spesifikke medisinske formål: 

— Diagnostisering, forebygging, overvåking, prediksjon, prognostisering, behandling eller lindring av sykdom. 

— Diagnostisering, overvåking, behandling, lindring av eller kompensasjon for skade eller funksjonshemning. 

— Undersøkelse, utskifting eller endring av anatomien eller av en fysiologisk eller patologisk prosess eller tilstand. 

— For å frambringe informasjon ved hjelp av in vitro-undersøkelse av prøvemateriale fra menneskekroppen, herunder 

organ-, blod- og vevdonasjoner, 

og der den ønskede hovedvirkningen i eller på menneskekroppen ikke framkalles ved en farmakologisk, immunologisk 

eller metabolsk virkning, men der slike virkninger kan bidra til dets funksjon. 

Følgende produkter skal også anses som medisinsk utstyr: 

— Utstyr til svangerskapsforebygging eller befruktningsassistanse. 

— Produkter som særlig er beregnet på rengjøring, desinfisering eller sterilisering av utstyr nevnt i artikkel 1 nr. 4, samt 

de som er nevnt i første ledd i dette nummer,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai 2006 om maskiner, og om endring av direktiv 95/16/EF (EUT L 157 av 

9.6.2006, s. 24). 
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2) «tilbehør til medisinsk utstyr» et produkt som i seg selv ikke er medisinsk utstyr, men som ifølge produsenten er beregnet 

på å bli brukt sammen med en eller flere bestemte typer medisinsk utstyr, for særlig å gjøre det mulig å bruke det 

medisinske utstyret i samsvar med dets tiltenkte formål eller for særlig og direkte å understøtte det medisinske utstyrets 

medisinske funksjonalitet i henhold til den tiltenkte bruken av det, 

3) «individuelt tilpasset utstyr» ethvert utstyr som er framstilt særskilt etter skriftlig anvisning fra en person som i henhold til 

nasjonal rett er autorisert i kraft av sine faglige kvalifikasjoner, med angivelse på nevnte persons ansvar av utstyrets særlige 

designegenskaper, og som utelukkende er beregnet på én bestemt pasient alene med det formål å oppfylle vedkommendes 

individuelle behov. 

Masseframstilt utstyr som må tilpasses for å oppfylle en yrkesbrukers særlige krav, og utstyr som er masseframstilt ved 

hjelp av industrielle framstillingsprosesser på forskrivning fra en person med fullmakt, skal ikke anses som individuelt 

tilpasset utstyr, 

4) «aktivt utstyr» ethvert utstyr som for å kunne fungere avhenger av en annen kilde til energi enn den som genereres av 

menneskekroppen for dette formål, eller ved tyngdekraft, og som fungerer ved å endre denne energiens tetthet eller 

omforme den. Utstyr som er beregnet på å overføre energi, stoffer eller andre elementer mellom et aktivt utstyr og 

pasienten, uten vesentlige endringer, skal ikke anses som aktivt utstyr. 

Programvare skal også anses som aktivt utstyr, 

5) «implanterbart utstyr» ethvert utstyr, herunder utstyr som helt eller delvis absorberes, som er beregnet på 

— å bli innført helt i menneskekroppen, eller 

— å erstatte en epitelial overflate eller øyets overflate, 

ved et klinisk inngrep, og som er beregnet på å bli værende på plass etter prosedyren. 

Ethvert utstyr som er beregnet på å bli delvis innført i menneskekroppen ved et klinisk inngrep og bli værende på plass 

etter prosedyren i minst 30 dager, skal også anses som implanterbart utstyr, 

6) «invasivt utstyr» ethvert utstyr som helt eller delvis føres inn i kroppen, enten gjennom en kroppsåpning eller gjennom 

kroppens overflate, 

7) «generisk utstyrsgruppe» en gruppe utstyr som er beregnet på samme eller lignende formål, eller som har beslektet 

teknologi, slik at det er mulig å klassifisere utstyret på en generisk måte som ikke gjenspeiler særskilte egenskaper, 

8) «engangsutstyr» utstyr som er beregnet på å bli brukt på én person i forbindelse med én enkelt prosedyre, 

9) «forfalsket utstyr» ethvert utstyr med en uriktig beskrivelse av utstyrets identitet og/eller opprinnelse og/eller utstyrets CE-

merkingssertifikater eller dokumenter knyttet til framgangsmåter for CE-merking. Denne definisjonen omfatter ikke 

utilsiktet manglende samsvar og berører ikke brudd på immaterialrettigheter, 

10) «prosedyresett» en kombinasjon av produkter satt sammen og brakt i omsetning med henblikk på bruk til et spesifikt 

medisinsk formål, 

11) «system» en kombinasjon av produkter, som enten er pakket sammen eller ikke, og som er beregnet på å koples sammen 

eller kombineres for å oppfylle et spesifikt medisinsk formål, 

12) «tiltenkt formål» den bruken som et utstyr er beregnet på ifølge produsentens opplysninger i merkingen, i 

bruksanvisningen eller i markedsførings- eller salgsmateriale eller -uttalelser, og som er angitt av produsenten i den 

kliniske evalueringen, 

13) «merking» skriftlig, trykt eller grafisk informasjon angitt på enten selve utstyret eller på emballasjen til hver enkelt enhet 

eller på emballasjen til flere utstyrsenheter, 

14) «bruksanvisning» informasjon som produsenten stiller til rådighet for å informere brukeren om et utstyrs tiltenkte formål, 

riktig bruk av utstyret og om eventuelle forholdsregler som skal treffes, 

15) «entydig utstyrsidentifikasjon» («UDI») en serie med numeriske eller alfanumeriske tegn som er opprettet i henhold til 

internasjonalt anerkjente standarder for utstyrsidentifikasjon og -koding, og som gjør det mulig å identifisere et bestemt 

utstyr på markedet på en entydig måte,  
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16) «ikke-levedyktig» som mangler mulighet for metabolisme eller formering, 

17) «avledet produkt» et «ikke-cellulært stoff» utvunnet fra vev eller celler fra mennesker eller dyr gjennom en 

framstillingsprosess. Det endelige stoffet som brukes til framstilling av utstyret i dette tilfellet, inneholder ikke celler eller 

vev, 

18) «nanomateriale» et naturlig, tilfeldig oppstått eller framstilt materiale som inneholder partikler i bundet form eller som 

aggregat eller agglomerat, og der minst 50 % av partiklene i den antallsbaserte størrelsesfordelingen har én eller flere ytre 

dimensjoner i størrelsesområdet 1 til 100 nm. 

Fullerener, grafenflak og enkeltveggede karbonnanorør med ett eller flere ytre mål på under 1 nm skal også anses som 

nanomateriale, 

19) «partikkel», med henblikk på definisjonen av nanomateriale i nr. 18, et svært lite fragment av et materiale med definerte 

fysiske grenser, 

20) «agglomerat», med henblikk på definisjonen av nanomateriale i nr. 18, en samling av løst bundne partikler eller aggregater 

med et ytre overflateareal som tilsvarer summen av de individuelle bestanddelenes overflateareal, 

21) «aggregat», med henblikk på definisjonen av nanomateriale i nr. 18, en partikkel som består av sterkt bundne eller 

sammensmeltede partikler, 

22) «ytelse» et utstyrs evne til å oppfylle det tiltenkte formålet angitt av produsenten, 

23) «risiko» kombinasjonen av sannsynligheten for skade og den aktuelle skadens alvorlighetsgrad, 

24) «nytte-risikobestemmelse» analysering av alle vurderinger av nytte og risiko som kan være relevant for bruken av utstyret 

for det tiltenkte formålet, når det brukes i samsvar med det tiltenkte formålet angitt av produsenten, 

25) «kompatibilitet» et utstyrs, herunder en programvares, evne, når det/den brukes sammen med en eller flere andre 

utstyrsenheter i samsvar med det tiltenkte formålet, til å 

a) fungere uten at evnen til å fungere etter formålet går tapt eller reduseres, og/eller 

b) integrere og/eller fungere uten behov for å endre eller tilpasse noen deler av det kombinerte utstyret, og/eller 

c) bli brukt sammen uten konflikt/interferens eller bivirkning, 

26) «interoperabilitet» den evnen to eller flere utstyrsenheter, herunder programvare, fra samme produsent eller fra forskjellige 

produsenter har til å 

a) utveksle informasjon og bruke informasjonen som utveksles, til å gjennomføre en bestemt funksjon på riktig måte uten 

å endre dataenes innhold og/eller 

b) kommunisere med hverandre og/eller 

c) fungere sammen på tiltenkt måte, 

27) «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering av utstyr, bortsett fra utstyr beregnet på utprøving, med henblikk på 

distribusjon, forbruk eller bruk på markedet i Unionen i forbindelse med kommersiell virksomhet, mot betaling eller 

vederlagsfritt, 

28) «bringe i omsetning» den første tilgjengeliggjøringen av utstyr, bortsett fra utstyr beregnet på utprøving, på markedet i 

Unionen, 

29) «ibruktaking» det stadiet der utstyr, bortsett fra utstyr beregnet på utprøving, er blitt gjort tilgjengelig for sluttbrukeren og 

er klart til første gangs bruk i samsvar med det tiltenkte formålet på markedet i Unionen, 

30) «produsent» en fysisk eller juridisk person som framstiller eller helrenoverer utstyr, eller som får utstyr designet, framstilt 

eller helrenovert, og som markedsfører nevnte utstyr i eget navn eller under eget varemerke, 

31) «helrenovering», med henblikk på definisjonen av produsent, en fullstendig ombygging av et utstyr som allerede er brakt i 

omsetning eller er tatt i bruk, eller framstilling av nytt utstyr basert på brukt utstyr slik at det bringes i samsvar med denne 

forordning, kombinert med at det renoverte utstyret gis en ny levetid,  
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32) «autorisert representant» enhver fysisk eller juridisk person etablert i Unionen som har fått og har akseptert en skriftlig 

fullmakt fra en produsent plassert utenfor Unionen, til å utføre bestemte oppgaver på dennes vegne med hensyn til dennes 

forpliktelser i henhold til denne forordning, 

33) «importør» enhver fysisk eller juridisk person etablert i Unionen som bringer utstyr fra en tredjestat i omsetning i Unionen, 

34) «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i omsetningskjeden, utenom produsenten eller importøren, som gjør utstyr 

tilgjengelig på markedet fram til ibruktaking, 

35) «markedsdeltaker» en produsent, autorisert representant, importør, distributør eller personen nevnt i artikkel 22 nr. 1 og 22 

nr. 3, 

36) «helseinstitusjon» en organisasjon som har som hovedformål å pleie eller behandle pasienter eller fremme folkehelsen, 

37) «bruker» helsepersonell eller enhver lekmann som bruker et utstyr, 

38) «lekmann» en person som ikke har en formell utdannelse innenfor et relevant område innen helsevesenet eller et medisinsk 

fagområde, 

39) «reprosessering» en prosess som utføres med brukt utstyr for å gjøre det trygt å bruke det om igjen, herunder rengjøring, 

desinfisering, sterilisering og tilknyttede prosedyrer, samt testing og gjenoppretting av det brukte utstyrets tekniske og 

funksjonelle sikkerhet, 

40) «samsvarsvurdering» en prosess som viser om kravene i denne forordning for utstyr er oppfylt, 

41) «samsvarsvurderingsorgan» et organ som, som tredjepart, utfører samsvarsvurderingsaktiviteter, herunder kalibrering, 

testing, sertifisering og inspeksjon, 

42) «meldt organ» et samsvarsvurderingsorgan som er utpekt i samsvar med denne forordning, 

43) «CE-samsvarsmerking» eller «CE-merking» merking der en produsent angir at utstyret er i samsvar med gjeldende krav 

fastsatt i denne forordning eller annet gjeldende EU-harmoniseringsregelverk for slik merking, 

44) «klinisk evaluering» en systematisk og planlagt prosess for løpende å generere, samle inn og vurdere de kliniske dataene 

for et utstyr for å kontrollere utstyrets sikkerhet og ytelse, herunder klinisk nytte, når det brukes som tiltenkt av 

produsenten, 

45) «klinisk utprøving» enhver systematisk utprøving som omfatter en eller flere forsøkspersoner, og som gjennomføres for å 

vurdere et utstyrs sikkerhet eller ytelse, 

46) «utstyr beregnet på utprøving» utstyr som vurderes i en klinisk utprøving, 

47) «plan for klinisk utprøving» et dokument som beskriver begrunnelsen for, mål, utforming, metodologi, monitorering, 

statistiske vurderinger, organisering og gjennomføring av en klinisk utprøving, 

48) «kliniske data» informasjon om sikkerhet eller ytelse som genereres ved bruken av utstyret, og som stammer fra 

— en eller flere kliniske utprøvinger av det aktuelle utstyret, 

— en eller flere kliniske utprøvinger eller andre studier publisert i vitenskapelig litteratur av utstyr som det kan 

dokumenteres er ekvivalent med det aktuelle utstyret, 

— rapporter publisert i fagfellevurdert vitenskapelig litteratur om annen klinisk erfaring med enten det aktuelle utstyret 

eller utstyr som det kan dokumenteres er ekvivalent med det aktuelle utstyret, 

— klinisk relevant informasjon fra overvåkingen etter at utstyret er brakt i omsetning, særlig i den kliniske oppfølgingen 

etter at utstyret er brakt i omsetning, 

49) «sponsor» en person, et firma, en institusjon eller en organisasjon som påtar seg ansvaret for å innlede, lede og organisere 

finansieringen av en klinisk utprøving, 

50) «forsøksperson» en person som deltar i en klinisk utprøving,  
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51) «klinisk dokumentasjon» de kliniske dataene og resultatene av den kliniske evalueringen av et utstyr som foreligger i 

tilstrekkelig mengde og er av tilstrekkelig kvalitet til at det kan foretas en kvalifisert vurdering av om utstyret er sikkert og 

oppnår den tiltenkte kliniske nytten når det brukes som tiltenkt av produsenten, 

52) «klinisk ytelse» et utstyrs evne som følge av eventuelle direkte eller indirekte medisinske virkninger som stammer fra dets 

tekniske eller funksjonelle egenskaper, herunder diagnostiske egenskaper, til å oppfylle det tiltenkte formålet angitt av 

produsenten, og som dermed fører til en klinisk nytte for pasienten, når det brukes av pasienten som tiltenkt, 

53) «klinisk nytte» den positive virkningen et utstyr har på en persons helse, uttrykt som et eller flere meningsfulle, målbare og 

pasientrelevante kliniske utfall, herunder utfall knyttet til diagnose, eller en positiv virkning på pasientbehandlingen eller 

folkehelsen, 

54) «utprøver» en person som er ansvarlig for gjennomføringen av en klinisk utprøving på et utprøvingssted, 

55) «informert samtykke» en forsøkspersons frie og frivillige uttrykk for sin vilje til å delta i en bestemt klinisk utprøving etter 

å ha blitt informert om alle sider ved den kliniske utprøvingen som er relevante for forsøkspersonens beslutning om å delta, 

eller, dersom forsøkspersonen er mindreårig eller beslutningsudyktig, en tillatelse eller et samtykke fra vedkommendes 

lovlig utpekte representant til at vedkommende kan delta i den kliniske utprøvingen, 

56) «etikkomité» et uavhengig organ som er opprettet i en medlemsstat i samsvar med nevnte medlemsstats rett, og som har 

myndighet til å avgi uttalelser med henblikk på denne forordning, idet det tas hensyn til synspunkter fra lekmenn, særlig 

pasienter eller pasientorganisasjoner, 

57) «uønsket hendelse» enhver uønsket medisinsk hendelse, utilsiktet sykdom eller skade eller uønskede kliniske tegn, 

herunder unormale laboratorieresultater, hos forsøkspersoner, brukere eller andre personer i forbindelse med en klinisk 

utprøving, uavhengig av om dette er knyttet til utstyret beregnet på utprøving eller ikke, 

58) «alvorlig uønsket hendelse» enhver uønsket hendelse som medfører noe av det følgende: 

a) Død. 

b) Alvorlig forringelse av forsøkspersonens helse, som medfører noe av det følgende: 

i) Livstruende sykdom eller skade. 

ii) Permanent svekkelse av en kroppsstruktur eller en kroppsfunksjon. 

iii) Sykehusinnleggelse eller forlenget sykehusopphold for pasienten. 

iv) Medisinske eller kirurgiske inngrep for å forhindre livstruende sykdom eller skade eller varig svekkelse av en 

kroppsstruktur eller -funksjon. 

v) Kronisk sykdom. 

c) Føtalt distress, fosterdød eller en medfødt fysisk eller psykisk funksjonshemning eller misdannelse, 

59) «mangel ved utstyret» enhver mangel når det gjelder identiteten, kvaliteten, holdbarheten, påliteligheten, sikkerheten eller 

ytelsen til utstyr beregnet på utprøving, herunder funksjonssvikt, brukerfeil eller unøyaktigheter i informasjonen fra 

produsenten, 

60) «overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning», alle aktiviteter som produsenter i samarbeid med andre markeds-

deltakere utfører for å opprette og oppdatere en systematisk framgangsmåte for proaktiv innsamling og gjennomgåelse av 

erfaringer med utstyr de bringer i omsetning, gjør tilgjengelig på markedet eller tar i bruk, med henblikk på å identifisere 

eventuelle behov for umiddelbar iverksetting av nødvendige korrigerende eller forebyggende tiltak, 

61) «markedstilsyn» virksomhet som utøves og tiltak som treffes av vedkommende myndigheter for å kontrollere og sikre at 

utstyr oppfyller kravene i det relevante EU-harmoniseringsregelverket, og ikke setter helse, sikkerhet eller andre sider ved 

vernet av offentlige interesser i fare, 

62) «tilbakekalling» ethvert tiltak med sikte på tilbakelevering av utstyr som allerede er gjort tilgjengelig for sluttbrukeren,  
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63) «tilbaketrekking» ethvert tiltak med sikte på å hindre at utstyr i omsetningskjeden fortsatt gjøres tilgjengelig på markedet, 

64) «hendelse» enhver funksjonssvikt i eller forringelse av egenskapene eller ytelsen til utstyr som er gjort tilgjengelig på 

markedet, herunder brukerfeil på grunn av ergonomiske egenskaper, samt enhver unøyaktighet i informasjonen fra 

produsenten og enhver uønsket bivirkning, 

65) «alvorlig hendelse» enhver hendelse som direkte eller indirekte har ført, kunne ha ført eller kan føre til 

a) en pasients, brukers eller annen persons død, 

b) midlertidig eller varig alvorlig forringelse av en pasients, brukers eller annen persons helsetilstand, 

c) en alvorlig folkehelsetrussel, 

66) «alvorlig folkehelsetrussel» en hendelse som kan føre til umiddelbar risiko for død, alvorlig forringelse av en persons 

helsetilstand eller til alvorlig sykdom, som kan kreve at det raskt treffes mottiltak, og som kan forårsake betydelig 

sykelighet eller dødelighet hos mennesker, eller som er uvanlig eller uventet med tanke på aktuelt sted og tidspunkt, 

67) «korrigerende tiltak» ethvert tiltak som treffes for å fjerne årsaken til et mulig eller faktisk avvik eller en annen uønsket 

situasjon, 

68) «korrigerende sikkerhetstiltak» korrigerende tiltak som en produsent av tekniske eller medisinske årsaker treffer for å 

forebygge eller redusere risikoen for en alvorlig hendelse i forbindelse med utstyr som er gjort tilgjengelig på markedet, 

69) «sikkerhetsmelding» en melding som en produsent sender til brukere eller kunder i forbindelse med et korrigerende 

sikkerhetstiltak, 

70) «harmonisert standard» en europeisk standard som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 1025/2012, 

71) «felles spesifikasjoner» en rekke tekniske og/eller kliniske krav, som ikke er en standard, og som gjør det mulig å oppfylle 

de rettslige forpliktelsene som gjelder for et utstyr, en prosess eller et system. 

Artikkel 3 

Endring av visse definisjoner 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 115 for å endre definisjonen av 

nanomateriale fastsatt i artikkel 2 nr. 18 og de tilhørende definisjonene i artikkel 2 nr. 19, 20 og 21 på grunnlag av den tekniske 

og vitenskapelige utviklingen, og idet det tas hensyn til definisjoner fastsatt på unionsplan og internasjonalt plan. 

Artikkel 4 

Produkters regulatoriske status 

1. Uten at det berører artikkel 2 nr. 2 i direktiv 2001/83/EF, skal Kommisjonen på behørig begrunnet anmodning fra en 

medlemsstat og etter å ha rådført seg med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr nedsatt i henhold til artikkel 103 i denne 

forordning ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette om et bestemt produkt eller en bestemt kategori eller gruppe av 

produkter omfattes av definisjonen av «medisinsk utstyr» eller «tilbehør til medisinsk utstyr». Nevnte gjennomføringsrettsakter 

skal vedtas i henhold til undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 114 nr. 3 i denne forordning. 

2. Kommisjonen kan også på eget initiativ og etter å ha rådført seg med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr ved hjelp 

av gjennomføringsrettsakter treffe beslutning om spørsmålene nevnt i nr. 1 i denne artikkel. Disse gjennomføringsrettsaktene 

skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 114 nr. 3. 

3. Kommisjonen skal sikre at medlemsstatene utveksler ekspertise på området medisinsk utstyr, medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk, legemidler, vev og celler fra mennesker, kosmetikk, biocider, næringsmidler og ved behov andre produkter, for å 

fastslå den regulatoriske statusen til et produkt eller en kategori eller gruppe av produkter. 

4. Når Kommisjonen vurderer den mulige regulatoriske statusen som utstyr for produkter som involverer legemidler, vev og 

celler fra mennesker, biocider eller næringsmidler, skal den sikre at det gjennomføres tilstrekkelige samråd med Det europeiske 

legemiddelbyrå (EMA), Det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA) og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(EFSA), alt etter hva som er relevant.  
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KAPITTEL II 

TILGJENGELIGGJØRING PÅ MARKEDET OG IBRUKTAKING AV UTSTYR, MARKEDSDELTAKERNES FORPLIKTELSER, 

REPROSESSERING, CE-MERKING, FRITT VAREBYTTE 

Artikkel 5 

Omsetning og ibruktaking 

1. Utstyr kan bringes i omsetning eller tas i bruk bare dersom det oppfyller kravene i denne forordning, og dersom det er 

forskriftsmessig levert, riktig installert og vedlikeholdes og brukes riktig i samsvar med det tiltenkte formålet. 

2. Utstyr skal oppfylle de generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i vedlegg I som får anvendelse på det, idet det tas 

hensyn til utstyrets tiltenkte formål. 

3. Påvisningen av samsvar med de grunnleggende kravene til sikkerhet og ytelse skal omfatte en klinisk evaluering i samsvar 

med artikkel 61. 

4. Utstyr som framstilles og brukes i helseinstitusjoner, skal anses for å ha blitt tatt i bruk. 

5. Med unntak av de relevante generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i vedlegg I får kravene i denne forordning 

ikke anvendelse på utstyr som bare framstilles og brukes i helseinstitusjoner som er etablert i Unionen, forutsatt at alle følgende 

vilkår er oppfylt: 

a) Utstyret overføres ikke til et annet rettssubjekt. 

b) Framstillingen og bruken av utstyret skjer innenfor rammen av egnede kvalitetsstyringssystemer. 

c) Helseinstitusjonen begrunner i sin dokumentasjon at de særlige behovene til pasientmålgruppen ikke kan oppfylles, eller 

ikke kan oppfylles med et egnet ytelsesnivå, ved hjelp av tilsvarende utstyr som er tilgjengelig på markedet. 

d) Helseinstitusjonen på anmodning framlegger informasjon for vedkommende myndighet om bruken av slikt utstyr som skal 

inneholde en begrunnelse for framstillingen, endringen og bruken av utstyret. 

e) Helseinstitusjonen utarbeider en erklæring som den skal gjøre offentlig tilgjengelig, og som inneholder 

i) navnet på og adressen til helseinstitusjonen som har framstilt utstyret, 

ii) opplysningene som er nødvendige for å identifisere utstyret, 

iii) en erklæring om at utstyret oppfyller de generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i vedlegg I til denne 

forordning, og, dersom det er relevant, informasjon om hvilke krav som ikke er fullt ut oppfylt, sammen med en 

begrunnelse for dette. 

f) Helseinstitusjonen utarbeider dokumentasjon som gjør det mulig å få en forståelse av framstillingsanlegget, 

framstillingsprosessen samt data om utstyrets design og ytelse, herunder det tiltenkte formålet, som er tilstrekkelig detaljert 

til at vedkommende myndighet kan fastslå at de generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i vedlegg I til denne 

forordning er oppfylt. 

g) Helseinstitusjonen treffer alle nødvendige tiltak for å sikre at alt utstyr framstilles i samsvar med dokumentasjonen nevnt i 

bokstav f). 

h) Helseinstitusjonen gjennomgår erfaringene fra den kliniske bruken av utstyret og treffer alle nødvendige korrigerende tiltak. 

Medlemsstatene kan kreve at nevnte helseinstitusjoner framlegger ytterligere relevant informasjon om slikt utstyr som er blitt 

framstilt og brukt på deres territorium, for vedkommende myndighet. Medlemsstatene skal beholde retten til å begrense 

framstillingen og bruken av bestemte typer av slikt utstyr, og skal gis adgang til å inspisere helseinstitusjonenes aktiviteter. 

Dette nummer får ikke anvendelse på utstyr som framstilles i industriell målestokk. 

6. For å sikre ensartet anvendelse av vedlegg I kan Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter i den utstrekning det er 

nødvendig for å løse problemer med forskjellige fortolkninger og den praktiske anvendelsen. Disse gjennomføringsrettsaktene 

skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 114 nr. 3.  
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Artikkel 6 

Fjernsalg 

1. Utstyr som tilbys via informasjonssamfunnstjenester som definert i artikkel 1 nr. 1 bokstav b) i direktiv (EU) 2015/1535 

til en fysisk eller juridisk person som er etablert i Unionen, skal oppfylle kravene i denne forordning. 

2. Uten at det berører nasjonal rett når det gjelder utøvelse av medisinsk yrkesvirksomhet, skal utstyr som ikke bringes i 

omsetning, men som brukes i forbindelse med kommersiell virksomhet, mot betaling eller vederlagsfritt, med henblikk på å 

levere en diagnostisk eller terapeutisk tjeneste som tilbys via informasjonssamfunnstjenester som definert i artikkel 1 nr. 1 

bokstav b) i direktiv (EU) 2015/1535 eller ved hjelp av andre kommunikasjonsmidler, direkte eller gjennom mellommenn, til en 

fysisk eller juridisk person som er etablert i Unionen, oppfylle kravene i denne forordning. 

3. På anmodning fra en vedkommende myndighet skal enhver fysisk eller juridisk person som tilbyr utstyr i samsvar med 

nr. 1, eller som leverer en tjeneste i samsvar med nr. 2, sørge for at en kopi av EU-samsvarserklæringen for det berørte utstyret 

er tilgjengelig. 

4. En medlemsstat kan av hensyn til vern av folkehelsen kreve at en leverandør av informasjonssamfunnstjenester, som 

definert i artikkel 1 nr. 1 bokstav b) i direktiv (EU) 2015/1535, innstiller sin virksomhet. 

Artikkel 7 

Påstander 

I merkingen, bruksanvisningen, ved tilgjengeliggjøring og ibruktaking av og i salgsfremmende materiale for utstyr er det 

forbudt å bruke tekst, navn, varemerker, bilder og figurer eller andre tegn som kan villede brukeren eller pasienten når det 

gjelder utstyrets tiltenkte formål, sikkerhet og ytelse, ved å 

a) tillegge utstyret funksjoner og egenskaper som det ikke har, 

b) skape et falskt inntrykk av behandlingen eller diagnostiseringen, funksjoner eller egenskaper som utstyret ikke har, 

c) unnlate å opplyse brukeren eller pasienten om en sannsynlig risiko forbundet med bruken av utstyret i samsvar med det 

tiltenkte formålet, 

d) foreslå en annen bruk av utstyret enn den som er angitt som en del av det tiltenkte formålet som omfattes av 

samsvarsvurderingen. 

Artikkel 8 

Bruk av harmoniserte standarder 

1. Utstyr som er i samsvar med relevante harmoniserte standarder, eller relevante deler av disse standardene som det er 

offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, skal anses for å være i samsvar med kravene i denne forordning 

som omfattes av disse standardene eller deler av dem. 

Første ledd får også anvendelse på krav til systemer eller prosesser som markedsdeltakere eller sponsorer skal oppfylle i 

henhold til denne forordning, herunder de som gjelder kvalitetsstyringssystemer, risikohåndtering, systemer for overvåking etter 

at utstyret er brakt i omsetning, kliniske utprøvinger, klinisk evaluering eller klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i 

omsetning. 

Henvisninger i denne forordning til harmoniserte standarder skal forstås som harmoniserte standarder som det er offentliggjort 

henvisninger til i Den europeiske unions tidende. 

2. Henvisninger i denne forordning til harmoniserte standarder skal også omfatte monografiene i Den europeiske farmakopé 

vedtatt i samsvar med konvensjonen om utarbeidingen av en europeisk farmakopé, særlig om kirurgiske suturer og interaksjon 

mellom legemidler og materialer som brukes i utstyr som inneholder slike legemidler, forutsatt at henvisninger til nevnte 

monografier er offentliggjort i Den europeiske unions tidende.  
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Artikkel 9 

Felles spesifikasjoner 

1. Uten at det berører artikkel 1 nr. 2 og artikkel 17 nr. 5 og fristen fastsatt i disse bestemmelsene, og dersom det ikke finnes 

harmoniserte standarder eller dersom relevante harmoniserte standarder er utilstrekkelige, eller dersom det er behov for å 

håndtere folkehelserelaterte bekymringer, kan Kommisjonen, etter å ha rådført seg med koordineringsgruppen for medisinsk 

utstyr, ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta felles spesifikasjoner med hensyn til de generelle kravene til sikkerhet og 

ytelse fastsatt i vedlegg I, den tekniske dokumentasjonen fastsatt i vedlegg II og III, den kliniske evalueringen samt den kliniske 

oppfølgingen etter at utstyret er brakt i omsetning fastsatt i vedlegg XIV, eller kravene til klinisk utprøving fastsatt i vedlegg 

XV. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 114 nr. 3. 

2. Utstyr som er i samsvar med de felles spesifikasjonene nevnt i nr. 1, skal anses for å være i samsvar med kravene i denne 

forordning som omfattes av nevnte felles spesifikasjoner eller relevante deler av disse. 

3. Produsentene skal overholde de felles spesifikasjonene nevnt i nr. 1, med mindre de kan behørig begrunne at de har valgt 

løsninger som sikrer et sikkerhets- og ytelsesnivå som minst er likeverdig med nivået i de felles spesifikasjonene. 

4. Uten hensyn til nr. 3 skal produsenter av produkter oppført på listen i vedlegg XVI overholde de relevante felles 

spesifikasjonene for nevnte produkter. 

Artikkel 10 

Generelle forpliktelser for produsenter 

1. Når produsenter bringer sitt utstyr i omsetning eller tar det i bruk, skal de sikre at det er designet og framstilt i samsvar 

med kravene i denne forordning. 

2. Produsentene skal opprette, dokumentere, gjennomføre og opprettholde et risikohåndteringssystem som beskrevet i avsnitt 

3 i vedlegg I. 

3. Produsentene skal foreta en klinisk evaluering i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 61 og vedlegg XIV, herunder en 

klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning. 

4. Produsenter av annet utstyr enn individuelt tilpasset utstyr skal utarbeide teknisk dokumentasjon for slikt utstyr og sørge 

for at dokumentasjonen er oppdatert. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om utstyret oppfyller 

kravene i denne forordning. Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde informasjonen angitt i vedlegg II og III. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 115 for å endre vedlegg II og III på 

bakgrunn av den tekniske utviklingen. 

5. Produsenter av individuelt tilpasset utstyr skal utarbeide og holde oppdatert dokumentasjon og gjøre denne tilgjengelig for 

vedkommende myndigheter i samsvar med avsnitt 2 i vedlegg XIII. 

6. Dersom gjeldende framgangsmåte for samsvarsvurdering har vist at gjeldende krav er oppfylt, skal produsenter av utstyr, 

bortsett fra individuelt tilpasset utstyr eller utstyr beregnet på utprøving, utarbeide en EU-samsvarserklæring i samsvar med 

artikkel 19 og påføre CE-samsvarsmerkingen i samsvar med artikkel 20. 

7. Produsentene skal overholde forpliktelsene knyttet til UDI-systemet nevnt i artikkel 27 og registreringsforpliktelsene 

nevnt i artikkel 29 og artikkel 31. 

8. Produsentene skal sørge for at den tekniske dokumentasjonen, EU-samsvarserklæringen og, dersom det er relevant, en 

kopi av relevante sertifikater, herunder eventuelle endringer og tillegg utstedt i samsvar med artikkel 56, er tilgjengelig for 

vedkommende myndigheter i en periode på minst ti år etter at det siste utstyret som omfattes av EU-samsvarserklæringen, er 

brakt i omsetning. Når det gjelder implanterbart utstyr, skal perioden være på minst 15 år etter at det siste utstyret er brakt i 

omsetning. 

På anmodning fra en vedkommende myndighet skal produsenten, som angitt i anmodningen, legge fram den fullstendige 

tekniske dokumentasjonen eller et sammendrag av den. 

En produsent med registrert forretningssted utenfor Unionen skal, for å gjøre det mulig for vedkommendes autoriserte 

representant å utføre oppgavene nevnt i artikkel 11 nr. 3, sikre at den autoriserte representanten til enhver tid har den 

nødvendige dokumentasjonen tilgjengelig.  
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9. Produsentene skal sørge for at det foreligger framgangsmåter som sikrer at serieproduksjon er i samsvar med kravene i 

denne forordning. Det skal tas behørig og rettidig hensyn til endringer i utstyrets design eller egenskaper samt endringer i de 

harmoniserte standardene eller de felles spesifikasjonene som det vises til for å dokumentere at utstyret er i samsvar med 

gjeldende krav. Produsenter av utstyr, bortsett fra utstyr beregnet på utprøving, skal opprette, dokumentere, gjennomføre, 

vedlikeholde, oppdatere og løpende forbedre et kvalitetsstyringssystem som på en mest mulig effektiv måte og på en måte som 

står i forhold til risikoklassen og utstyrstypen, sikrer samsvar med denne forordning. 

Kvalitetsstyringssystemet skal omfatte alle deler og elementer i en produsents organisasjon som er knyttet til prosessers, 

framgangsmåters og utstyrs kvalitet. Det skal styre strukturen, ansvarsområdene, framgangsmåtene, prosessene og 

ledelsesressursene som kreves for å gjennomføre prinsippene og handlingene som er nødvendige for å oppnå samsvar med 

bestemmelsene i denne forordning. 

Kvalitetsstyringssystemet skal minst omfatte følgende: 

a) En strategi for overholdelse av regelverket, herunder overholdelse av framgangsmåten for samsvarsvurdering og for å 

administrere endringene av utstyret som omfattes av systemet. 

b) Identifisering av gjeldende generelle krav til sikkerhet og ytelse og utforsking av muligheter for å oppfylle dem. 

c) Ledelsens ansvar. 

d) Ressursstyring, herunder valg og kontroll av leverandører og underleverandører. 

e) Risikohåndtering som fastsatt i avsnitt 3 i vedlegg I. 

f) Klinisk evaluering i samsvar med artikkel 61 og vedlegg XIV, herunder klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i 

omsetning. 

g) Produktrealisering, herunder planlegging, utforming, utvikling, framstilling og tjenesteyting. 

h) Kontroll av tildelingen av en UDI i samsvar med artikkel 27 nr. 3 til alt relevant utstyr og sikring av at informasjonen 

framlagt i samsvar med artikkel 29 er sammenhengende og gyldig. 

i) Opprettelse, gjennomføring og vedlikehold av et system for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, i samsvar 

med artikkel 83. 

j) Håndtering av kommunikasjonen med vedkommende myndigheter, meldte organer, andre markedsdeltakere, kunder 

og/eller andre berørte parter. 

k) Prosesser for rapportering av alvorlige hendelser og korrigerende sikkerhetstiltak i forbindelse med sikkerhetsovervåking. 

l) Styring av korrigerende og forebyggende tiltak og kontroll av at de er effektive. 

m) Prosesser for overvåking og måling av resultater, analysering av data og produktforbedring. 

10. Produsentene skal innføre og holde oppdatert systemet for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, i samsvar med 

artikkel 83. 

11. Produsenter skal sikre at utstyret ledsages av informasjonen angitt i avsnitt 23 i vedlegg I på et eller flere av Unionens 

offisielle språk som fastsettes av medlemsstaten der utstyret gjøres tilgjengelig for brukeren eller pasienten. Informasjonen i 

merkingen skal være umulig å fjerne og lett å lese og forstå for den tiltenkte brukeren eller pasienten. 

12. Produsenter som mener eller har grunn til å tro at utstyr de har brakt i omsetning eller har tatt i bruk, ikke er i samsvar 

med kravene i denne forordning, skal umiddelbart treffe de korrigerende tiltakene som er nødvendige for å bringe utstyret i 

samsvar med kravene, trekke det tilbake eller tilbakekalle det, alt etter hva som er relevant. De skal underrette distributørene av 

det aktuelle utstyret og, dersom det er relevant, den autoriserte representanten og importørene om dette. 

Dersom utstyret utgjør en alvorlig risiko, skal produsentene umiddelbart underrette vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene der de har gjort utstyret tilgjengelig, og, dersom det er relevant, det meldte organet som har utstedt et sertifikat 

for utstyret i samsvar med artikkel 56, særlig om det manglende samsvaret med kravene og om eventuelle korrigerende tiltak 

som er truffet. 

13. Produsentene skal ha et system for registrering og rapportering av hendelser og korrigerende sikkerhetstiltak som 

beskrevet i artikkel 87 og 88.  
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14. Produsentene skal på anmodning fra en vedkommende myndighet framlegge all informasjon og dokumentasjon som er 

nødvendig for å vise at utstyret er i samsvar med kravene, på et av Unionens offisielle språk som fastsettes av den berørte 

medlemsstaten. Vedkommende myndighet i medlemsstaten der produsenten har sitt registrerte forretningssted, kan kreve at 

produsenten stiller prøver av utstyret til rådighet vederlagsfritt eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, gir tilgang til utstyret. 

Produsentene skal på anmodning fra en vedkommende myndighet samarbeide med denne om eventuelle korrigerende tiltak som 

er truffet for å fjerne eller, dersom dette ikke er mulig, redusere risikoene forbundet med utstyret de har brakt i omsetning eller 

har tatt i bruk. 

Dersom produsenten ikke samarbeider, eller dersom informasjonen og dokumentasjonen som framlegges, er ufullstendig eller 

feil, kan vedkommende myndighet for å sikre vern av folkehelsen og pasientsikkerheten treffe alle nødvendige tiltak for å forby 

eller begrense tilgjengeliggjøringen av utstyret på sitt nasjonale marked, trekke utstyret tilbake fra markedet eller tilbakekalle 

det fram til produsenten samarbeider eller framlegger fullstendig og riktig informasjon. 

Dersom en vedkommende myndighet mener eller har grunn til å tro at utstyr har forårsaket skade, skal den på anmodning lette 

framleggingen av informasjonen og dokumentasjonen nevnt i første ledd for den potensielt skadede pasienten eller brukeren og, 

dersom det er relevant, pasientens eller brukerens rettsetterfølger, pasientens eller brukerens sykeforsikringsselskap eller andre 

tredjeparter som er berørt av skaden som er påført pasienten eller brukeren, uten at det berører bestemmelsene om vern av 

personopplysninger, og, med mindre tvingende allmenne hensyn taler for at informasjonen må utleveres, uten at det berører 

vernet av immaterialrettigheter. 

Vedkommende myndighet trenger ikke å overholde forpliktelsen fastsatt i tredje ledd dersom utlevering av informasjonen og 

dokumentasjonen nevnt i første ledd vanligvis håndteres innenfor rammen av en rettergang. 

15. Dersom produsentene får sitt utstyr designet eller framstilt av en annen juridisk eller fysisk person, skal informasjon om 

nevnte persons identitet inngå i informasjonen som skal framlegges i samsvar med artikkel 30 nr. 1. 

16. Fysiske eller juridiske personer kan kreve erstatning for skade forårsaket av defekt utstyr i samsvar med gjeldende 

unionsrett og nasjonal rett. 

Produsentene skal på en måte som står i forhold til risikoklassen, utstyrstypen og foretakets størrelse, ha truffet tiltak for å sikre 

tilstrekkelig økonomisk dekning med hensyn til det potensielle ansvaret de har i henhold til direktiv 85/374/EØF, uten at det 

berører strengere beskyttelsestiltak fastsatt i nasjonal rett. 

Artikkel 11 

Autorisert representant 

1. Dersom utstyrsprodusenten ikke er etablert i en medlemsstat, kan utstyret bare bringes i omsetning i Unionen dersom 

produsenten utpeker én autorisert representant. 

2. Utpekingen skal utgjøre den autoriserte representantens fullmakt, den skal bare være gyldig dersom den autoriserte 

representanten har akseptert denne skriftlig, og skal minst gjelde for alt utstyr i samme generiske utstyrsgruppe. 

3. Den autoriserte representanten skal utføre oppgavene angitt i fullmakten som den autoriserte representanten og 

produsenten er blitt enige om. Den autoriserte representanten skal på anmodning framlegge en kopi av fullmakten for 

vedkommende myndighet. 

I fullmakten skal det kreves, og produsenten skal gjøre dette mulig, at den autoriserte representanten minst skal utføre følgende 

oppgaver i forbindelse med utstyret som omfattes av fullmakten: 

a) Kontrollere at EU-samsvarserklæringen og den tekniske dokumentasjonen er blitt utarbeidet, og, dersom det er relevant, at 

produsenten har gjennomført en egnet framgangsmåte for samsvarsvurdering. 

b) Gjøre tilgjengelig en kopi av den tekniske dokumentasjonen, EU-samsvarserklæringen og, dersom det er relevant, en kopi 

av det relevante sertifikatet, herunder eventuelle endringer og tillegg, som er utstedt i samsvar med artikkel 56, for 

vedkommende myndigheter i perioden nevnt i artikkel 10 nr. 8. 

c) Oppfylle registreringsforpliktelsene fastsatt i artikkel 31 og kontrollere at produsenten har oppfylt registrerings-

forpliktelsene fastsatt i artikkel 27 og 29.  
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d) På anmodning fra en vedkommende myndighet framlegge for nevnte vedkommende myndighet all informasjon og 

dokumentasjon som er nødvendig for å påvise at utstyret er i samsvar med kravene, på et av Unionens offisielle språk som 

fastsettes av den berørte medlemsstaten. 

e) Videresende til produsenten eventuelle anmodninger fra en vedkommende myndighet i medlemsstaten der den autoriserte 

representanten har sitt registrerte forretningssted, om prøver av eller tilgang til utstyret, og kontrollere at vedkommende 

myndighet mottar prøvene eller gis tilgang til utstyret. 

f) Samarbeide med vedkommende myndigheter om eventuelle forebyggende eller korrigerende tiltak som er truffet for å 

fjerne eller, dersom det ikke er mulig, redusere risikoene forbundet med utstyret. 

g) Umiddelbart underrette produsenten om klager og rapporter fra helsepersonell, pasienter og brukere om hendelser som 

antas å være knyttet til utstyr de er utpekt for. 

h) Bringe fullmakten til opphør dersom produsenten handler i strid med sine forpliktelser i henhold til denne forordning. 

4. Fullmakten nevnt i nr. 3 i denne artikkel innebærer ikke en delegering av produsentens forpliktelser fastsatt i artikkel 10 

nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 og 12. 

5. Dersom produsenten ikke er etablert i en medlemsstat og ikke har oppfylt forpliktelsene fastsatt i artikkel 10, skal den 

autoriserte representanten være rettslig ansvarlig for defekt utstyr på samme grunnlag som, og solidarisk med, produsenten, 

uten at det berører nr. 4 i denne artikkel. 

6. En autorisert representant som bringer sin fullmakt til opphør av årsaken nevnt i nr. 3 bokstav h), skal umiddelbart 

underrette vedkommende myndighet i medlemsstaten der vedkommende er etablert, og, dersom det er relevant, det meldte 

organet som deltok i samsvarsvurderingen av utstyret, om fullmaktens opphør og årsakene til dette. 

7. Enhver henvisning i denne forordning til vedkommende myndighet i medlemsstaten der produsenten har sitt registrerte 

forretningssted, skal forstås som en henvisning til vedkommende myndighet i medlemsstaten der den autoriserte representanten, 

utpekt av en produsent som nevnt i nr. 1, har sitt registrerte forretningssted. 

Artikkel 12 

Bytte av autorisert representant 

De nærmere bestemmelsene om bytte av en autorisert representant skal være klart definert i en avtale mellom produsenten, den 

fratredende representanten dersom det er mulig, og den tiltredende autoriserte representanten. Avtalen skal minst inneholde 

følgende: 

a) Datoen for når den fratredende autoriserte representantens fullmakt opphører å gjelde, og datoen for når den tiltredende 

autoriserte representantens fullmakt begynner å gjelde. 

b) Informasjon om fram til hvilken dato den fratredende autoriserte representanten kan angis i informasjonen fra produsenten, 

herunder i eventuelt salgsmateriell. 

c) Overføring av dokumenter, herunder fortrolighetsaspekter og eiendomsrett. 

d) Den fratredende representantens forpliktelse til etter fullmaktens opphør å videresende eventuelle klager eller rapporter fra 

helsepersonell, pasienter eller brukere om hendelser som antas å være knyttet til utstyr som vedkommende var utpekt som 

autorisert representant for, til produsenten eller den tiltredende autoriserte representanten. 

Artikkel 13 

Generelle forpliktelser for importører 

1. Importørene kan bringe utstyr i omsetning i Unionen bare dersom utstyret er i samsvar med denne forordning. 

2. For å bringe utstyr i omsetning skal importørene kontrollere følgende: 

a) At utstyret er CE-merket, og at det er utarbeidet en EU-samsvarserklæring for det. 

b) At en produsent er identifisert, og at produsenten har utpekt en autorisert representant i samsvar med artikkel 11. 

c) At utstyret er merket i samsvar med denne forordning og ledsages av den påkrevde bruksanvisningen. 

d) At produsenten, dersom det er relevant, har tildelt utstyret en UDI i samsvar med artikkel 27.  
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Dersom en importør mener eller har grunn til å tro at et utstyr ikke er i samsvar med kravene i denne forordning, skal 

vedkommende ikke bringe utstyret i omsetning før det er brakt i samsvar med kravene, og skal underrette produsenten og 

produsentens autoriserte representant om dette. Dersom importøren mener eller har grunn til å tro at utstyret utgjør en alvorlig 

risiko eller er forfalsket, skal vedkommende også underrette vedkommende myndighet i medlemsstaten der importøren er 

etablert. 

3. Importørene skal på utstyret eller på utstyrets emballasje eller i et dokument som følger med utstyret, angi sitt navn, 

registrerte firmanavn eller registrerte varemerke, registrerte forretningssted og adressen der de kan kontaktes, slik at de kan 

lokaliseres. De skal sikre at en eventuell annen merking ikke skjuler informasjonen i produsentens merking. 

4. Importørene skal kontrollere at utstyret er registrert i det elektroniske systemet i samsvar med artikkel 29. Importørene 

skal tilføye sine opplysninger til registreringen i samsvar med artikkel 31. 

5. Importørene skal sikre at oppbevarings- og transportvilkårene for utstyr som de har ansvar for, ikke svekker utstyrets 

samsvar med de generelle kravene til sikkerhet og ytelse som er fastsatt i vedlegg I, og skal oppfylle eventuelle vilkår fastsatt av 

produsenten. 

6. Importørene skal føre et register over klager, utstyr som ikke er i samsvar med kravene, og tilbakekallinger og 

tilbaketrekkinger og framlegge for produsenten, den autoriserte representanten og distributørene all informasjon som de 

anmoder om, slik at klagene kan behandles. 

7. Importører som mener eller har grunn til å tro at utstyr de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med denne forordning, 

skal umiddelbart underrette produsenten og dennes autoriserte representant. Importørene skal samarbeide med produsenten, 

produsentens autoriserte representant og vedkommende myndigheter for å sikre at det treffes nødvendige korrigerende tiltak for 

å bringe det aktuelle utstyret i samsvar med kravene, trekke det tilbake eller tilbakekalle det. Dersom utstyret utgjør en alvorlig 

risiko, skal de også umiddelbart underrette vedkommende myndigheter i medlemsstatene der de har gjort utstyret tilgjengelig, 

og, dersom det er relevant, det meldte organet som har utstedt et sertifikat i samsvar med artikkel 56 for det aktuelle utstyret, og 

framlegge nærmere informasjon, særlig om det manglende samsvaret med kravene og om eventuelle korrigerende tiltak som er 

truffet. 

8. Importører som har mottatt klager eller rapporter fra helsepersonell, pasienter eller brukere om hendelser som antas å være 

knyttet til utstyr som de har brakt i omsetning, skal umiddelbart videresende denne informasjonen til produsenten og dennes 

autoriserte representant. 

9. Importørene skal i perioden nevnt i artikkel 10 nr. 8 oppbevare en kopi av EU-samsvarserklæringen og, dersom det er 

relevant, en kopi av relevante sertifikater, herunder eventuelle endringer og tillegg, som er utstedt i samsvar med artikkel 56. 

10. Importørene skal på anmodning fra vedkommende myndigheter samarbeide med disse om eventuelle tiltak som er truffet 

for å fjerne eller, dersom dette ikke er mulig, redusere risikoene forbundet med utstyret som de har brakt i omsetning. 

Importørene skal på anmodning fra en vedkommende myndighet i medlemsstaten der importøren har sitt registrerte 

forretningssted, stille prøver av utstyret til rådighet vederlagsfritt eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, gi tilgang til 

utstyret. 

Artikkel 14 

Generelle forpliktelser for distributører 

1. Når distributører gjør utstyr tilgjengelig på markedet, skal de i forbindelse med sin virksomhet utvise behørig aktsomhet 

med hensyn til gjeldende krav. 

2. Før utstyr gjøres tilgjengelig på markedet, skal distributørene kontrollere at alle følgende krav er oppfylt: 

a) At utstyret er CE-merket, og at det er utarbeidet en EU-samsvarserklæring for det. 

b) At utstyret ledsages av informasjonen som skal framlegges av produsenten i samsvar med artikkel 10 nr. 11. 

c) Når det gjelder importert utstyr, at importøren har oppfylt kravene fastsatt i artikkel 13 nr. 3. 

d) At produsenten, dersom det er relevant, har tildelt utstyret en UDI. 

For å oppfylle kravene i første ledd bokstav a), b) og d) kan distributøren anvende en stikkprøvingsmetode som er representativ 

for utstyret som nevnte distributør leverer.  
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Dersom en distributør mener eller har grunn til å tro at et utstyr ikke er i samsvar med kravene i denne forordning, skal 

vedkommende ikke bringe utstyret i omsetning før det er brakt i samsvar med kravene, og skal underrette produsenten og, 

dersom det er relevant, produsentens autoriserte representant og importøren om dette. Dersom distributøren mener eller har 

grunn til å tro at utstyret utgjør en alvorlig risiko eller er forfalsket, skal vedkommende også underrette vedkommende 

myndighet i medlemsstaten der vedkommende er etablert. 

3. Distributørene skal så lenge de har ansvar for utstyret, sikre at oppbevarings- og transportvilkårene oppfyller vilkårene 

fastsatt av produsenten. 

4. Distributører som mener eller har grunn til å tro at utstyr de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med denne 

forordning, skal umiddelbart underrette produsenten og, dersom det er relevant, produsentens autoriserte representant og 

importøren. Distributørene skal samarbeide med produsenten og, dersom det er relevant, produsentens autoriserte representant, 

importøren og vedkommende myndigheter for å sikre at det treffes nødvendige korrigerende tiltak for å bringe det aktuelle 

utstyret i samsvar med kravene, trekke det tilbake eller tilbakekalle det, alt etter hva som er relevant. Dersom distributøren 

mener eller har grunn til å tro at utstyret utgjør en alvorlig risiko, skal vedkommende også umiddelbart underrette 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene der vedkommende har gjort utstyret tilgjengelig, og framlegge nærmere 

informasjon, særlig om det manglende samsvaret med kravene og om eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

5. Distributører som har mottatt klager eller rapporter fra helsepersonell, pasienter eller brukere om hendelser som antas å 

være knyttet til utstyr som de gjort tilgjengelig, skal umiddelbart videresende denne informasjonen til produsenten og, dersom 

det er relevant, produsentens autoriserte representant og importøren. De skal føre et register over klager, utstyr som ikke er i 

samsvar med kravene, samt tilbakekallinger og tilbaketrekkinger og skal holde produsenten og eventuelt den autoriserte 

representanten samt importøren underrettet om denne overvåkingen og framlegge all informasjon som de anmoder om. 

6. Distributørene skal på anmodning fra en vedkommende myndighet framlegge for denne all informasjon og dokumentasjon 

som de har tilgang til, og som er nødvendig for å vise at utstyret er i samsvar med kravene. 

Distributørene anses for å ha oppfylt forpliktelsen nevnt i første ledd når produsenten av eller den autoriserte representanten for 

det aktuelle utstyret, alt etter hva som er relevant, framlegger informasjonen det anmodes om. Distributørene skal på anmodning 

fra vedkommende myndigheter samarbeide med disse om eventuelle tiltak som er truffet for å fjerne risikoene forbundet med 

utstyr som de har gjort tilgjengelig på markedet. Distributørene skal på anmodning fra en vedkommende myndighet 

vederlagsfritt stille til rådighet prøver av utstyret eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, gi tilgang til utstyret. 

Artikkel 15 

Person med ansvar for overholdelse av regelverket 

1. Produsentene skal i sin organisasjon ha minst én person med ansvar for overholdelse av regelverket, og som har den 

nødvendige ekspertisen på området medisinsk utstyr. Den nødvendige ekspertisen skal dokumenteres ved noe av det følgende: 

a) Et diplom, en attest eller et annet kvalifikasjonsbevis tildelt etter en fullført grad på universitets- eller høyskolenivå eller et 

studieløp som den berørte medlemsstaten har anerkjent som likeverdig, innen jus, medisin, farmasi, ingeniørvitenskap eller 

en annen relevant vitenskapelig disiplin, og minst ett års yrkeserfaring innen regulatoriske spørsmål eller kvalitetsstyrings-

systemer på området medisinsk utstyr. 

b) Fire års yrkeserfaring innen regulatoriske spørsmål eller kvalitetsstyringssystemer på området medisinsk utstyr. 

Uten at det berører nasjonale bestemmelser om faglige kvalifikasjoner, kan produsenter av individuelt tilpasset utstyr vise at de 

har den nødvendige ekspertisen nevnt i første ledd ved å dokumentere at de har minst to års yrkeserfaring innen et relevant 

framstillingsområde. 

2. Svært små og små bedrifter som definert i kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF(1) skal ikke være forpliktet til å ha 

en person med ansvar for overholdelse av regelverket i sin organisasjon, men skal til enhver tid ha en slik person til rådighet.  

  

(1) 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. Personen med ansvar for overholdelse av regelverket skal minst ha ansvar for å sikre 

a) at utstyrets samsvar med kravene kontrolleres på egnet måte i henhold til kvalitetsstyringssystemet som framstillingen av 

utstyret er underlagt, før utstyret frigis, 

b) at den tekniske dokumentasjonen og EU-samsvarserklæringen er utarbeidet og oppdatert, 

c) at forpliktelsene når det gjelder overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, er overholdt i samsvar med artikkel 10 

nr. 10, 

d) at rapporteringsforpliktelsene nevnt i artikkel 87–91 er overholdt, 

e) når det gjelder utstyr beregnet på utprøving, at erklæringen nevnt i kapittel II avsnitt 4.1 i vedlegg XV er utstedt. 

4. Dersom flere personer har et felles ansvar for overholdelse av regelverket i samsvar med nr. 1, 2 og 3, skal deres 

respektive ansvarsområder være fastsatt skriftlig. 

5. Personen med ansvar for overholdelse av regelverket skal ikke settes i en ugunstig stilling i produsentens organisasjon 

som følge av at vedkommende oppfyller sine forpliktelser, uavhengig av om vedkommende er ansatt i organisasjonen eller 

ikke. 

6. Autoriserte representanter skal til enhver tid ha til rådighet minst én person med ansvar for overholdelse av regelverket 

som har den nødvendige ekspertisen om regelverket for medisinsk utstyr i Unionen. Den nødvendige ekspertisen skal 

dokumenteres ved noe av det følgende: 

a) Et diplom, en attest eller et annet kvalifikasjonsbevis tildelt etter en fullført grad på universitets- eller høyskolenivå eller et 

studieløp som den berørte medlemsstaten har anerkjent som likeverdig, innen jus, medisin, farmasi, ingeniørvitenskap eller 

en annen relevant vitenskapelig disiplin, og minst ett års yrkeserfaring innen regulatoriske spørsmål eller kvalitetsstyrings-

systemer på området medisinsk utstyr. 

b) Fire års yrkeserfaring innen regulatoriske spørsmål eller kvalitetsstyringssystemer på området medisinsk utstyr. 

Artikkel 16 

Tilfeller der produsentenes forpliktelser gjelder for importører, distributører eller andre personer 

1. En distributør, importør eller en annen fysisk eller juridisk person skal påta seg de forpliktelsene som påhviler 

produsenter, dersom vedkommende gjør noe av det følgende: 

a) Gjør utstyr tilgjengelig på markedet under sitt eget navn, registrerte firmanavn eller registrerte varemerke, bortsett fra i 

tilfeller der en distributør eller importør inngår en avtale med en produsent som innebærer at vedkommende i merkingen 

angis som produsent og er ansvarlig for å oppfylle kravene som pålegges produsenter i denne forordning. 

b) Endrer det tiltenkte formålet for utstyr som allerede er brakt i omsetning eller er tatt i bruk. 

c) Endrer utstyr som allerede er brakt i omsetning eller er tatt i bruk, på en slik måte at det kan påvirke samsvaret med 

gjeldende krav. 

Første ledd får ikke anvendelse på en person som ikke anses som produsent som definert i artikkel 2 nr. 30, men som for en 

individuell pasient setter sammen eller tilpasser utstyr som allerede er brakt i omsetning, uten å endre utstyrets tiltenkte formål. 

2. Med hensyn til nr. 1 bokstav c) skal det følgende ikke anses for å utgjøre en endring av utstyr som kan påvirke utstyrets 

samsvar med gjeldende krav: 

a) Framlegging, herunder oversettelse, av informasjonen gitt av produsenten i henhold til avsnitt 23 i vedlegg I om utstyr som 

allerede er brakt i omsetning, og ytterligere informasjon som er nødvendig for å markedsføre utstyret i den relevante 

medlemsstaten. 

b) Endringer av den ytre emballasjen for utstyr som allerede er brakt i omsetning, herunder endring av pakningsstørrelsen, 

dersom ompakking er nødvendig for å markedsføre utstyret i den relevante medlemsstaten, og dersom det skjer under 

forhold som ikke påvirker utstyrets opprinnelige tilstand. For utstyr som bringes i omsetning i steril tilstand, skal det antas 

at utstyrets opprinnelige tilstand påvirkes negativt dersom emballasjen som er nødvendig for å opprettholde den sterile 

tilstanden, er åpnet, skadet eller på annen måte negativt påvirket av ompakkingen.  
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3. En distributør eller importør som utfører noen av aktivitetene nevnt i nr. 2 bokstav a) og b), skal på utstyret eller, dersom 

dette ikke er praktisk mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger med utstyret, angi aktiviteten som er utført, sammen 

med sitt navn, registrerte firmanavn eller registrerte varemerke, registrerte forretningssted og adressen der vedkommende kan 

kontaktes, slik at vedkommende kan lokaliseres. 

Distributørene og importørene skal sørge for at de har et kvalitetsstyringssystem med framgangsmåter som sikrer at 

oversettelsen av informasjonen er riktig og oppdatert, og at aktivitetene nevnt i nr. 2 bokstav a) og b) utføres på en måte og 

under forhold som bevarer utstyrets opprinnelige tilstand, samt at emballasjen til det ompakkede utstyret ikke er defekt, av 

dårlig kvalitet eller i dårlig stand. Kvalitetssikringssystemet skal bl.a. omfatte framgangsmåter som sikrer at distributøren eller 

importøren underrettes om eventuelle korrigerende tiltak som produsenten treffer i forbindelse med det aktuelle utstyret for å 

løse sikkerhetsproblemer, eller for å bringe utstyret i samsvar med denne forordning. 

4. Minst 28 dager før det ommerkede eller ompakkede utstyret gjøres tilgjengelig på markedet, skal distributører eller 

importører som utfører noen av aktivitetene nevnt i nr. 2 bokstav a) og b), underrette produsenten og vedkommende myndighet 

i medlemsstaten der de akter å gjøre utstyret tilgjengelig, om at de akter å gjøre det ommerkede eller ompakkede utstyret 

tilgjengelig, og skal på anmodning gi produsenten og vedkommende myndighet en prøve eller en modell av det ommerkede 

eller ompakkede utstyret, herunder eventuelle oversatte merkinger og bruksanvisninger. I løpet av samme 28-dagersperiode skal 

distributøren eller importøren framlegge for vedkommende myndighet et sertifikat utstedt av et meldt organ som er utpekt for 

den typen utstyr som omfattes av aktivitetene nevnt i nr. 2 bokstav a) og b), som bekrefter at distributørens eller importørens 

kvalitetsstyringssystem oppfyller kravene fastsatt i nr. 3. 

Artikkel 17 

Engangsutstyr og reprosessering av dette 

1. Reprosessering og gjenbruk av engangsutstyr må bare finne sted dersom det er tillatt ifølge nasjonal rett, og bare i samsvar 

med denne artikkel. 

2. Enhver fysisk eller juridisk person som reprosesserer engangsutstyr for å gjøre det egnet for gjenbruk i Unionen, skal 

anses for å være produsent av det reprosesserte utstyret og skal påta seg de forpliktelsene som påhviler produsenter i henhold til 

denne forordning, herunder forpliktelsene knyttet til det reprosesserte utstyrets sporbarhet i samsvar med kapittel III i denne 

forordning. Den som reprosesserer utstyret, skal anses som produsent i henhold til artikkel 3 nr. 1 i direktiv 85/374/EØF. 

3. Som unntak fra nr. 2 kan medlemsstatene når det gjelder engangsutstyr som reprosesseres og brukes i en helseinstitusjon, 

beslutte å ikke anvende alle bestemmelsene om produsentenes forpliktelser fastsatt i denne forordning, forutsatt at de sikrer at 

a) det reprosesserte utstyrets sikkerhet og ytelse er likeverdig med det opprinnelige utstyrets sikkerhet og ytelse, og at kravene 

i artikkel 5 nr. 5 bokstav a), b), d), e), f), g) og h) er oppfylt, 

b) reprosesseringen utføres i samsvar med felles spesifikasjoner der det er fastsatt nærmere krav når det gjelder 

— risikohåndtering, herunder en analyse av konstruksjon og materiale, tilknyttede egenskaper ved utstyret (omvendt 

utvikling) og framgangsmåter for å oppdage endringer i det opprinnelige utstyrets design samt dets tiltenkte bruk etter 

reprosessering, 

— validering av framgangsmåter for hele prosessen, herunder rengjøringstrinn, 

— frigivelse av produktet og ytelsesprøving, 

— kvalitetsstyringssystemet, 

— rapportering av hendelser som omfatter reprosessert utstyr, og 

— sporbarheten av reprosessert utstyr. 

Medlemsstatene skal oppmuntre og kan pålegge helseinstitusjoner å gi informasjon til pasienter om bruken av reprosessert 

utstyr i helseinstitusjonen og eventuelt annen relevant informasjon om det reprosesserte utstyret som pasienter behandles med.  
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Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om de nasjonale bestemmelsene som innføres i 

henhold til dette nummer, samt om begrunnelsen for å innføre dem. Kommisjonen skal gjøre informasjonen offentlig 

tilgjengelig. 

4. Medlemsstatene kan velge å anvende bestemmelsene nevnt i nr. 3 også på engangsutstyr som reprosesseres av en ekstern 

reprosesseringsenhet på anmodning fra en helseinstitusjon, forutsatt at det reprosesserte utstyret i sin helhet leveres tilbake til 

den aktuelle helseinstitusjonen, og at den eksterne reprosesseringsenheten oppfyller kravene nevnt i nr. 3 bokstav a) og b). 

5. Kommisjonen skal i samsvar med artikkel 9 nr. 1 vedta de nødvendige felles spesifikasjonene nevnt i nr. 3 bokstav b) 

innen 26. mai 2020. Disse felles spesifikasjonens skal være i samsvar med den nyeste vitenskapelige dokumentasjonen og skal 

omfatte anvendelse av de generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i denne forordning. Dersom disse felles 

spesifikasjonene ikke er vedtatt innen 26. mai 2020, skal reprosesseringen utføres i samsvar med relevante harmoniserte 

standarder og nasjonale bestemmelser som omfatter aspektene omhandlet i nr. 3 bokstav b). Samsvar med felles spesifikasjoner 

eller, dersom det ikke finnes felles spesifikasjoner, med relevante harmoniserte standarder og nasjonale bestemmelser skal 

sertifiseres av et meldt organ. 

6. Det er bare engangsutstyr som er blitt brakt i omsetning i samsvar med denne forordning, eller før 26. mai 2020 i samsvar 

med direktiv 93/42/EØF, som kan reprosesseres. 

7. Engangsutstyr må bare reprosesseres dersom reprosesseringen anses som sikker i henhold til den nyeste vitenskapelige 

dokumentasjonen. 

8. Navnet på og adressen til den juridiske eller fysiske personen nevnt i nr. 2 og annen relevant informasjon nevnt i avsnitt 

23 i vedlegg I skal være angitt i merkingen og, dersom det er relevant, i bruksanvisningen for det reprosesserte utstyret. 

Navnet på og adressen til produsenten av det opprinnelige engangsutstyret skal ikke lenger være angitt i merkingen, men skal 

være angitt i bruksanvisningen for det reprosesserte utstyret. 

9. En medlemsstat som tillater reprosessering av engangsutstyr, kan opprettholde eller innføre nasjonale bestemmelser som 

er strengere enn dem fastsatt i denne forordning, og som begrenser eller forbyr det følgende på medlemsstatens territorium: 

a) Reprosessering av engangsutstyr og overføring av engangsutstyr til en annen medlemsstat eller til en tredjestat med sikte på 

reprosessering. 

b) Tilgjengeliggjøring eller gjenbruk av reprosessert engangsutstyr. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om disse nasjonale bestemmelsene. Kommisjonen 

skal gjøre denne informasjonen offentlig tilgjengelig. 

10. Kommisjonen skal innen 27. mai 2024 utarbeide en rapport om anvendelsen av denne artikkel og framlegge den for 

Europaparlamentet og Rådet. På grunnlag av denne rapporten skal Kommisjonen, dersom det er relevant, fremme forslag om 

endringer av denne forordning. 

Artikkel 18 

Implantatkort og informasjon som skal gis pasienter med implantert utstyr 

1. Produsenter av implanterbart utstyr skal sammen med utstyret framlegge følgende: 

a) Informasjon som gjør det mulig å identifisere utstyret, herunder utstyrets navn, serienummer, partinummer, UDI, 

utstyrsmodellen samt produsentens navn, adresse og nettsted. 

b) Eventuelle advarsler, forholdsregler eller tiltak som pasienten eller helsepersonell skal treffe med hensyn til gjensidig 

interferens med ytre påvirkninger, medisinske undersøkelser eller miljøforhold som med rimelighet kan forutses. 

c) Informasjon om utstyrets forventede levetid og om eventuell nødvendig oppfølging. 

d) All annen informasjon for å sikre at pasienten kan bruke utstyret på en sikker måte, herunder informasjonen i avsnitt 23.4 

bokstav u) i vedlegg I.  
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Informasjonen nevnt i første ledd skal med henblikk på å gjøre den tilgjengelig for pasienten som har fått utstyret implantert, 

gis på en måte som gir rask tilgang til informasjonen, og den skal være formulert på det eller de språkene som den berørte 

medlemsstaten har fastsatt. Informasjonen skal være formulert på en måte som gjør at den lett kan forstås av en lekmann, og 

den skal oppdateres ved behov. Oppdateringer av informasjonen skal gjøres tilgjengelig for pasienten via nettstedet nevnt i 

første ledd bokstav a). 

Produsenten skal i tillegg angi informasjonen nevnt i første ledd bokstav a) på et implantatkort som skal følge med utstyret. 

2. Medlemsstatene skal kreve at helseinstitusjoner gjør informasjonen nevnt i nr. 1 tilgjengelig på en måte som gjør at 

pasienter som har fått implantert utstyret, kan få rask tilgang til den sammen med implantatkortet der pasientens identitet skal 

være angitt. 

3. Følgende implantater skal være unntatt forpliktelsene fastsatt i denne artikkel: Suturer, agraffer, tannfyllingsmidler, 

tannbøyler, tannkroner, skruer, kiler, plater, tråder, stifter, klemmer og forbindelsesledd. Kommisjonen gis myndighet til å 

vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 115 for å endre denne listen ved å tilføye andre typer implantater eller fjerne 

implantater fra den. 

Artikkel 19 

EU-samsvarserklæring 

1. Av EU-samsvarserklæringen skal det framgå at kravene i denne forordning er oppfylt for utstyret som omfattes. 

Produsenten skal oppdatere EU-samsvarserklæringen løpende. EU-samsvarserklæringen skal minst inneholde informasjonen 

som er fastsatt i vedlegg IV, og skal oversettes til det eller de offisielle språkene i Unionen som kreves av den eller de 

medlemsstatene der utstyret gjøres tilgjengelig. 

2. Dersom utstyr omfattes av annet EU-regelverk når det gjelder aspekter som ikke omfattes av denne forordning, og som 

også krever en EU-samsvarserklæring fra produsenten der det dokumenteres at kravene i nevnte regelverk er oppfylt, skal det 

utarbeides én EU-samsvarserklæring for alle EU-rettsakter som får anvendelse på utstyret. Erklæringen skal inneholde all 

informasjon som er nødvendig for å identifisere hvilket EU-regelverk erklæringen viser til. 

3. Ved å utarbeide EU-samsvarserklæringen påtar produsenten seg ansvaret for at utstyret oppfyller kravene i denne 

forordning og i alt annet EU-regelverk som får anvendelse på utstyret. 

4. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 115 for å endre kravene fastsatt i 

vedlegg IV til hvilke opplysninger EU-samsvarserklæringen minst skal inneholde, på bakgrunn av den tekniske utviklingen. 

Artikkel 20 

CE-samsvarsmerking 

1. Utstyr, bortsett fra individuelt tilpasset utstyr og utstyr beregnet på utprøving, som anses for å være i samsvar med 

kravene i denne forordning, skal være utstyrt med CE-samsvarsmerking som angitt i vedlegg V. 

2. CE-merkingen er underlagt de allmenne prinsippene fastsatt i artikkel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008. 

3. CE-merkingen skal påføres utstyret eller utstyrets sterilemballasje slik at den er synlig, lett leselig og ikke kan fjernes. 

Dersom utstyrets art gjør at det ikke er mulig eller hensiktsmessig å påføre CE-merkingen, skal den påføres emballasjen. CE-

merkingen skal også angis i en eventuell bruksanvisning og påføres en eventuell salgsemballasje. 

4. CE-merkingen skal påføres før utstyret bringes i omsetning. Den kan følges av et piktogram eller et annet merke som 

angir en særlig risiko eller bruk. 

5. Dersom det er relevant, skal CE-merkingen ledsages av identifikasjonsnummeret til det meldte organet med ansvar for 

framgangsmåtene for samsvarsvurdering fastsatt i artikkel 52. Identifikasjonsnummeret skal også angis i alt salgsmateriell der 

det angis at utstyret oppfyller kravene til CE-merking. 

6. Dersom utstyret omfattes av annet EU-regelverk som også inneholder bestemmelser om påføring av CE-merking, skal det 

i CE-merkingen angis at utstyret også oppfyller kravene i nevnte andre regelverk.  



Nr. 30/324 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

Artikkel 21 

Utstyr for spesielle formål 

1. Medlemsstatene skal ikke skape hindringer for 

a) utstyr beregnet på utprøving som leveres til en utprøver med henblikk på en klinisk utprøving, dersom det oppfyller 

vilkårene fastsatt i artikkel 62–80 og artikkel 82, i gjennomføringsrettsaktene vedtatt i henhold til artikkel 81 og i vedlegg 

XV, 

b) individuelt tilpasset utstyr som gjøres tilgjengelig på markedet, dersom kravene i artikkel 52 nr. 8 og vedlegg XIII er 

oppfylt. 

Utstyret nevnt i nr. 1 skal ikke være utstyrt med CE-merkingen, bortsett fra utstyret nevnt i artikkel 74. 

2. Individuelt tilpasset utstyr skal ledsages av erklæringen som er nevnt i avsnitt 1 i vedlegg XIII, og som skal gjøres 

tilgjengelig for den aktuelle pasienten eller brukeren som er identifisert ved navn, et akronym eller en tallkode. 

Medlemsstatene kan kreve at produsenten av individuelt tilpasset utstyr oversender en liste til vedkommende myndighet over 

slikt utstyr som er gjort tilgjengelig på deres territorium. 

3. Medlemsstatene skal ikke skape hindringer for at utstyr som ikke er i samsvar med denne forordning, framvises på 

messer, utstillinger, demonstrasjoner og lignende arrangementer, forutsatt at en synlig merking tydelig angir at det aktuelle 

utstyret bare er beregnet på presentasjon eller demonstrasjon og ikke kan gjøres tilgjengelig før det er brakt i samsvar med 

denne forordning. 

Artikkel 22 

Systemer og prosedyresett 

1. Fysiske eller juridiske personer skal utarbeide en erklæring dersom de kombinerer utstyr som er utstyrt med CE-merking, 

med følgende annet utstyr eller andre produkter på en måte som er forenlig med utstyrets eller de andre produktenes tiltenkte 

formål, og innenfor grensene for bruk som er angitt av produsentene, med henblikk på å bringe dette i omsetning som et system 

eller et prosedyresett: 

a) Annet utstyr som er utstyrt med CE-merkingen. 

b) Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk som er utstyrt med CE-merking i samsvar med forordning (EU) 2017/746. 

c) Andre produkter som oppfyller kravene i regelverket som gjelder for disse produktene, bare dersom de brukes i en 

medisinsk prosedyre, eller dersom det på annen måte er berettiget at de inngår i systemet eller prosedyresettet. 

2. I erklæringen som utarbeides i henhold til nr. 1, skal den berørte fysiske eller juridiske personen erklære det følgende: 

a) At vedkommende har kontrollert at utstyret og, dersom det er relevant, andre produkter er forenlige med hverandre i 

samsvar med produsentens anvisninger, samt har utført sine aktiviteter i samsvar med nevnte anvisninger. 

b) At vedkommende har pakket systemet eller prosedyresettet og gitt brukerne relevant informasjon, herunder informasjonen 

fra produsentene av utstyret eller andre produkter som er kombinert. 

c) At aktiviteten med å kombinere utstyr og, dersom det er relevant, andre produkter som et system eller prosedyresett har 

vært underlagt egnede interne overvåkings-, kontroll- og valideringsmetoder. 

3. Enhver fysisk eller juridisk person som steriliserer systemer eller prosedyresett nevnt i nr. 1 med henblikk på å bringe 

disse i omsetning, skal etter eget valg bruke en av framgangsmåtene fastsatt i vedlegg IX eller framgangsmåten fastsatt i del A i 

vedlegg XI. Bruken av disse framgangsmåtene og involvering av det meldte organet skal begrenses til de aspektene av 

framgangsmåten som er knyttet til å sikre sterilitet fram til sterilemballasjen åpnes eller skades. Den fysiske eller juridiske 

personen skal utarbeide en erklæring om at steriliseringen er foretatt i samsvar med produsentens anvisninger. 

4. Dersom systemet eller prosedyresettet inneholder utstyr som ikke er utstyrt med CE-merking, eller dersom den valgte 

kombinasjonen av utstyr ikke er forenlig med tanke på utstyrets opprinnelige formål, eller dersom steriliseringen ikke er utført i 

samsvar med produsentens anvisninger, skal systemet eller prosedyresettet behandles som selvstendig utstyr og skal være 

gjenstand for den relevante framgangsmåten for samsvarsvurdering i henhold til artikkel 52. Den fysiske eller juridiske 

personen skal påta seg forpliktelsene som påhviler produsenter.  
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5. Systemene eller prosedyresettene nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal ikke være utstyrt med ytterligere CE-merking, men 

med navnet på, det registrerte firmanavnet eller det registrerte varemerket til personen nevnt i nr. 1 og 3 i denne artikkel samt 

adressen der vedkommende kan kontaktes, slik at vedkommende kan lokaliseres. Systemer eller prosedyresett skal ledsages av 

informasjonen nevnt i avsnitt 23 i vedlegg I. Erklæringen nevnt i nr. 2 i denne artikkel skal være tilgjengelig for vedkommende 

myndigheter etter at systemet eller prosedyresettet er blitt kombinert, i den perioden som i henhold til artikkel 10 nr. 8 får 

anvendelse på utstyr som er blitt kombinert. Dersom disse periodene er forskjellige, gjelder den lengste perioden. 

Artikkel 23 

Deler og komponenter 

1. Enhver fysisk eller juridisk person som gjør en utstyrsdel tilgjengelig på markedet som særlig er beregnet på å erstatte en 

identisk eller lignende del eller komponent i utstyr som er defekt eller slitt, med henblikk på å opprettholde eller gjenopprette 

utstyrets funksjon uten å endre dets ytelse, sikkerhetsegenskaper eller tiltenkte formål, skal sikre at utstyrsdelen ikke påvirker 

utstyrets sikkerhet og ytelse negativt. Understøttende dokumentasjon skal være tilgjengelig for vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene. 

2. En utstyrsdel som er spesielt beregnet på å erstatte en del eller komponent i utstyr, og som i vesentlig grad endrer utstyrets 

ytelse, sikkerhetsegenskaper eller tiltenkte formål, skal anses for å være utstyr, og skal oppfylle kravene fastsatt i denne 

forordning. 

Artikkel 24 

Fritt varebytte 

Med mindre annet er fastsatt i denne forordning, skal medlemsstatene ikke nekte, forby eller begrense tilgjengeliggjøringen på 

markedet eller ibruktakingen på sitt territorium av utstyr som oppfyller kravene i denne forordning. 

KAPITTEL III 

IDENTIFISERING AV OG SPORBARHET FOR UTSTYR, REGISTRERING AV UTSTYR OG MARKEDSDELTAKERE, 

SAMMENDRAG OM SIKKERHET OG KLINISK YTELSE, DEN EUROPEISKE DATABASE FOR MEDISINSK UTSTYR 

Artikkel 25 

Identifisering i omsetningskjeden 

1. Distributører og importører skal samarbeide med produsenter eller autoriserte representanter for å oppnå et egnet 

sporbarhetsnivå for utstyret. 

2. Markedsdeltakere skal kunne identifisere følgende overfor vedkommende myndighet i perioden nevnt i artikkel 10 nr. 8: 

a) Alle markedsdeltakere som de har levert utstyr direkte til. 

b) Alle markedsdeltakere som har levert utstyr direkte til dem. 

c) Alle helseinstitusjoner eller alt helsepersonell som de har levert utstyr direkte til. 

Artikkel 26 

Nomenklatur for medisinsk utstyr 

For å sikre at Den europeiske database for medisinsk utstyr («Eudamed») nevnt i artikkel 33 fungerer tilfredsstillende, skal 

Kommisjonen sikre at en internasjonalt anerkjent nomenklatur for medisinsk utstyr er tilgjengelig vederlagsfritt for produsenter 

og andre fysiske eller juridiske personer som i henhold til denne forordning plikter å bruke nevnte nomenklatur. Kommisjonen 

skal også bestrebe seg på å sikre at nevnte nomenklatur er tilgjengelig vederlagsfritt for andre berørte parter når det er praktisk 

mulig.  
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Artikkel 27 

System for entydig utstyrsidentifikasjon 

1. Systemet for entydig utstyrsidentifikasjon («UDI-systemet») beskrevet i del C i vedlegg VI skal gjøre det mulig å 

identifisere og fremme sporing av utstyret, bortsett fra individuelt tilpasset utstyr og utstyr beregnet på utprøving, og skal bestå 

av følgende: 

a) Framstilling av en UDI som består av følgende: 

i) En UDI-utstyrsidentifikasjonskode («UDI-DI») som er spesifikk for en produsent og et utstyr, og som gir tilgang til 

informasjonen omhandlet i del B i vedlegg VI. 

ii) En UDI-produksjonsidentifikasjonskode («UDI-PI») som identifiserer framstillingen av utstyrsenheten og, dersom det 

er relevant, det emballerte utstyret, som angitt i del C i vedlegg VI. 

b) Påføring av UDI-en på utstyrets emballasje eller merking. 

c) Markedsdeltakeres, helseinstitusjoners og helsepersonells lagring av UDI-en i samsvar med vilkårene fastsatt i nr. 8 og 9 i 

denne artikkel. 

d) Opprettelse av et elektronisk system for entydig utstyrsidentifikasjon («UDI-database») i samsvar med artikkel 28. 

2. Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter utpeke en eller flere enheter som skal drifte et system for 

tildeling av UDI-er i henhold til denne forordning («utstedende enhet»). Nevnte enhet eller enheter skal oppfylle alle følgende 

kriterier: 

a) Enheten er en organisasjon med status som juridisk person. 

b) Enhetens system for tildeling av UDI-er gjør det mulig å identifisere utstyret under hele dets distribusjon og bruk i samsvar 

med kravene i denne forordning. 

c) Enhetens system for tildeling av UDI-er er i samsvar med relevante internasjonale standarder. 

d) Enheten gir alle interesserte brukere tilgang til sitt system for tildeling av UDI-er i samsvar med forhåndsfastsatte og åpne 

vilkår. 

e) Enheten forplikter seg til å gjøre følgende: 

i) Drifte sitt system for tildeling av UDI-er i minst ti år etter at den ble utpekt. 

ii) På anmodning gjøre informasjon om sitt system for tildeling av UDI-er tilgjengelig for Kommisjonen og 

medlemsstatene. 

iii) Til enhver tid oppfylle kriteriene og vilkårene for utpeking. 

Ved utpeking av utstedende enheter skal Kommisjonen bestrebe seg på å sikre at UDI-bærerne, som definert i del C i vedlegg 

VI, er allment leselige uansett hvilket system den utstedende enheten bruker, for å gjøre den økonomiske og administrative 

byrden for markedsdeltakere og helseinstitusjoner så liten som mulig. 

3. Før utstyr, bortsett fra individuelt tilpasset utstyr, bringes i omsetning, skal produsenten tildele utstyret og, dersom det er 

relevant, alle høyere emballasjenivåer en UDI som er opprettet i samsvar med reglene til den utstedende enheten utpekt av 

Kommisjonen i samsvar med nr. 2. 

Før utstyr, bortsett fra individuelt tilpasset utstyr eller utstyr beregnet på utprøving, bringes i omsetning, skal produsenten sikre 

at informasjonen nevnt i del B i vedlegg VI om det aktuelle utstyret er riktig oversendt og overført til UDI-databasen nevnt i 

artikkel 28. 

4. UDI-bærere skal plasseres på utstyrets merking og alle høyere emballasjenivåer. Høyere emballasjenivåer omfatter ikke 

transportbeholdere. 

5. UDI-en skal brukes til å rapportere alvorlige hendelser og korrigerende sikkerhetstiltak i samsvar med artikkel 87. 

6. Utstyrets grunnleggende UDI-DI, som definert i del C i vedlegg VI, skal angis i EU-samsvarserklæringen nevnt i artikkel 

19. 

7. Som en del av den tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg II skal produsenten føre en oppdatert liste over alle UDI-er 

som vedkommende har tildelt.  
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8. Markedsdeltakere skal lagre og oppbevare, helst elektronisk, UDI-en for utstyr de har levert eller har fått levert, dersom 

det aktuelle utstyret tilhører 

— implanterbart utstyr i klasse III, 

— utstyr eller kategorier eller grupper av utstyr fastsatt i henhold til nr. 11 bokstav a). 

9. Helseinstitusjoner skal lagre og oppbevare, helst elektronisk, UDI-en for utstyr de har levert eller har fått levert, dersom 

det aktuelle utstyret er implanterbart utstyr i klasse III. 

For annet utstyr enn implanterbart utstyr i klasse III skal medlemsstatene oppmuntre til og kan kreve at helseinstitusjoner lagrer 

og oppbevarer, helst elektronisk, UDI-en for utstyr de har fått levert. 

Medlemsstatene skal oppmuntre til og kan kreve at helsepersonell lagrer og oppbevarer, helst elektronisk, UDI-en for utstyr de 

har fått levert. 

10. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 115 for å 

a) endre listen over informasjon fastsatt i del B i vedlegg VI på bakgrunn av den tekniske utviklingen og 

b) endre vedlegg VI på bakgrunn av den internasjonale og tekniske utviklingen innen entydig utstyrsidentifikasjon. 

11. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette nærmere bestemmelser og prosedyremessige aspekter 

for UDI-systemet for å sikre en harmonisert anvendelse av systemet når det gjelder følgende: 

a) Bestemme hvilket utstyr og hvilke kategorier eller grupper av utstyr som forpliktelsen fastsatt i nr. 8 skal få anvendelse på. 

b) Angi hvilke data som skal inngå i UDI-PI-en for et bestemt utstyr eller bestemte utstyrsgrupper. 

Gjennomføringsrettsaktene nevnt i første ledd skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 114 nr. 3. 

12. Når Kommisjonen vedtar tiltakene nevnt i nr. 11, skal den ta hensyn til følgende: 

a) Fortrolighet og vern av opplysninger som nevnt i henholdsvis artikkel 109 og 110. 

b) Den risikobaserte metoden. 

c) Tiltakenes kostnadseffektivitet. 

d) Samordningen av UDI-systemer utviklet på internasjonalt plan. 

e) Behovet for å unngå dobbeltoppføringer i UDI-systemet. 

f) Behovene i medlemsstatenes helsevesen og, dersom det er mulig, kompatibilitet med andre systemer for identifisering av 

medisinsk utstyr som brukes av berørte parter. 

Artikkel 28 

UDI-database 

1. Etter å ha rådført seg med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr skal Kommisjonen opprette og forvalte en UDI-

database for å validere, samle inn og behandle informasjonen nevnt i del B i vedlegg VI og gjøre den offentlig tilgjengelig. 

2. Ved utformingen av UDI-databasen skal Kommisjonen ta hensyn til de generelle prinsippene fastsatt i del C avsnitt 5 i 

vedlegg VI. UDI-databasen skal særlig utformes slik at ingen UDI-PI-er eller ingen kommersielt fortrolig produktinformasjon 

kan legges inn i den. 

3. De sentrale dataelementene som skal sendes til UDI-databasen, nevnt i del B i vedlegg VI, skal være tilgjengelige for 

allmennheten vederlagsfritt. 

4. Den tekniske utformingen av UDI-databasen skal sikre maksimal tilgang til informasjonen som er lagret i den, herunder 

flerbrukertilgang og automatisk opp- og nedlasting av denne informasjonen. Kommisjonen skal yte teknisk og administrativ 

støtte til produsenter og andre brukere av UDI-databasen.  
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Artikkel 29 

Registrering av utstyr 

1. Før utstyr, bortsett fra individuelt tilpasset utstyr, bringes i omsetning, skal produsenten i samsvar med reglene til den 

utstedende enheten nevnt i artikkel 27 nr. 2 tildele utstyret en grunnleggende UDI-DI som definert i del C i vedlegg VI og sende 

den til UDI-databasen sammen med de andre sentrale dataelementene nevnt i del B i vedlegg VI som gjelder det aktuelle 

utstyret. 

2. Før et system eller et prosedyresett i henhold til artikkel 22 nr. 1 og 3 som ikke er individuelt tilpasset utstyr, bringes i 

omsetning, skal den ansvarlige fysiske eller juridiske personen i samsvar med reglene til den utstedende enheten tildele 

systemet eller prosedyresettet en grunnleggende UDI-DI og sende den til UDI-databasen sammen med de andre sentrale 

dataelementene nevnt i del B i vedlegg VI som gjelder det aktuelle systemet eller det aktuelle prosedyresettet. 

3. For utstyr som omfattes av en samsvarsvurdering som nevnt i artikkel 52 nr. 3 og i artikkel 52 nr. 4 annet og tredje ledd, 

skal det tildeles en grunnleggende UDI-DI som nevnt i nr. 1 i denne artikkel før produsenten inngir en søknad til et meldt organ 

om en slik vurdering. 

Når det gjelder utstyret nevnt i første ledd, skal det meldte organet ta med en henvisning til den grunnleggende UDI-DI-en i 

sertifikatet som utstedes i samsvar med kapittel I avsnitt 4 bokstav a) i vedlegg XII, og bekrefte i Eudamed at informasjonen 

nevnt i del A avsnitt 2.2 i vedlegg VI er riktig. Etter å ha utstedt det relevante sertifikatet og før utstyret bringes i omsetning, 

skal produsenten sende den grunnleggende UDI-DI-en til UDI-databasen sammen med de andre sentrale dataelementene nevnt i 

del B i vedlegg VI som gjelder det aktuelle utstyret. 

4. Før utstyr, bortsett fra individuelt tilpasset utstyr, bringes i omsetning, skal produsenten registrere eller, dersom dette 

allerede er gjort, kontrollere informasjonen nevnt i del A avsnitt 2 i vedlegg VI, bortsett fra avsnitt 2.2, i Eudamed og deretter 

løpende oppdatere denne informasjonen. 

Artikkel 30 

Elektronisk system for registrering av markedsdeltakere 

1. Etter å ha rådført seg med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr skal Kommisjonen opprette og forvalte et 

elektronisk system for å opprette det individuelle registreringsnummeret nevnt i artikkel 31 nr. 2 samt samle inn og behandle 

informasjonen som er nødvendig og hensiktsmessig for å identifisere produsenten og den autoriserte representanten og 

importøren, alt etter hva som er relevant. Hvilken informasjon markedsdeltakerne skal overføre til det elektroniske systemet, 

angis nærmere i del A avsnitt 1 i vedlegg VI. 

2. Medlemsstatene kan opprettholde eller innføre nasjonale bestemmelser om registrering av distributører av utstyr som er 

gjort tilgjengelig på deres territorium. 

3. Senest to uker etter at utstyr, bortsett fra individuelt tilpasset utstyr, er brakt i omsetning, skal importørene kontrollere at 

produsenten eller den autoriserte representanten har overført informasjonen nevnt i nr. 1 til det elektroniske systemet. 

Dersom det er relevant, skal importørene underrette den relevante autoriserte representanten eller produsenten dersom 

informasjonen nevnt i nr. 1 ikke er angitt, eller er feil. Importører skal legge inn sine opplysninger i den eller de relevante 

postene. 

Artikkel 31 

Registrering av produsenter, autoriserte representanter og importører 

1. Før utstyr, bortsett fra individuelt tilpasset utstyr, bringes i omsetning, skal produsenter, autoriserte representanter og 

importører med henblikk på registrering sende informasjonen nevnt i del A avsnitt 1 i vedlegg VI til det elektroniske systemet 

nevnt i artikkel 30, forutsatt at den ikke allerede er registrert i samsvar med denne artikkel. Dersom framgangsmåten for 

samsvarsvurdering krever medvirkning fra et meldt organ i henhold til artikkel 52, skal informasjonen nevnt i del A avsnitt 1 i 

vedlegg VI sendes til nevnte elektroniske system før det inngis en søknad til det meldte organet. 

2. Etter å ha kontrollert dataene som er lagt inn i henhold til nr. 1, skal vedkommende myndighet innhente et individuelt 

registreringsnummer («SRN») fra det elektroniske systemet nevnt i artikkel 30 og utstede det til produsenten, den autoriserte 

representanten eller importøren.  
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3. Produsenten skal bruke det individuelle registreringsnummeret når vedkommende inngir en søknad til et meldt organ om 

samsvarsvurdering og om tilgang til Eudamed for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til artikkel 29. 

4. Senest en uke etter eventuelle endringer i forbindelse med informasjonen nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal 

markedsdeltakeren oppdatere dataene i det elektroniske systemet nevnt i artikkel 30. 

5. Senest et år etter innsending av informasjonen i samsvar med nr. 1, og deretter annethvert år, skal markedsdeltakeren 

bekrefte at dataene er riktige. Dersom dette ikke er gjort innen seks måneder etter disse fristene, kan medlemsstatene treffe 

egnede korrigerende tiltak på sitt territorium fram til den aktuelle markedsdeltakeren har oppfylt denne forpliktelsen. 

6. Uten at det berører markedsdeltakerens ansvar for dataene, skal vedkommende myndighet kontrollere de bekreftede 

dataene nevnt i del A avsnitt 1 i vedlegg VI. 

7. Dataene som i henhold til nr. 1 i denne artikkel er lagt inn i det elektroniske systemet nevnt i artikkel 30, skal være 

offentlig tilgjengelige. 

8. Vedkommende myndighet kan bruke dataene til å kreve et gebyr fra produsenten, den autoriserte representanten eller 

importøren i henhold til artikkel 111. 

Artikkel 32 

Sammendrag om sikkerhet og klinisk ytelse 

1. For implanterbart utstyr og utstyr i klasse III, bortsett fra individuelt tilpasset utstyr eller utstyr beregnet på utprøving, skal 

produsenten utarbeide et sammendrag om sikkerhet og klinisk ytelse. 

Sammendraget om sikkerhet og klinisk ytelse skal være formulert på en måte som gjør det lett å forstå for den tiltenkte 

brukeren og, dersom det er relevant, for pasienten, og det skal gjøres offentlig tilgjengelig via Eudamed. 

Utkastet til sammendraget om sikkerhet og klinisk ytelse skal være en del av dokumentasjonen som skal sendes til det meldte 

organet som medvirker i samsvarsvurderingen i henhold til artikkel 52, og skal valideres av nevnte organ. Når sammendraget er 

validert, skal det meldte organet laste det opp til Eudamed. Produsenten skal i merkingen eller bruksanvisningen angi hvor 

sammendraget er tilgjengelig. 

2. Sammendraget om sikkerhet og klinisk ytelse skal minst inneholde følgende: 

a) Opplysninger som identifiserer utstyret og produsenten, herunder den grunnleggende UDI-DI-en og det individuelle 

registreringsnummeret dersom det allerede er utstedt. 

b) Utstyrets tiltenkte formål og eventuelle indikasjoner, kontraindikasjoner og målpopulasjoner. 

c) En beskrivelse av utstyret, herunder en henvisning til tidligere generasjoner eller varianter dersom dette finnes, samt en 

beskrivelse av forskjellene og, dersom det er relevant, en beskrivelse av eventuelt tilbehør, annet utstyr og andre produkter 

som er beregnet på bruk i kombinasjon med utstyret. 

d) Mulige diagnostiske eller terapeutiske alternativer. 

e) En henvisning til eventuelle harmoniserte standarder eller felles spesifikasjoner som er anvendt. 

f) Sammendraget om den kliniske evalueringen nevnt i vedlegg XIV og relevant informasjon om den kliniske oppfølgingen 

etter at utstyret er brakt i omsetning. 

g) Foreslått brukerprofil og -opplæring. 

h) Informasjon om eventuelle gjenværende risikoer og uønskede virkninger, advarsler og forsiktighetsregler. 

3. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette hvilken form dataelementene som skal tas med i 

sammendraget om sikkerhet og klinisk ytelse, skal ha, og hvordan de skal presenteres. Disse gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtas i samsvar med rådgivningsprosedyren nevnt i artikkel 114 nr. 2. 

Artikkel 33 

Den europeiske database for medisinsk utstyr 

1. Etter å ha rådført seg med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr skal Kommisjonen opprette, vedlikeholde og 

forvalte Den europeiske database for medisinsk utstyr («Eudamed») med henblikk på følgende formål: 

a) Gjøre det mulig for allmennheten å få tilfredsstillende informasjon om utstyr som bringes i omsetning, om tilhørende 

sertifikater utstedt av meldte organer og om relevante markedsdeltakere.  
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b) Muliggjøre en entydig identifikasjon av utstyr i det indre marked og gjøre det lettere å spore det. 

c) Gjøre det mulig for allmennheten å få tilfredsstillende informasjon om kliniske utprøvinger samt gjøre det mulig for 

sponsorer av kliniske utprøvinger å oppfylle forpliktelsene i henhold til artikkel 62–80, artikkel 82 og eventuelle rettsakter 

vedtatt i henhold til artikkel 81. 

d) Gjøre det mulig for produsenter å oppfylle informasjonsplikten fastsatt i artikkel 87–90 eller i eventuelle rettsakter vedtatt i 

henhold til artikkel 91. 

e) Gjøre det mulig for vedkommende myndigheter i medlemsstatene samt Kommisjonen å utføre sine oppgaver i forbindelse 

med denne forordning på en velinformert måte og å øke samarbeidet dem imellom. 

2. Følgende elektroniske systemer skal inngå i Eudamed: 

a) Det elektroniske systemet for registrering av utstyr nevnt i artikkel 29 nr. 4. 

b) UDI-databasen nevnt i artikkel 28. 

c) Det elektroniske systemet for registrering av markedsdeltakere nevnt i artikkel 30. 

d) Det elektroniske systemet for meldte organer og sertifikater nevnt i artikkel 57. 

e) Det elektroniske systemet for kliniske utprøvinger nevnt i artikkel 73. 

f) Det elektroniske systemet for sikkerhetsovervåking og overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, som nevnt i artikkel 

92. 

g) Det elektroniske systemet for markedstilsyn nevnt i artikkel 100. 

3. Ved utformingen av Eudamed skal Kommisjonen ta behørig hensyn til kompatibilitet med nasjonale databaser og 

nasjonale nettgrensesnitt, slik at det blir mulig å importere og eksportere data. 

4. Dataene skal legges inn i Eudamed av medlemsstatene, meldte organer, markedsdeltakere og sponsorer som angitt i 

bestemmelsene om de elektroniske systemene nevnt i nr. 2. Kommisjonen skal yte teknisk og administrativ støtte til brukerne 

av Eudamed. 

5. All informasjon som samles inn og behandles av Eudamed, skal være tilgjengelig for medlemsstatene og Kommisjonen. 

Informasjonen skal være tilgjengelig for meldte organer, markedsdeltakere, sponsorer og allmennheten i den grad som er angitt 

i bestemmelsene om elektroniske systemer nevnt i nr. 2. 

Kommisjonen skal sørge for at de offentlig tilgjengelige delene av Eudamed har et bruker- og søkevennlig format. 

6. Eudamed skal inneholde personopplysninger bare dersom det er nødvendig for at de elektroniske systemene nevnt i nr. 2 i 

denne artikkel skal kunne samle inn og behandle informasjon i samsvar med denne forordning. Personopplysninger skal lagres 

på en måte som gjør at det ikke er mulig å identifisere registrerte i lengre perioder enn det som er nevnt i artikkel 10 nr. 8. 

7. Kommisjonen og medlemsstatene skal sikre at registrerte på en effektiv måte kan utøve sin rett til innsyn, tilgang, retting 

og til å gjøre innsigelse i samsvar med henholdsvis forordning (EF) nr. 45/2001 og direktiv 95/46/EF. De skal også sikre at 

registrerte på en effektiv måte kan utøve sin rett til å få innsyn i data som gjelder dem, samt retten til å få rettet uriktige eller 

ufullstendige data. Innenfor rammen av sine respektive ansvarsområder skal Kommisjonen og medlemsstatene sikre at uriktige 

og ulovlig behandlede data slettes i samsvar med gjeldende lovgivning. Rettinger og slettinger skal utføres så snart som mulig 

og senest 60 dager etter at en registrert har anmodet om det. 

8. Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette de nærmere bestemmelsene som er nødvendige for å 

opprette og vedlikeholde Eudamed. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt 

i artikkel 114 nr. 3. Når Kommisjonen vedtar disse gjennomføringsrettsaktene, skal den sikre at systemet så langt som mulig 

utformes slik at den samme informasjonen ikke må legges inn to ganger i den samme modulen eller i forskjellige moduler i 

systemet. 

9. Kommisjonen skal, med hensyn til sitt ansvar i henhold til denne artikkel og behandlingen av personopplysninger som 

dette innebærer, anses som behandlingsansvarlig for Eudamed og dens elektroniske systemer.  
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Artikkel 34 

Eudameds funksjonalitet 

1. Kommisjonen skal i samarbeid med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr utarbeide funksjonsspesifikasjonene for 

Eudamed. Kommisjonen skal utarbeide en plan for gjennomføring av disse spesifikasjonene senest 26. mai 2018. Hensikten 

med denne planen er å sikre at Eudamed er fullt ut funksjonell på en dato som gjør det mulig for Kommisjonen å offentliggjøre 

meldingen nevnt i nr. 3 i denne artikkel senest 25. mars 2020, og at alle andre relevante frister fastsatt i artikkel 123 i denne 

forordning og i artikkel 113 i forordning (EU) 2017/746 overholdes. 

2. Kommisjonen skal på grunnlag av en uavhengig revisjonsrapport underrette koordineringsgruppen for medisinsk utstyr 

når den har kontrollert at Eudamed er fullt ut funksjonell, og at Eudamed oppfyller funksjonsspesifikasjonene utarbeidet i 

henhold til nr. 1. 

3. Kommisjonen skal etter å ha rådført seg med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr og når den anser at vilkårene 

nevnt i nr. 2 er oppfylt, offentliggjøre en melding om dette i Den europeiske unions tidende. 

KAPITTEL IV 

MELDTE ORGANER 

Artikkel 35 

Myndigheter med ansvar for meldte organer 

1. Enhver medlemsstat som akter å utpeke et samsvarsvurderingsorgan som meldt organ, eller som har utpekt et meldt organ 

til å utføre samsvarsvurderingsaktiviteter i henhold til denne forordning, skal utnevne en myndighet («myndighet med ansvar 

for meldte organer») som kan bestå av separate enheter i henhold til nasjonal rett, og som skal ha ansvar for å utarbeide og 

gjennomføre de nødvendige framgangsmåtene for vurdering, utpeking og melding av samsvarsvurderingsorganer og for tilsyn 

med meldte organer, herunder nevnte organers underleverandører eller datterforetak. 

2. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal være opprettet, organisert og drive sin virksomhet på en måte som sikrer 

objektivitet og upartiskhet samt at interessekonflikter med samsvarsvurderingsorganer unngås. 

3. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal være organisert slik at alle beslutninger om utpeking eller melding 

treffes av annet personale enn det som har foretatt vurderingen. 

4. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal ikke utføre aktiviteter som meldte organer utfører på kommersielt eller 

konkurransemessig grunnlag. 

5. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal sikre at informasjonen den innhenter, behandles fortrolig. Den skal 

imidlertid utveksle informasjon om meldte organer med andre medlemsstater, Kommisjonen og ved behov med andre 

reguleringsmyndigheter. 

6. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal ha tilstrekkelig med kompetent personale permanent tilgjengelig for å 

kunne utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. 

Dersom myndigheten med ansvar for meldte organer er en annen myndighet enn vedkommende nasjonale myndighet for 

medisinsk utstyr, skal den sikre at den nasjonale myndigheten med ansvar for medisinsk utstyr rådspørres i relevante saker. 

7. Medlemsstatene skal offentliggjøre generell informasjon om sine tiltak som gjelder vurdering, utpeking og melding av 

samsvarsvurderingsorganer samt tilsyn med meldte organer, og om endringer som har betydelig innvirkning på slike oppgaver. 

8. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal delta i fagfellevurderingsaktivitetene fastsatt i artikkel 48.  
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Artikkel 36 

Krav til meldte organer 

1. Meldte organer skal utføre de oppgavene de er utpekt til i samsvar med denne forordning. De skal oppfylle de 

organisatoriske og generelle kravene samt kravene til kvalitetsstyring, ressurser og prosesser som er nødvendige for å kunne 

utføre disse oppgavene. Meldte organer skal særlig oppfylle kravene i vedlegg VII. 

For å oppfylle kravene nevnt i første ledd skal meldte organer til enhver tid ha tilgjengelig tilstrekkelig administrativt, teknisk 

og vitenskapelig personale i samsvar med avsnitt 3.1.1 i vedlegg VII samt personale med relevant klinisk ekspertise i samsvar 

med avsnitt 3.2.4 i vedlegg VII, som så langt det er mulig, skal være ansatt av det meldte organet. 

Personalet nevnt i avsnitt 3.2.3 og 3.2.7 i vedlegg VII skal være ansatt av det meldte organet og skal ikke være eksterne 

eksperter eller underleverandører. 

2. Meldte organer skal gjøre tilgjengelig og på anmodning framlegge all relevant dokumentasjon, herunder produsentens 

dokumentasjon, for myndigheten med ansvar for meldte organer, slik at denne kan utføre sine vurderings-, utpekings-, 

meldings-, overvåkings- og tilsynsaktiviteter samt for å gjøre det enklere å foreta vurderingen omhandlet i dette kapittel. 

3. For å sikre ensartet anvendelse av kravene fastsatt i vedlegg VII kan Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter i den 

utstrekning det er nødvendig for å løse problemer med forskjellige fortolkninger og den praktiske anvendelsen. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 114 nr. 3. 

Artikkel 37 

Datterforetak og underleveranser 

1. Dersom et meldt organ overdrar bestemte oppgaver i forbindelse med samsvarsvurdering til en underleverandør eller et 

datterforetak, skal det kontrollere at underleverandøren eller datterforetaket oppfyller gjeldende krav i vedlegg VII, og 

underrette myndigheten med ansvar for meldte organer om dette. 

2. Meldte organer skal påta seg det fulle ansvaret for de oppgavene som underleverandører eller datterforetak utfører på 

deres vegne. 

3. Meldte organer skal gjøre en liste over sine datterforetak offentlig tilgjengelig. 

4. Aktiviteter knyttet til samsvarsvurdering kan overdras til en underleverandør eller utføres av et datterforetak, forutsatt at 

den juridiske eller fysiske personen som har inngitt søknad om samsvarsvurdering, er blitt underrettet om dette. 

5. Meldte organer skal kunne stille til rådighet for myndigheten med ansvar for meldte organer alle relevante dokumenter om 

kontroll av underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og det arbeidet de har utført i henhold til denne forordning. 

Artikkel 38 

Søknad om utpeking fra samsvarsvurderingsorganer 

1. Samsvarsvurderingsorganer skal inngi en søknad om utpeking til myndigheten med ansvar for meldte organer. 

2. I søknaden skal samsvarsvurderingsaktivitetene som definert i denne forordning samt hvilken type utstyr organet søker 

om å bli utpekt for, presiseres, og den skal ledsages av dokumentasjon som viser at kravene i vedlegg VII er oppfylt. 

Når det gjelder de organisatoriske og generelle kravene og kravene til kvalitetsstyring fastsatt i avsnitt 1 og 2 i vedlegg VII, kan 

et gyldig akkrediteringsbevis og den tilhørende vurderingsrapporten utstedt av et nasjonalt akkrediteringsorgan i samsvar med 

forordning (EF) nr. 765/2008 framlegges og skal tas i betraktning i forbindelse med vurderingen beskrevet i artikkel 39. På 

anmodning skal søkeren imidlertid gjøre tilgjengelig all dokumentasjon nevnt i første ledd for å vise at disse kravene er oppfylt. 

3. Det meldte organet skal oppdatere dokumentasjonen nevnt i nr. 2 dersom det oppstår relevante endringer, slik at 

myndigheten med ansvar for meldte organer kan føre tilsyn med og kontrollere at alle kravene fastsatt i vedlegg VII fortsatt er 

oppfylt.  
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Artikkel 39 

Vurdering av søknaden 

1. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal innen 30 dager kontrollere at søknaden nevnt i artikkel 38 er fullstendig, 

og be søkeren om å framlegge eventuell manglende informasjon. Når søknaden er fullstendig, skal nevnte myndighet sende den 

til Kommisjonen. 

Myndigheten med ansvar for meldte organer skal gjennomgå søknaden og underlagsdokumentasjonen i samsvar med sine egne 

framgangsmåter og utarbeide en foreløpig vurderingsrapport. 

2. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal framlegge den foreløpige vurderingsrapporten for Kommisjonen, som 

umiddelbart skal videresende den til koordineringsgruppen for medisinsk utstyr. 

3. Senest 14 dager etter framleggingen nevnt i nr. 2 i denne artikkel skal Kommisjonen sammen med koordineringsgruppen 

for medisinsk utstyr nedsette en felles vurderingsgruppe bestående av tre eksperter, med mindre særlige omstendigheter krever 

et annet antall eksperter, som velges fra listen nevnt i artikkel 40 nr. 2. En av ekspertene skal være en representant for 

Kommisjonen som skal koordinere den felles vurderingsgruppens aktiviteter. De to andre ekspertene skal komme fra andre 

medlemsstater enn den der det ansøkende samsvarsvurderingsorganet er etablert. 

Den felles vurderingsgruppen skal bestå av eksperter med kompetanse i å vurdere samsvarsvurderingsaktivitetene og typen 

utstyr som omfattes av søknaden, eller, særlig dersom framgangsmåten for vurdering innledes i samsvar med artikkel 47 nr. 3, i 

å sikre at spesifikke problemer kan vurderes på riktig måte. 

4. Senest 90 dager etter at den felles vurderingsgruppen er utpekt, skal den gjennomgå dokumentasjonen innsendt sammen 

med søknaden i samsvar med artikkel 38. Den felles vurderingsgruppen kan gi tilbakemelding til eller be myndigheten med 

ansvar for meldte organer om klargjørende informasjon om søknaden og den planlagte stedlige vurderingen. 

Myndigheten med ansvar for meldte organer skal sammen med den felles vurderingsgruppen planlegge og foreta en stedlig 

vurdering av det ansøkende samsvarsvurderingsorganet og, dersom det er relevant, av eventuelle datterforetak eller 

underleverandører i eller utenfor Unionen som skal medvirke i samsvarsvurderingsprosessen. 

Den stedlige vurderingen av det ansøkende organet skal ledes av myndigheten med ansvar for meldte organer. 

5. Dersom det oppdages at et ansøkende samsvarsvurderingsorgan ikke oppfyller kravene fastsatt i vedlegg VII, skal dette 

tas opp i vurderingsprosessen og drøftes mellom myndigheten med ansvar for meldte organer og den felles vurderingsgruppen 

med henblikk på å oppnå enighet og finne en løsning på eventuelle avvikende synspunkter når det gjelder vurderingen av 

søknaden. 

Etter den stedlige vurderingen skal myndigheten med ansvar for meldte organer framlegge for det ansøkende 

samsvarsvurderingsorganet en liste over tilfellene av manglende oppfyllelse av kravene som ble fastslått i forbindelse med 

vurderingen, samt et sammendrag av den felles vurderingsgruppens vurdering. 

Innen en fastsatt frist skal det ansøkende samsvarsvurderingsorganet framlegge for den nasjonale myndigheten en plan for 

korrigerende og forebyggende tiltak for å utbedre den manglende oppfyllelsen av kravene. 

6. Den felles vurderingsgruppen skal dokumentere eventuelle avvikende synspunkter som gjenstår i forbindelse med 

vurderingen, senest 30 dager etter at den stedlige vurderingen er fullført, og sende disse til myndigheten med ansvar for meldte 

organer. 

7. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal etter mottak av en plan for korrigerende og forebyggende tiltak fra det 

ansøkende organet vurdere om tilfellene av manglende oppfyllelse av kravene som ble fastslått i forbindelse med vurderingen, 

er blitt behandlet på tilfredsstillende måte. I denne planen skal den underliggende årsaken til den fastslåtte manglende 

oppfyllelsen av kravene angis, og den skal inneholde en frist for gjennomføring av de angitte tiltakene. 

Etter å ha bekreftet planen for korrigerende og forebyggende tiltak, skal myndigheten med ansvar for meldte organer 

videresende den og sin uttalelse om den til den felles vurderingsgruppen. Den felles vurderingsgruppen kan anmode 

myndigheten med ansvar for meldte organer om ytterligere avklaring og endringer.  
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Myndigheten med ansvar for meldte organer skal utarbeide sin endelige vurderingsrapport, som skal inneholde 

— resultatene av vurderingen, 

— en bekreftelse på at de korrigerende og forebyggende tiltakene er blitt behandlet og om nødvendig gjennomført på egnet 

måte, 

— eventuelle gjenstående synspunkter som avviker fra den felles vurderingsgruppens synspunkter, og, dersom det er relevant, 

— det anbefalte omfanget av utpekingen. 

8. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal framlegge sin endelige vurderingsrapport og, dersom det er relevant, 

utkastet til utpeking for Kommisjonen, koordineringsgruppen for medisinsk utstyr og den felles vurderingsgruppen. 

9. Den felles vurderingsgruppen skal avgi en endelig uttalelse til Kommisjonen om vurderingsrapporten utarbeidet av 

myndigheten med ansvar for meldte organer og, dersom det er relevant, om utkastet til utpeking senest 21 dager etter mottak av 

nevnte dokumenter, som umiddelbart skal oversende denne endelige uttalelsen til koordineringsgruppen for medisinsk utstyr. 

Senest 42 dager etter mottak av uttalelsen fra den felles vurderingsgruppen skal koordineringsgruppen for medisinsk utstyr 

utstede en anbefaling om utkastet til utpeking, som myndigheten med ansvar for meldte organer skal ta behørig hensyn til i sin 

beslutning om utpeking av det meldte organet. 

10. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter treffe tiltak som fastsetter nærmere bestemmelser for framgangs-

måter og rapporter for søknaden om utpeking nevnt i artikkel 38, og vurderingen av søknaden fastsatt i denne artikkel. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 114 nr. 3. 

Artikkel 40 

Utnevning av eksperter for felles vurdering av søknader om utpeking 

1. Medlemsstatene og Kommisjonen skal utnevne eksperter med kompetanse i å vurdere samsvarsvurderingsorganer på 

området medisinsk utstyr til å delta i aktivitetene nevnt i artikkel 39 og 48. 

2. Kommisjonen skal føre en liste over ekspertene utnevnt i henhold til nr. 1 i denne artikkel sammen med informasjon om 

hvilket område de har særlig kompetanse og ekspertise på. Nevnte liste skal gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene via det elektroniske systemet nevnt i artikkel 57. 

Artikkel 41 

Språkkrav 

Alle dokumenter som kreves i henhold til artikkel 38 og 39, skal utarbeides på et eller flere språk som fastsettes av den berørte 

medlemsstaten. 

Ved anvendelse av første ledd skal medlemsstatene vurdere å akseptere og bruke et språk som er alminnelig forstått på det 

medisinske området, i alle eller deler av den berørte dokumentasjonen. 

Kommisjonen skal sørge for oversettelse av dokumentasjonen eller deler av denne i samsvar med artikkel 38 og 39 til et av 

Unionens offisielle språk, slik at den lett kan forstås av den felles vurderingsgruppen nedsatt i samsvar med artikkel 39 nr. 3. 

Artikkel 42 

Framgangsmåte for utpeking og melding 

1. Medlemsstatene kan bare utpeke samsvarsvurderingsorganer som det er foretatt en vurdering i henhold til artikkel 39 av, 

og som oppfyller kravene i vedlegg VII. 

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om samsvarsvurderingsorganene de har 

utpekt, ved hjelp av meldingsverktøyet i databasen over meldte organer som er utviklet og som forvaltes av 

Kommisjonen (NANDO). 

3. Meldingen skal ved hjelp av kodene nevnt i nr. 13 i denne artikkel tydelig presisere omfanget av utpekingen med 

angivelse av samsvarsvurderingsaktivitetene som definert i denne forordning, samt hvilken type utstyr det meldte organet er 

utpekt til å vurdere, og, uten at det berører artikkel 44, eventuelle vilkår knyttet til utpekingen.  
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4. Meldingen skal ledsages av den endelige vurderingsrapporten fra myndigheten med ansvar for meldte organer, den 

endelige uttalelsen fra den felles vurderingsgruppen nevnt i artikkel 39 nr. 9 og anbefalingen fra koordineringsgruppen for 

medisinsk utstyr. Dersom meldermedlemsstaten ikke følger anbefalingen fra koordineringsgruppen for medisinsk utstyr, skal 

den framlegge en behørig dokumentert begrunnelse for dette. 

5. Uten at det berører artikkel 44, skal meldermedlemsstaten underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om 

eventuelle vilkår knyttet til utpekingen og dokumentere at det er innført ordninger som sikrer at det føres regelmessig tilsyn 

med det meldte organet, og at det vil fortsette å oppfylle kravene i vedlegg VII. 

6. Senest 28 dager etter underretningen nevnt i nr. 2 kan en medlemsstat eller Kommisjonen gjøre skriftlig innsigelse der de 

redegjør for sine argumenter, enten mot det meldte organet eller mot tilsynet som myndigheten med ansvar for meldte organer 

fører med det. Dersom det ikke gjøres innsigelse, skal Kommisjonen offentliggjøre meldingen i NANDO innen 42 dager etter å 

ha blitt underrettet om den som nevnt i nr. 2. 

7. Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen gjør innsigelse i samsvar med nr. 6, skal Kommisjonen framlegge saken for 

koordineringsgruppen for medisinsk utstyr senest ti dager etter utløpet av perioden nevnt i nr. 6. Etter å ha rådført seg med 

berørte parter skal koordineringsgruppen for medisinsk utstyr avgi uttalelse senest 40 dager etter at saken er blitt framlagt for 

gruppen. Dersom koordineringsgruppen for medisinsk utstyr er av den oppfatning at meldingen kan godtas, skal Kommisjonen 

offentliggjøre meldingen i NANDO innen 14 dager. 

8. Dersom koordineringsgruppen for medisinsk utstyr etter å ha blitt rådspurt i samsvar med nr. 7 bekrefter den eksisterende 

innsigelsen eller gjør en ny innsigelse, skal meldermedlemsstaten svare skriftlig på uttalelsen fra koordineringsgruppen for 

medisinsk utstyr senest 40 dager etter mottak. Svaret skal omhandle innsigelsene i uttalelsen og inneholde begrunnelsen for 

meldermedlemsstatens beslutning om å utpeke eller ikke utpeke samsvarsvurderingsorganet. 

9. Dersom meldermedlemsstaten beslutter å opprettholde sin beslutning om utpeking av samsvarsvurderingsorganet etter å 

ha begrunnet dette i samsvar med nr. 8, skal Kommisjonen offentliggjøre meldingen i NANDO senest 14 dager etter å ha blitt 

underrettet om den. 

10. Når Kommisjonen offentliggjør meldingen i NANDO, skal den legge inn informasjon om meldingen av det meldte 

organet i det elektroniske systemet nevnt i artikkel 57 sammen med dokumentene nevnt i nr. 4 i denne artikkel og uttalelsen og 

svarene nevnt i nr. 7 og 8 i denne artikkel. 

11. Utpekingen trer i kraft dagen etter at meldingen er blitt offentliggjort i NANDO. I den offentliggjorte meldingen skal 

omfanget av det meldte organets lovlige samsvarsvurderingsaktiviteter angis. 

12. Det berørte samsvarsvurderingsorganet kan utføre aktiviteter som meldt organ bare etter at utpekingen har trådt i kraft i 

samsvar med nr. 11. 

13. Senest 26. november 2017 skal Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter utarbeide en liste over koder og 

tilhørende typer utstyr for å presisere omfanget av utpekingen av meldte organer. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i 

samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 114 nr. 3. Etter å ha rådført seg med koordineringsgruppen for 

medisinsk utstyr kan Kommisjonen oppdatere denne listen, bl.a. på grunnlag av informasjon som framkommer som følge av 

koordineringsaktivitetene beskrevet i artikkel 48. 

Artikkel 43 

Identifikasjonsnummer for og liste over meldte organer 

1. Kommisjonen skal tildele et identifikasjonsnummer til hvert meldte organ som meldingen trer i kraft for i samsvar med 

artikkel 42 nr. 11. Den skal tildele et individuelt identifikasjonsnummer, selv om organet er blitt meldt i henhold til flere EU-

rettsakter. Dersom de er blitt utpekt i samsvar med denne forordning, skal organer som er meldt i henhold til direktiv 

90/385/EØF og 93/42/EØF, beholde identifikasjonsnummeret de har fått tildelt i henhold til nevnte direktiver. 

2. Kommisjonen skal gjøre listen over organer som er meldt i henhold til denne forordning, herunder identifikasjonsnumrene 

de har fått tildelt, og samsvarsvurderingsaktivitetene som definert i denne forordning samt hvilken type utstyr de er meldt for, 

offentlig tilgjengelig i NANDO. Den skal også gjøre denne listen tilgjengelig i det elektroniske systemet nevnt i artikkel 57. 

Kommisjonen skal sørge for å holde listen oppdatert.  
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Artikkel 44 

Tilsyn med og ny vurdering av meldte organer 

1. Meldte organer skal uten opphold og senest innen 15 dager underrette myndigheten med ansvar for meldte organer om 

relevante endringer som kan påvirke deres oppfyllelse av kravene fastsatt i vedlegg VII, eller deres evne til å utføre 

samsvarsvurderingsaktiviteter som gjelder det utstyret de er blitt utpekt for. 

2. Myndighetene med ansvar for meldte organer skal føre tilsyn med de meldte organene som er etablert på deres 

territorium, samt disses datterforetak og underleverandører, for å sikre at de hele tiden oppfyller kravene og forpliktelsene 

fastsatt i denne forordning. Meldte organer skal på anmodning fra sin myndighet med ansvar for meldte organer framlegge all 

relevant informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for at myndigheten, Kommisjonen og andre medlemsstater skal 

kunne kontrollere at kravene er oppfylt. 

3. Dersom Kommisjonen eller myndigheten i en medlemsstat sender en anmodning til et meldt organ som er etablert på 

territoriet til en annen medlemsstat, og som gjelder en samsvarsvurdering utført av nevnte meldte organ, skal den sende en kopi 

av anmodningen til myndigheten med ansvar for meldte organer i den andre medlemsstaten. Det berørte meldte organet skal 

svare på anmodningen uten opphold og senest innen 15 dager. Myndigheten med ansvar for meldte organer i medlemsstaten der 

organet er etablert, skal sikre at det meldte organet følger opp anmodninger fra myndigheter i andre medlemsstater eller 

Kommisjonen, med mindre det er en rettmessig grunn til ikke å gjøre det, i så tilfelle kan saken henvises til 

koordineringsgruppen for medisinsk utstyr. 

4. Myndighetene med ansvar for meldte organer skal minst én gang i året foreta en ny vurdering av om de meldte organene 

som er etablert på deres territorium, og, dersom det er relevant, datterforetakene og underleverandørene som hører inn under 

disse meldte organenes ansvar, fremdeles oppfyller kravene og forpliktelsene fastsatt i vedlegg VII. Denne nye vurderingen skal 

omfatte en stedlig revisjon av hvert meldte organ og om nødvendig av dets datterforetak og underleverandører. 

Myndigheten med ansvar for meldte organer skal utføre sine tilsyns- og vurderingsaktiviteter i henhold til en årlig 

vurderingsplan for å sikre at den effektivt kan kontrollere at det meldte organet fortsatt oppfyller kravene i denne forordning. 

Planen skal inneholde en begrunnet tidsplan for hvor ofte det meldte organet og særlig tilknyttede datterforetak og 

underleverandører skal vurderes. Myndigheten skal framlegge sin årlige plan for tilsyn og vurdering for hvert meldte organ som 

den er ansvarlig for, for koordineringsgruppen for medisinsk utstyr og for Kommisjonen. 

5. Tilsynet med meldte organer som utføres av myndigheten med ansvar for meldte organer, skal omfatte revisjoner under 

oppsyn av personalet hos det meldte organet, herunder ved behov eventuelt personale fra datterforetak og underleverandører, 

når dette personalet er i ferd med å gjennomføre vurderinger av kvalitetsstyringssystemet på anlegget til en produsent. 

6. Ved tilsynet med meldte organer som utføres av myndigheten med ansvar for meldte organer, skal det tas hensyn til data 

som stammer fra markedstilsyn, sikkerhetsovervåking og overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning. 

Myndigheten med ansvar for meldte organer skal sørge for en systematisk oppfølging av klager og annen informasjon, herunder 

fra andre medlemsstater, som kan tyde på at et meldt organ ikke oppfyller sine forpliktelser eller avviker fra vanlig eller beste 

praksis. 

7. Myndigheten med ansvar for meldte organer kan i tillegg til regelmessig tilsyn eller stedlige vurderinger foreta uanmeldte 

gjennomgåelser, gjennomgåelser på kort varsel eller av en bestemt grunn dersom det er nødvendig for å håndtere et bestemt 

problem eller kontrollere at kravene er oppfylt. 

8. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal gjennomgå meldte organers vurderinger av produsentenes tekniske 

dokumentasjon, særlig dokumentasjonen om kliniske evalueringer som nærmere beskrevet i artikkel 45. 

9. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal dokumentere og registrere alle tilfeller av det meldte organets 

manglende oppfyllelse av kravene fastsatt i vedlegg VII og kontrollere at korrigerende og forebyggende tiltak gjennomføres i 

rett tid. 

10. Tre år etter at et meldt organ er meldt, og deretter hvert fjerde år, skal en ny og fullstendig vurdering av om det meldte 

organet fremdeles oppfyller kravene fastsatt i vedlegg VII, foretas av myndigheten med ansvar for meldte organer i 

medlemsstaten der organet er etablert, og av en felles vurderingsgruppe nedsatt med henblikk på framgangsmåten beskrevet i 

artikkel 38 og 39.  
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11. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 115 for å endre nr. 10 med henblikk på 

å endre hvor ofte den nye og fullstendige vurderingen omhandlet i nevnte nummer skal foretas. 

12. Medlemsstatene skal minst én gang i året rapportere til Kommisjonen og koordineringsgruppen for medisinsk utstyr om 

sine tilsynsaktiviteter og aktiviteter knyttet til stedlige vurderinger av meldte organer og, dersom det er relevant, datterforetak 

og underleverandører. Rapporten skal inneholde nærmere opplysninger om resultatet av nevnte aktiviteter, herunder aktiviteter i 

henhold til nr. 7, og skal behandles fortrolig av koordineringsgruppen for medisinsk utstyr og Kommisjonen, men skal 

inneholde et sammendrag som skal gjøres offentlig tilgjengelig. 

Sammendraget av rapporten skal lastes opp til det elektroniske systemet nevnt i artikkel 57. 

Artikkel 45 

Gjennomgåelse av et meldt organs vurdering av teknisk dokumentasjon og dokumentasjon om klinisk evalueringer 

1. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal som en del av sitt løpende tilsyn med meldte organer gjennomgå et 

egnet antall av et meldt organs vurderinger av produsenters tekniske dokumentasjon, særlig dokumentasjonen om kliniske 

evalueringer som nevnt i avsnitt 6.1 bokstav c) og d) i vedlegg II, for å kontrollere konklusjonene som det meldte organet har 

truffet på grunnlag av informasjonen framlagt av produsenten. Gjennomgåelsene som myndigheten med ansvar for meldte 

organer foretar, skal foretas både eksternt og på stedet. 

2. Stikkprøvingen av dokumentene som skal gjennomgås i samsvar med nr. 1, skal være planlagt og representativ for typen 

av og risikoene ved utstyr som er sertifisert av det meldte organet, særlig høyrisikoutstyr, og dette skal være behørig begrunnet 

og dokumentert i en stikkprøvingsplan som myndigheten med ansvar for meldte organer på anmodning skal gjøre tilgjengelig 

for koordineringsgruppen for medisinsk utstyr. 

3. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal kontrollere at det meldte organets vurdering er utført på riktig måte, 

samt framgangsmåtene som er brukt, den tilhørende dokumentasjonen og det meldte organets konklusjoner. En slik kontroll 

skal omfatte den tekniske dokumentasjonen og dokumentasjonen om kliniske evalueringer fra produsenten som det meldte 

organet har basert sin vurdering på. Slike gjennomgåelser skal utføres ved bruk av felles spesifikasjoner. 

4. Disse gjennomgåelsene skal også inngå som et ledd i den nye vurderingen av meldte organer i samsvar med artikkel 44 nr. 

10 og de felles vurderingsaktivitetene nevnt i artikkel 47 nr. 3. Gjennomgåelsene skal utføres ved bruk av egnet ekspertise. 

5. På grunnlag av rapportene om gjennomgåelsene og vurderingene fra myndigheten med ansvar for meldte organer eller 

felles vurderingsgrupper, resultatene fra markedstilsynet, sikkerhetsovervåkingen og overvåkingen etter at utstyret er brakt i 

omsetning beskrevet i kapittel VII, den løpende overvåkingen av den tekniske utviklingen eller identifiseringen av bekymringer 

og nye spørsmål som gjelder sikkerheten og ytelsen til utstyr, kan koordineringsgruppen for medisinsk utstyr anbefale at 

stikkprøvekontrollen som utføres i henhold til denne artikkel, skal omfatte en større eller mindre del av den tekniske 

dokumentasjonen og dokumentasjonen om kliniske evalueringer som et meldt organ har vurdert. 

6. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter treffe tiltak som fastsetter de nærmere bestemmelsene og 

tilhørende dokumentene for samt koordinering av gjennomgåelsen av vurderingene av den tekniske dokumentasjonen og 

dokumentasjonen om kliniske evalueringer som nevnt i denne artikkel. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar 

med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 114 nr. 3. 

Artikkel 46 

Endring av utpekinger og meldinger 

1. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om eventuelle 

relevante endringer av utpekingen av et meldt organ. 

Framgangsmåtene beskrevet i artikkel 39 og 42 får anvendelse dersom omfanget av utpekingen utvides. 

Når det gjelder andre endringer av utpekingen enn en utvidelse av omfanget, får framgangsmåtene i numrene nedenfor 

anvendelse.  
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2. Kommisjonen skal umiddelbart offentliggjøre den endrede meldingen i NANDO. Kommisjonen skal umiddelbart legge 

inn informasjon om endringer av utpekingen av det meldte organet i det elektroniske systemet nevnt i artikkel 57. 

3. Dersom et meldt organ beslutter å innstille sin samsvarsvurderingsvirksomhet, skal det underrette myndigheten med 

ansvar for meldte organer og de berørte produsentene så snart som mulig, og dersom innstillingen er planlagt, ett år før 

virksomheten innstilles. Sertifikatene kan forbli gyldige i en midlertidig periode på ni måneder etter at det meldte organets 

virksomhet er innstilt, forutsatt at et annet meldt organ skriftlig har bekreftet at det vil påta seg ansvaret for utstyret som 

omfattes av nevnte sertifikater. Det nye meldte organet skal foreta en fullstendig vurdering av det berørte utstyret innen 

utgangen av denne perioden før det utsteder nye sertifikater for slikt utstyr. Dersom det meldte organet har innstilt sin 

virksomhet, skal myndigheten med ansvar for meldte organer trekke tilbake utpekingen. 

4. Dersom en myndighet med ansvar for meldte organer har fastslått at et meldt organ ikke lenger oppfyller kravene fastsatt i 

vedlegg VII, eller ikke oppfyller sine forpliktelser eller ikke har gjennomført de nødvendige korrigerende tiltakene, skal 

myndigheten midlertidig oppheve, begrense eller helt eller delvis trekke tilbake utpekingen, alt etter hvor alvorlig den 

manglende oppfyllelsen av disse kravene eller forpliktelsene er. En midlertidig oppheving skal ikke vare lenger enn ett år og 

kan forlenges én gang med like lang tid. 

Myndigheten med ansvar for meldte organer skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om enhver 

midlertidig oppheving, begrensning eller tilbaketrekking av en utpeking. 

5. Dersom utpekingen av et meldt organ er blitt midlertidig opphevet, begrenset eller helt eller delvis trukket tilbake, skal det 

aktuelle meldte organet underrette de berørte produsentene senest innen ti dager. 

6. Dersom en utpeking begrenses, oppheves midlertidig eller trekkes tilbake, skal myndigheten med ansvar for meldte 

organer treffe egnede tiltak for å sikre at det berørte meldte organets dokumenter tas vare på, samt gjøre dem tilgjengelige for 

myndigheter i andre medlemsstater med ansvar for meldte organer og, på anmodning, for myndigheter med ansvar for 

markedstilsyn. 

7. Dersom en utpeking begrenses, oppheves midlertidig eller trekkes tilbake, skal myndigheten med ansvar for meldte 

organer 

a) vurdere hvilken innvirkning dette får på sertifikatene utstedt av det meldte organet, 

b) framlegge en rapport om sine resultater for Kommisjonen og de andre medlemsstatene senest tre måneder etter å ha gitt 

melding om endringen av utpekingen, 

c) kreve at det meldte organet innen en rimelig frist fastsatt av myndigheten midlertidig opphever eller trekker tilbake 

eventuelle sertifikater som er utstedt på feilaktig grunnlag, for å sikre at utstyr på markedet er sikkert, 

d) legge inn informasjon om sertifikater som den har krevd midlertidig opphevet eller trukket tilbake, i det elektroniske 

systemet nevnt i artikkel 57, 

e) underrette vedkommende myndighet for medisinsk utstyr i medlemsstaten der produsenten har sitt registrerte 

forretningssted, gjennom det elektroniske systemet nevnt i artikkel 57, om sertifikatene den har krevd midlertidig opphevet 

eller trukket tilbake. Vedkommende myndighet skal treffe egnede tiltak dersom det er nødvendig for å unngå en potensiell 

risiko for pasienters, brukeres eller andres helse eller sikkerhet. 

8. Med unntak av sertifikater som er utstedt på feilaktig grunnlag, og tilfeller der en utpeking er blitt midlertidig opphevet 

eller begrenset, skal sertifikatene fortsatt være gyldige i følgende tilfeller: 

a) Myndigheten med ansvar for meldte organer har senest én måned etter den midlertidige opphevingen eller begrensningen 

bekreftet at det ikke er sikkerhetsproblemer knyttet til sertifikater som berøres av den midlertidige opphevingen eller 

begrensningen, og nevnte myndighet har angitt en frist og tiltak som forventes å avhjelpe den midlertidige opphevingen 

eller begrensningen. 

b) Myndigheten med ansvar for meldte organer har bekreftet at ingen sertifikater som er relevante for den midlertidige 

opphevingen, vil bli utstedt, endret eller utstedt på nytt så lenge den midlertidige opphevingen eller begrensningen varer, og 

angir om det meldte organet er i stand til fortsatt å føre tilsyn med og ha ansvar for eksisterende sertifikater så lenge den 

midlertidige opphevingen eller begrensningen varer. Dersom myndigheten med ansvar for meldte organer beslutter at det 

meldte organet ikke er i stand til å støtte eksisterende sertifikater som er utstedt, skal produsenten senest tre måneder etter 

den midlertidige opphevingen eller begrensningen skriftlig bekrefte overfor vedkommende myndighet for medisinsk utstyr i 

medlemsstaten der produsenten av utstyret som omfattes av sertifikatet, har sitt registrerte forretningssted, at et annet 

kvalifisert meldt organ midlertidig ivaretar det meldte organets funksjoner med hensyn til å føre tilsyn med og fortsatt ha 

ansvar for sertifikatene så lenge den midlertidige opphevingen eller begrensningen varer.  
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9. Med unntak av sertifikater som er utstedt på feilaktig grunnlag, og dersom en utpeking er blitt trukket tilbake, skal 

sertifikatene fortsatt være gyldige i ni måneder 

a) dersom vedkommende myndighet for medisinsk utstyr i medlemsstaten der produsenten av utstyret som omfattes av 

sertifikatet, har sitt registrerte forretningssted, har bekreftet at det ikke er sikkerhetsproblemer knyttet til det aktuelle 

utstyret, og 

b) et annet meldt organ skriftlig har bekreftet at det umiddelbart påtar seg ansvaret for nevnte utstyr og kommer til å ha fullført 

vurderingen av det innen tolv måneder etter at utpekingen er trukket tilbake. 

I tilfellene nevnt i første ledd kan vedkommende myndighet for medisinsk utstyr i medlemsstaten der produsenten av utstyret 

som omfattes av sertifikatet, har sitt forretningssted, forlenge sertifikatenes midlertidige gyldighet i ytterligere perioder på tre 

måneder, som til sammen ikke skal overskride tolv måneder. 

Myndigheten eller det meldte organet som har påtatt seg funksjonene til det meldte organet som er berørt av endringen av 

utpekingen, skal umiddelbart underrette Kommisjonen, de andre medlemsstatene og de andre meldte organene om dette. 

Artikkel 47 

Tvil om meldte organers kompetanse 

1. Kommisjonen skal sammen med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr undersøke alle tilfeller der den er blitt gjort 

oppmerksom på at det foreligger tvil om hvorvidt et meldt organ eller et eller flere av dets datterforetak eller underleverandører 

fortsatt oppfyller kravene fastsatt i vedlegg VII, eller forpliktelsene som påhviler dem. Den skal sikre at relevant myndighet 

med ansvar for meldte organer underrettes og gis mulighet til å undersøke slike tilfeller. 

2. Meldermedlemsstaten skal på anmodning gi Kommisjonen all informasjon om utpekingen av det berørte meldte organet. 

3. Kommisjonen kan sammen med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr eventuelt innlede framgangsmåten for 

vurdering beskrevet i artikkel 39 nr. 3 og 4 dersom det er rimelig grunn til å tvile på om et meldt organ eller et datterforetak 

eller en underleverandør av det meldte organet fortsatt oppfyller kravene fastsatt i vedlegg VII, og dersom det vurderes at saken 

ikke er blitt fullt ut utredet i undersøkelsen foretatt av myndigheten med ansvar for meldte organer, eller på anmodning fra 

myndigheten med ansvar for meldte organer. Rapporteringen og resultatet av nevnte vurdering skal følge prinsippene i artikkel 

39. Avhengig av hvor alvorlig problemet er, kan Kommisjonen sammen med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr som et 

alternativ anmode om at myndigheten med ansvar for meldte organer gir opptil to eksperter på listen opprettet i henhold til 

artikkel 40 tillatelse til å delta i en stedlig vurdering som en del av de planlagte tilsyns- og vurderingsaktivitetene i samsvar med 

artikkel 44, og som angitt i den årlige vurderingsplanen beskrevet i artikkel 44 nr. 4. 

4. Dersom Kommisjonen fastslår at et meldt organ ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for utpeking, skal den 

underrette meldermedlemsstaten om dette og anmode den om å treffe de nødvendige korrigerende tiltak, herunder midlertidig 

oppheving, begrensning eller tilbaketrekking av utpekingen dersom det er nødvendig. 

Dersom medlemsstaten ikke treffer de nødvendige korrigerende tiltakene, kan Kommisjonen ved hjelp av gjennomførings-

rettsakter midlertidig oppheve, begrense eller trekke tilbake utpekingen. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar 

med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 114 nr. 3. Den skal underrette den berørte medlemsstaten om sin beslutning og 

oppdatere NANDO og det elektroniske systemet nevnt i artikkel 57. 

5. Kommisjonen skal sikre at all fortrolig informasjon som innhentes i forbindelse med undersøkelsene den foretar, 

behandles fortrolig. 

Artikkel 48 

Fagfellevurdering og utveksling av erfaring mellom myndigheter med ansvar for meldte organer 

1. Kommisjonen skal sørge for å organisere utveksling av erfaring og koordinering av forvaltningspraksis mellom 

myndighetene med ansvar for meldte organer. En slik utveksling skal bl.a. omfatte følgende: 

a) Utarbeiding av dokumenter om beste praksis knyttet til aktivitetene til myndighetene med ansvar for meldte organer.  
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b) Utarbeiding av veiledningsdokumenter for meldte organer med hensyn til gjennomføringen av denne forordning. 

c) Ekspertenes utdanning og kvalifikasjoner som nevnt i artikkel 40. 

d) Overvåking av trender knyttet til endringer som gjelder utpeking og melding av meldte organer, og trender som gjelder 

tilbaketrekking av sertifikater og overføring av disse mellom meldte organer. 

e) Overvåking av anvendelsen og anvendbarheten av kodene som gjelder omfanget, som nevnt i artikkel 42 nr. 13. 

f) Utvikling av en mekanisme for fagfellevurdering mellom myndighetene og Kommisjonen. 

g) Metoder for å informere allmennheten om myndighetenes og Kommisjonens aktiviteter innen overvåking av og tilsyn med 

meldte organer. 

2. Myndighetene med ansvar for meldte organer skal delta i en fagfellevurdering hvert tredje år gjennom mekanismen 

utviklet i henhold til nr. 1 i denne artikkel. Slike vurderinger skal normalt utføres parallelt med de felles stedlige vurderingene 

beskrevet i artikkel 39. Alternativt kan en myndighet velge at slike vurderinger skal finne sted som en del av myndighetenes 

tilsynsaktiviteter som nevnt i artikkel 44. 

3. Kommisjonen skal delta i organiseringen av og yte støtte til gjennomføringen av fagfellevurderingsmekanismen. 

4. Kommisjonen skal utarbeide en årlig sammendragsrapport om fagfellevurderingsaktivitetene som skal gjøres offentlig 

tilgjengelig. 

5. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta tiltak som fastsetter de nærmere bestemmelsene og 

tilhørende dokumentene for fagfellevurderingsmekanismen samt opplæringen og kompetansen som nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 114 nr. 3. 

Artikkel 49 

Koordinering av meldte organer 

Kommisjonen skal sørge for egnet koordinering av og samarbeid mellom meldte organer og at dette gjennomføres i form av en 

koordineringsgruppe av meldte organer på området medisinsk utstyr, herunder medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk. Denne 

gruppen skal komme sammen regelmessig og minst én gang i året. 

Organene som er meldt i henhold til denne forordning, skal delta i denne gruppens arbeid. 

Kommisjonen kan fastsette nærmere bestemmelser om hvordan koordineringsgruppen av meldte organer skal fungere. 

Artikkel 50 

Liste over standardgebyrer 

Meldte organer skal utarbeide lister over standardgebyrene de tar for samsvarsvurderingsaktivitetene de utfører, og skal gjøre 

disse listene offentlig tilgjengelig. 

KAPITTEL V 

KLASSIFISERING OG SAMSVARSVURDERING 

AVSNITT 1 

Klassifisering 

Artikkel 51 

Klassifisering av utstyr 

1. Utstyr skal inndeles i klasse I, IIa, IIb og III, idet det tas hensyn til utstyrets tiltenkte formål og iboende risikoer. 

Klassifiseringen skal utføres i samsvar med vedlegg VIII.  
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2. Enhver tvist mellom produsenten og det berørte meldte organet som oppstår som følge av anvendelsen av vedlegg VIII, 

skal forelegges vedkommende myndighet i medlemsstaten der produsenten har sitt registrerte forretningssted, for avgjørelse. 

Dersom produsenten ikke har et registrert forretningssted i Unionen og fremdeles ikke har utpekt en autorisert representant, skal 

saken forelegges vedkommende myndighet i medlemsstaten der den autoriserte representanten nevnt i avsnitt 2.2 annet ledd 

bokstav b) siste strekpunkt i vedlegg IX har sitt registrerte forretningssted. Dersom det berørte meldte organet er etablert i en 

annen medlemsstat enn produsenten, skal vedkommende myndighet treffe sin avgjørelse etter å ha rådført seg med 

vedkommende myndighet i medlemsstaten som har utpekt det meldte organet. 

Vedkommende myndighet i medlemsstaten der produsenten har sitt registrerte forretningssted, skal underrette koordinerings-

gruppen for medisinsk utstyr og Kommisjonen om sin avgjørelse. Avgjørelsen skal gjøres tilgjengelig på anmodning. 

3. På anmodning fra en medlemsstat skal Kommisjonen etter å ha rådført seg med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr 

ved hjelp av gjennomføringsrettsakter treffe beslutning om det følgende: 

a) Anvendelsen av vedlegg VIII på et bestemt utstyr eller en bestemt kategori eller gruppe av utstyr med henblikk på å fastslå 

klassifiseringen av slikt utstyr. 

b) At et utstyr eller en kategori eller gruppe av utstyr av hensyn til folkehelsen skal omklassifiseres på grunnlag av ny 

vitenskapelig dokumentasjon eller eventuell informasjon som blir tilgjengelig i forbindelse med sikkerhetsovervåkings- og 

markedstilsynsaktiviteter, som unntak fra vedlegg VIII. 

4. Kommisjonen kan også på eget initiativ og etter å ha rådført seg med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr ved hjelp 

av gjennomføringsrettsakter treffe beslutning om spørsmålene nevnt i nr. 3 bokstav a) og b). 

5. For å sikre ensartet anvendelse av vedlegg VIII, og idet det tas hensyn til relevante vitenskapelige uttalelser fra relevante 

vitenskapskomiteer, kan Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter i den utstrekning det er nødvendig for å løse problemer 

med forskjellige fortolkninger og den praktiske anvendelsen. 

6. Gjennomføringsrettsaktene nevnt i nr. 3, 4 og 5 i denne artikkel skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt 

i artikkel 114 nr. 3. 

AVSNITT 2 

Samsvarsvurdering 

Artikkel 52 

Framgangsmåter for samsvarsvurdering 

1. Før utstyr bringes i omsetning, skal produsentene foreta en samsvarsvurdering av utstyret i henhold til framgangsmåtene 

for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg IX–XI. 

2. Før ibruktaking av utstyr som ikke er brakt i omsetning, skal produsentene foreta en samsvarsvurdering av utstyret i 

henhold til gjeldende framgangsmåter for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg IX–XI. 

3. Produsenter av utstyr i klasse III, bortsett fra individuelt tilpasset utstyr eller utstyr beregnet på utprøving, skal være 

gjenstand for en samsvarsvurdering som angitt i vedlegg IX. Alternativt kan produsenten velge å bruke en samsvarsvurdering 

som angitt i vedlegg X kombinert med en samsvarsvurdering som angitt i vedlegg XI. 

4. Produsenter av utstyr i klasse IIb, bortsett fra individuelt tilpasset utstyr eller utstyr beregnet på utprøving, skal være 

gjenstand for en samsvarsvurdering som angitt i kapittel I og III i vedlegg IX, herunder en vurdering av den tekniske 

dokumentasjonen som angitt i avsnitt 4 i nevnte vedlegg for minst ett representativt utstyr for hver generiske utstyrsgruppe. 

For implanterbart utstyr i klasse IIb, bortsett fra suturer, agraffer, tannfyllingsmidler, tannbøyler, tannkroner, skruer, kiler, 

plater, tråder, stifter, klemmer og forbindelsesledd, skal hvert utstyr imidlertid være gjenstand for vurderingen av den tekniske 

dokumentasjonen som angitt i avsnitt 4 i vedlegg IX. 

Alternativt kan produsenten velge å bruke en samsvarsvurdering på grunnlag av typeprøving som angitt i vedlegg X kombinert 

med en samsvarsvurdering på grunnlag av produktsamsvarsverifisering som angitt i vedlegg XI.  
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5. Når det er berettiget på grunnlag av veletablerte teknologier lignende dem som brukes i utstyr som er unntatt, og som er 

oppført på listen i nr. 4 annet ledd i denne artikkel, som brukes i annet implanterbart utstyr i klasse IIb, eller når det er berettiget 

for å verne pasienters, brukeres eller andre personers helse og sikkerhet eller andre folkehelseaspekter, gis Kommisjonen 

myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 115 for å endre nevnte liste ved å tilføye andre typer 

implanterbart utstyr i klasse IIb på listen eller fjerne utstyr fra den. 

6. Produsenter av utstyr i klasse IIa, bortsett fra individuelt tilpasset utstyr eller utstyr beregnet på utprøving, skal være 

gjenstand for en samsvarsvurdering som angitt i kapittel I og III i vedlegg IX, herunder en vurdering av den tekniske 

dokumentasjonen som angitt i avsnitt 4 i nevnte vedlegg for minst ett representativt utstyr for hver utstyrskategori. 

Alternativt kan produsenten velge å utarbeide den tekniske dokumentasjonen fastsatt i vedlegg II og III kombinert med en 

samsvarsvurdering som angitt i avsnitt 10 eller 18 i vedlegg XI. Vurderingen av den tekniske dokumentasjonen skal gjelde for 

minst ett representativt utstyr for hver utstyrskategori. 

7. Produsenter av utstyr i klasse I, bortsett fra individuelt tilpasset utstyr eller utstyr beregnet på utprøving, skal erklære at 

deres produkter oppfyller kravene ved å utstede EU-samsvarserklæringen nevnt i artikkel 19 etter å ha utarbeidet den tekniske 

dokumentasjonen fastsatt i vedlegg II og III. Dersom slikt utstyr bringes i omsetning i steril tilstand, har en målefunksjon eller 

er gjenbrukbart kirurgisk utstyr, skal produsenten anvende framgangsmåten fastsatt i kapittel I og III i vedlegg IX eller i del A i 

vedlegg XI. Det meldte organets medvirkning i disse framgangsmåtene skal imidlertid begrenses; 

a) for utstyr som bringes i omsetning i steril tilstand, til aspektene knyttet til å oppnå, sikre og opprettholde den sterile 

tilstanden, 

b) for utstyr med en målefunksjon, til aspektene knyttet til utstyrets samsvar med metrologiske krav, 

c) for gjenbrukbare kirurgiske instrumenter, til aspektene knyttet til gjenbruk av utstyret, særlig rengjøring, desinfisering, 

sterilisering, vedlikehold og funksjonstesting og den tilhørende bruksanvisningen. 

8. Produsenter av individuelt tilpasset utstyr skal følge framgangsmåten fastsatt i vedlegg XIII og utarbeide erklæringen 

fastsatt i avsnitt 1 i nevnte vedlegg før slikt utstyr bringes i omsetning. 

I tillegg til framgangsmåten som får anvendelse i henhold til første ledd, skal produsenter av individuelt tilpasset implanterbart 

utstyr i klasse III være gjenstand for samsvarsvurderingen angitt i kapittel I i vedlegg IX. Alternativt kan produsenten velge å 

bruke en samsvarsvurdering som angitt i del A i vedlegg XI. 

9. I tillegg til framgangsmåtene som får anvendelse i henhold til nr. 3, 4, 6 eller 7 i denne artikkel, får framgangsmåten i 

avsnitt 5.2 i vedlegg IX eller avsnitt 6 i vedlegg X, alt etter hva som er relevant, også anvendelse på utstyr nevnt i artikkel 1  

nr. 8 første ledd. 

10. I tillegg til framgangsmåtene som får anvendelse i henhold til nr. 3, 4, 6 eller 7 i denne artikkel, får framgangsmåtene i 

avsnitt 5.3 i vedlegg IX eller avsnitt 6 i vedlegg X, alt etter hva som er relevant, også anvendelse på utstyr som omfattes av 

denne forordning i samsvar med artikkel 1 nr. 6 bokstav f) eller g) og med artikkel 1 nr. 10 første ledd. 

11. I tillegg til framgangsmåtene som får anvendelse i henhold til nr. 3, 4, 6 eller 7, får framgangsmåten i avsnitt 5.4 i vedlegg 

IX eller avsnitt 6 i vedlegg X, alt etter hva som er relevant, også anvendelse på utstyr som består av stoffer eller kombinasjoner 

av stoffer som er beregnet på å bli ført inn i menneskekroppen gjennom en kroppsåpning eller påført huden, og som absorberes 

av eller fordeles lokalt i menneskekroppen. 

12. Medlemsstaten der det meldte organet er etablert, kan kreve at alle eller visse dokumenter, herunder den tekniske 

dokumentasjonen samt revisjons-, vurderings- og inspeksjonsrapporter, som er knyttet til framgangsmåtene nevnt i nr. 1–7 og 

nr. 9–11, gjøres tilgjengelig på et eller flere av Unionens offisielle språk som fastsettes av den aktuelle medlemsstaten. Dersom 

det ikke finnes et slikt krav, skal disse dokumentene være tilgjengelig på et offisielt språk i Unionen som det meldte organet 

godtar. 

13. Utstyr beregnet på utprøving skal oppfylle kravene fastsatt i artikkel 62–81.  
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14. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette nærmere bestemmelser og prosedyremessige aspekter 

for å sikre at meldte organer anvender framgangsmåtene for samsvarsvurdering på en harmonisert måte med hensyn til det 

følgende: 

a) Hyppigheten av og grunnlaget for stikkprøveuttaket i forbindelse med vurderingen av et representativt utvalg av den 

tekniske dokumentasjonen som fastsatt i avsnitt 2.3 tredje ledd og i avsnitt 3.5 i vedlegg IX for utstyr i klasse IIa og IIb, og 

i avsnitt 10.2 i vedlegg XI for utstyr i klasse IIa. 

b) Minstehyppigheten av uanmeldte stedlige revisjoner og stikkprøvekontroller som de meldte organene skal utføre i samsvar 

med avsnitt 3.4 i vedlegg IX, idet det tas hensyn til risikoklassen og utstyrstypen. 

c) De fysiske testene, laboratorietestene eller andre tester som de meldte organene skal utføre i forbindelse med 

stikkprøvekontroller, vurdering av den tekniske dokumentasjonen og typeprøving i samsvar med avsnitt 3.4 og 4.3 i 

vedlegg IX, avsnitt 3 i vedlegg X og avsnitt 15 i vedlegg XI. 

Gjennomføringsrettsaktene nevnt i første ledd skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 114 nr. 3. 

Artikkel 53 

Meldte organers medvirkning i framgangsmåter for samsvarsvurdering 

1. Dersom framgangsmåten for samsvarsvurdering krever at et meldt organ medvirker, kan produsenten inngi en søknad til 

et meldt organ etter eget valg, forutsatt at det valgte meldte organet er blitt utpekt til å utføre samsvarsvurderingsaktiviteter 

knyttet til de aktuelle utstyrstypene. Produsenten kan ikke inngi en søknad parallelt til et annet meldt organ for samme 

framgangsmåte for samsvarsvurdering. 

2. Det berørte meldte organet skal ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 57 underrette de andre meldte 

organene om enhver produsent som trekker tilbake sin søknad før det meldte organet har truffet beslutning om 

samsvarsvurderingen. 

3. Når det inngis en søknad til et meldt organ i henhold til nr. 1, skal produsenter angi om de har trukket tilbake en søknad 

inngitt til et annet meldt organ før dette meldte organet har truffet beslutning, og opplyse om eventuelle tidligere søknader om 

samme samsvarsvurdering som er blitt avslått av et annet meldt organ. 

4. Det meldte organet kan kreve alle opplysninger eller data fra produsenten som er nødvendige for å kunne gjennomføre 

framgangsmåten for samsvarsvurdering på riktig måte. 

5. Meldte organer og deres personale skal utføre samsvarsvurderingsaktivitetene med størst mulig faglig integritet og ha den 

nødvendige tekniske og vitenskapelige kompetansen på det aktuelle området, og de skal ikke utsettes for noen form for press 

eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som kan påvirke deres vurdering eller resultatene av deres samsvarsvurderings-

aktiviteter, særlig ikke fra personer eller grupper av personer som har en interesse i resultatene av disse aktivitetene. 

Artikkel 54 

Framgangsmåte for samråd i forbindelse med klinisk evaluering av visse typer utstyr i klasse III og IIb 

1. I tillegg til framgangsmåtene som får anvendelse i henhold til artikkel 52, skal et meldt organ også følge framgangsmåten 

for samråd i forbindelse med den kliniske evalueringen angitt i avsnitt 5.1 i vedlegg IX eller i avsnitt 6 i vedlegg X, alt etter hva 

som er relevant, når det foretar en samsvarsvurdering av følgende utstyr: 

a) Implanterbart utstyr i klasse III. 

b) Aktivt utstyr i klasse IIb beregnet på å administrere og/eller fjerne et legemiddel, som angitt i avsnitt 6.4 i vedlegg VIII 

(regel 12). 

2. Framgangsmåten angitt i nr. 1 er ikke påkrevd for utstyr som er nevnt der, 

a) ved fornyelse av et sertifikat utstedt i henhold til denne forordning,  
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b) dersom utstyret er blitt designet ved å endre utstyr som produsenten allerede har markedsført for samme tiltenkte formål, 

forutsatt at produsenten har godtgjort overfor det meldte organet at endringene ikke påvirker utstyrets nytte-risikoforhold 

negativt, 

c) dersom prinsippene for den kliniske evalueringen av utstyrstypen eller -kategorien er gjenstand for en felles spesifikasjon 

som nevnt i artikkel 9, og det meldte organet bekrefter at produsentens kliniske evaluering av dette utstyret er i samsvar 

med de relevante felles spesifikasjonene for klinisk evaluering av denne typen utstyr. 

3. Det meldte organet skal underrette vedkommende myndigheter, myndigheten med ansvar for meldte organer og 

Kommisjonen via det elektroniske systemet nevnt i artikkel 57 om hvorvidt framgangsmåten nevnt i nr. 1 i denne artikkel får 

anvendelse eller ikke. Underretningen skal være ledsaget av rapporten om vurderingen av den kliniske evalueringen. 

4. Kommisjonen skal utarbeide en årlig oversikt over utstyr som har vært gjenstand for framgangsmåten angitt i avsnitt 5.1 i 

vedlegg IX og i avsnitt 6 i vedlegg X. Den årlige oversikten skal omfatte underretningene i samsvar med nr. 3 i denne artikkel 

og avsnitt 5.1 bokstav e) i vedlegg IX samt en fortegnelse over tilfeller der det meldte organet ikke har fulgt ekspertpanelets 

råd. Kommisjonen skal framlegge denne oversikten for Europaparlamentet, Rådet og koordineringsgruppen for medisinsk 

utstyr. 

5. Kommisjonen skal innen 27. mai 2025 utarbeide en rapport om anvendelsen av denne artikkel og framlegge den for 

Europaparlamentet og Rådet. I rapporten skal det tas hensyn til de årlige oversiktene og eventuelle tilgjengelige relevante 

anbefalinger fra koordineringsgruppen for medisinsk utstyr. På grunnlag av nevnte rapport skal Kommisjonen, dersom det er 

relevant, fremme forslag om endring av denne forordning. 

Artikkel 55 

Mekanisme for kontroll av samsvarsvurderinger av visse typer utstyr i klasse III og IIb 

1. Et meldt organ skal underrette vedkommende myndigheter om sertifikater det har utstedt for utstyr som har gjennomgått 

samsvarsvurderingen i henhold til artikkel 54 nr. 1. En slik underretning skal skje via det elektroniske systemet nevnt i artikkel 

57 og skal inneholde sammendraget om sikkerhet og klinisk ytelse nevnt i artikkel 32, det meldte organets vurderingsrapport, 

bruksanvisningen nevnt i avsnitt 23.4 i vedlegg I og, dersom det er relevant, den vitenskapelige uttalelsen fra ekspertpanelene 

nevnt i avsnitt 5.1 i vedlegg IX eller i avsnitt 6 i vedlegg X, alt etter hva som er relevant. Dersom det meldte organet og 

ekspertpanelene har forskjellige synspunkter, skal en fullstendig begrunnelse også tas med. 

2. En vedkommende myndighet og, dersom det er relevant, Kommisjonen kan på grunnlag av rimelig tvil anvende 

ytterligere framgangsmåter i samsvar med artikkel 44, 45, 46, 47 eller 94 og, dersom det anses som nødvendig, treffe egnede 

tiltak i samsvar med artikkel 95 og 97. 

3. Koordineringsgruppen for medisinsk utstyr og, dersom det er relevant, Kommisjonen kan på grunnlag av rimelig tvil 

anmode om vitenskapelig rådgivning fra ekspertpanelene når det gjelder utstyrs sikkerhet og ytelse. 

Artikkel 56 

Samsvarssertifikater 

1. Sertifikatene som utstedes av de meldte organene i samsvar med vedlegg IX, X og XI, skal være formulert på et av 

Unionens offisielle språk fastsatt av medlemsstaten der det meldte organet er etablert, eller på et av Unionens offisielle språk 

som det meldte organet godtar. Sertifikatene skal minst inneholde informasjonen angitt i vedlegg XII. 

2. Sertifikatene skal være gyldige i den perioden som angis i dem, men høyst i fem år. Etter søknad fra produsenten kan 

sertifikatets gyldighet forlenges med ytterligere perioder, hver på høyst fem år, på grunnlag av en ny vurdering i samsvar med 

gjeldende framgangsmåter for samsvarsvurdering. Et eventuelt tillegg til et sertifikat skal være gyldig så lenge sertifikatet det er 

et tillegg til, er gyldig. 

3. Meldte organer kan begrense utstyrets tiltenkte formål til visse grupper av pasienter eller kreve at produsentene 

gjennomfører særskilte kliniske oppfølgingsstudier av utstyret etter at det er brakt i omsetning, som angitt i del B i vedlegg 

XIV.  
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4. Dersom et meldt organ fastslår at produsenten ikke lenger oppfyller kravene i denne forordning, skal det, idet det tas 

hensyn til forholdsmessighetsprinsippet, midlertidig oppheve eller trekke tilbake det utstedte sertifikatet eller begrense det, med 

mindre produsenten ved hjelp av egnede korrigerende tiltak truffet innen en egnet frist fastsatt av det meldte organet sikrer at 

kravene er oppfylt. Det meldte organet skal begrunne sin beslutning. 

5. Det meldte organet skal i det elektroniske systemet nevnt i artikkel 57 legge inn informasjon om utstedte sertifikater, 

herunder endringer av og tillegg til dem, og om sertifikater som er blitt midlertidig opphevet, på nytt er blitt gyldige, trukket 

tilbake, avvist eller begrenset. Slik informasjon skal være offentlig tilgjengelig. 

6. På bakgrunn av den tekniske utviklingen gis Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 115 for å endre kravene til hva sertifikatene minst må inneholde, som fastsatt i vedlegg XII. 

Artikkel 57 

Elektronisk system for meldte organer og samsvarssertifikater 

1. Etter å ha rådført seg med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr skal Kommisjonen opprette og forvalte et 

elektronisk system for å samle inn og behandle følgende informasjon: 

a) Listen over datterforetak nevnt i artikkel 37 nr. 3. 

b) Listen over eksperter nevnt i artikkel 40 nr. 2. 

c) Informasjonen knyttet til meldingen nevnt i artikkel 42 nr. 10 og de endrede meldingene nevnt i artikkel 46 nr. 2. 

d) Listen over meldte organer nevnt i artikkel 43 nr. 2. 

e) Sammendraget av rapporten nevnt i artikkel 44 nr. 12. 

f) Underretningene om samsvarsvurderinger og sertifikater nevnt i artikkel 54 nr. 3 og 55 nr. 1. 

g) Tilbaketrekking av eller avslag på søknader om sertifikater som nevnt i artikkel 53 nr. 2 og i avsnitt 4.3 i vedlegg VII. 

h) Informasjonen om sertifikater nevnt i artikkel 56 nr. 5. 

i) Sammendraget om sikkerhet og klinisk ytelse nevnt i artikkel 32. 

2. Informasjonen som samles inn og behandles i det elektroniske systemet, skal være tilgjengelig for vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene, Kommisjonen, meldte organer, dersom det er relevant, og for allmennheten når det er fastsatt 

andre steder i denne forordning eller i forordning (EU) 2017/746. 

Artikkel 58 

Frivillig bytte av meldt organ 

1. Dersom en produsent avslutter sin avtale med et meldt organ og inngår avtale med et annet meldt organ om 

samsvarsvurdering av samme utstyr, skal de nærmere bestemmelsene om bytte av meldt organ være tydelig definert i en avtale 

mellom produsenten, det tiltredende meldte organet og, dersom det er praktisk mulig, det fratredende meldte organet. Avtalen 

skal minst omfatte følgende: 

a) Datoen da sertifikatene utstedt av det fratredende meldte organet blir ugyldige. 

b) Informasjon om fram til hvilken dato det fratredende meldte organets identifikasjonsnummer kan angis i informasjonen fra 

produsenten, herunder eventuelt salgsmateriell. 

c) Overføring av dokumenter, herunder fortrolighetsaspekter og eiendomsrett. 

d) Datoen da det fratredende meldte organets samsvarsvurderingsoppgaver overføres til det tiltredende meldte organet. 

e) Det siste serienummeret eller partinummeret som det fratredende meldte organet har ansvar for. 

2. Det fratredende meldte organet skal trekke tilbake sertifikatene det har utstedt for det berørte utstyret, på samme dag som 

sertifikatene blir ugyldige.  
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Artikkel 59 

Unntak fra framgangsmåtene for samsvarsvurdering 

1. Som unntak fra artikkel 52 kan en vedkommende myndighet etter en behørig begrunnet anmodning tillate at et bestemt 

utstyr bringes i omsetning eller tas i bruk på territoriet til den berørte medlemsstaten, selv om framgangsmåtene i nevnte 

artikkel ikke er gjennomført, dersom folkehelsehensyn eller pasienters sikkerhet eller helse taler for det. 

2. Medlemsstaten skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om enhver beslutning om å tillate at utstyr 

bringes i omsetning eller tas i bruk i samsvar med nr. 1, når en slik tillatelse ikke bare gjelder bruk på én pasient. 

3. Etter en underretning i henhold til nr. 2 i denne artikkel kan Kommisjonen i unntakstilfeller som er knyttet til folkehelsen 

eller pasienters sikkerhet eller helse, ved hjelp av gjennomføringsrettsakter utvide gyldigheten av en tillatelse utstedt av en 

medlemsstat i samsvar med nr. 1 i denne artikkel til Unionens territorium i en begrenset periode samt fastsette vilkårene for 

omsetning og ibruktaking av utstyret. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren 

nevnt i artikkel 114 nr. 3. 

I behørig begrunnede, tvingende hastetilfeller knyttet til menneskers helse og sikkerhet skal Kommisjonen vedta gjennom-

føringsrettsakter med umiddelbar virkning i samsvar med prosedyren nevnt i artikkel 114 nr. 4. 

Artikkel 60 

Eksportsertifikat 

1. Med henblikk på eksport og på anmodning fra en produsent eller en autorisert representant skal medlemsstaten der 

produsenten eller den autoriserte representanten har sitt registrerte forretningssted, utstede et eksportsertifikat der det angis at 

produsenten eller den autoriserte representanten, alt etter hva som er relevant, har sitt registrerte forretningssted på 

medlemsstatens territorium, og at det aktuelle utstyret som er utstyrt med CE-merking i samsvar med denne forordning, kan 

markedsføres i Unionen. Eksportsertifikatet skal inneholde utstyrets grunnleggende UDI-DI slik den er registrert i UDI-

databasen i samsvar med artikkel 29. Dersom et meldt organ har utstedt et sertifikat i henhold til artikkel 56, skal 

eksportsertifikatet angi det entydige nummeret som identifiserer sertifikatet utstedt av det meldte organet, som nevnt i kapittel II 

avsnitt 3 i vedlegg XII. 

2. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette en mal for eksportsertifikater, idet det tas hensyn til 

internasjonal praksis med hensyn til bruk av eksportsertifikater. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med 

rådgivningsprosedyren nevnt i artikkel 114 nr. 2. 

KAPITTEL VI 

KLINISK EVALUERING OG KLINISKE UTPRØVINGER 

Artikkel 61 

Klinisk evaluering 

1. Bekreftelsen på at utstyret under normale tiltenkte bruksforhold oppfyller de relevante generelle kravene til sikkerhet og 

ytelse fastsatt i vedlegg I, og vurderingen av uønskede bivirkninger og om nytte-risikoforholdet nevnt i avsnitt 1 og 8 i 

vedlegg I er akseptabelt, skal baseres på kliniske data med tilstrekkelig klinisk dokumentasjon, herunder, dersom det er 

relevant, relevante data som nevnt i vedlegg III. 

Produsenten skal presisere og begrunne omfanget av den kliniske dokumentasjonen som er nødvendig for å dokumentere 

samsvar med de relevante generelle kravene til sikkerhet og ytelse. Omfanget av klinisk dokumentasjon skal være egnet med 

tanke på utstyrets egenskaper og tiltenkte formål. 

For dette formål skal produsenter planlegge, foreta og dokumentere en klinisk evaluering i samsvar med denne artikkel og med 

del A i vedlegg XIV.  
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2. For alt utstyr i klasse III og for utstyr i klasse IIb nevnt i artikkel 54 nr. 1 bokstav b) kan produsenten før den kliniske 

evalueringen og/eller utprøvingen rådføre seg med et ekspertpanel som nevnt i artikkel 106 for å gjennomgå produsentens 

planlagte strategi for klinisk utvikling og forslag til klinisk utprøving. Produsenten skal ta behørig hensyn til ekspertpanelets 

synspunkter, og dette skal dokumenteres i rapporten om den kliniske evalueringen nevnt i nr. 12 i denne artikkel. 

Produsenten kan ikke påberope seg rett til synspunktene uttrykt av ekspertpanelet i forbindelse med eventuelle fremtidige 

framgangsmåter for samsvarsvurdering. 

3. En klinisk evaluering skal følge en definert og metodologisk forsvarlig framgangsmåte som bygger på 

a) en kritisk vurdering av den relevante og for tiden tilgjengelige vitenskapelige litteraturen om utstyrets sikkerhet, ytelse, 

designegenskaper og tiltenkte formål, der følgende vilkår er oppfylt: 

— Det dokumenteres at utstyret som er gjenstand for en klinisk evaluering med henblikk på det tiltenkte formålet, er 

ekvivalent med utstyret som dataene omhandler, i samsvar med avsnitt 3 i vedlegg XIV, og 

— dataene på tilfredsstillende måte viser at utstyret oppfyller de relevante kravene til sikkerhet og ytelse, 

b) en kritisk vurdering av resultatene fra alle tilgjengelige kliniske utprøvinger, idet det tas behørig hensyn til om utprøvingene 

ble utført i henhold til artikkel 62–80, eventuelle rettsakter vedtatt i henhold til artikkel 81 og vedlegg XV og 

c) En vurdering av tilgjengelige alternative behandlingsmuligheter for nevnte formål som eventuelt måtte finnes. 

4. Når det gjelder implanterbart utstyr og utstyr i klasse III, skal det utføres kliniske utprøvinger, unntatt dersom 

— utstyret er blitt designet ved å endre utstyr som allerede er blitt markedsført av samme produsent, 

— produsenten har dokumentert at det endrede utstyret er ekvivalent med det markedsførte utstyret, i samsvar med avsnitt 3 i 

vedlegg XIV, og denne dokumentasjonen er godkjent av det meldte organet, og 

— den kliniske evalueringen av det markedsførte utstyret er tilstrekkelig til å dokumentere at det endrede utstyret oppfyller de 

relevante kravene til sikkerhet og ytelse. 

Da skal det meldte organet kontrollere at planen for klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning, er formålstjenlig og 

omfatter studier etter at utstyret er brakt i omsetning, med henblikk på å dokumentere utstyrets sikkerhet og ytelse. 

I tillegg er det ikke nødvendig å utføre kliniske utprøvinger i tilfellene nevnt i nr. 6. 

5. En produsent av utstyr som er vist å være ekvivalent med allerede markedsført utstyr, og som ikke er framstilt av 

vedkommende, kan også anvende nr. 4 for ikke å utføre en klinisk utprøving, forutsatt av følgende vilkår er oppfylt i tillegg til 

det som kreves i nevnte nummer: 

— De to produsentene har en avtale som uttrykkelig tillater at produsenten av utstyr nummer to har løpende og fullstendig 

tilgang til den tekniske dokumentasjonen, og 

— den opprinnelige kliniske evalueringen er utført i samsvar med kravene i denne forordning, 

og produsenten av utstyr nummer to legger fram tydelig dokumentasjon på dette for det meldte organet. 

6. Kravet om at det skal utføres kliniske utprøvinger i henhold til nr. 4, får ikke anvendelse på implanterbart utstyr og utstyr i 

klasse III 

a) som på lovlig måte er brakt i omsetning eller tatt i bruk i samsvar med direktiv 90/385/EØF eller direktiv 93/42/EØF, og 

der den kliniske evalueringen 

— bygger på tilstrekkelige kliniske data, og 

— er i samsvar med den relevante produktspesifikke felles spesifikasjonen for den kliniske evalueringen av denne typen 

utstyr, dersom en slik felles spesifikasjon foreligger, eller 

b) som er suturer, agraffer, tannfyllingsmidler, tannbøyler, tannkroner, skruer, kiler, plater, tråder, stifter, klemmer eller 

forbindelsesledd, og der den kliniske evalueringen bygger på tilstrekkelige kliniske data og er i samsvar med den relevante 

produktspesifikke felles spesifikasjonen, dersom en slik felles spesifikasjon foreligger.  
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7. I tilfeller der nr. 4 ikke anvendes i henhold til nr. 6, skal dette begrunnes i produsentens rapport om den kliniske 

evalueringen og det meldte organets rapport om vurdering av den kliniske evalueringen. 

8. Når det er berettiget på grunnlag av veletablerte teknologier lignende dem som brukes i utstyr som er unntatt, og som er 

oppført på listen i nr. 6 bokstav b) i denne artikkel, som brukes i annet utstyr, eller når det er berettiget for å verne pasienters, 

brukeres eller andre personers helse og sikkerhet eller andre folkehelseaspekter, gis Kommisjonen myndighet til å vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 115 for å endre listen over unntatt utstyr nevnt i artikkel 52 nr. 4 annet ledd og i nr. 6 

bokstav b) i denne artikkel, ved å tilføye andre typer implanterbart utstyr eller utstyr i klasse III på listen eller fjerne utstyr fra 

den. 

9. Når det gjelder produktene uten et tiltenkt medisinsk formål oppført i vedlegg XVI, skal kravet om å påvise en klinisk 

nytte i samsvar med dette kapittel og vedlegg XIV og XV forstås som et krav om å påvise utstyrets ytelse. Kliniske evalueringer 

av disse produktene skal bygge på relevante data om sikkerhet, herunder data fra overvåking etter at utstyret er brakt i 

omsetning, klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning, og, dersom det er relevant, spesifikke kliniske utprøvinger. 

Det skal utføres kliniske utprøvinger av disse produktene, med mindre bruk av eksisterende kliniske data fra tilsvarende 

medisinsk utstyr er behørig begrunnet. 

10. Uten at det berører nr. 4, skal det, dersom det ikke anses som hensiktsmessig å påvise samsvar med de generelle kravene 

til sikkerhet og ytelse basert på kliniske data, gis en tilstrekkelig begrunnelse for alle slike unntak på grunnlag av resultatene fra 

produsentens risikohåndtering og ved å ta i betraktning detaljerte opplysninger om interaksjonen mellom utstyret og 

menneskekroppen, den tiltenkte kliniske ytelsen og produsentens påstander. Dersom dette er tilfellet, skal produsenten i den 

tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg II behørig begrunne hvorfor vedkommende anser at påvisning av samsvar med de 

generelle kravene til sikkerhet og ytelse som er basert på resultatene fra ikke-kliniske testmetoder alene, herunder en vurdering 

av ytelse, testing i forhold til kjente referanser samt preklinisk evaluering, er tilstrekkelig. 

11. Den kliniske evalueringen og den tilhørende dokumentasjonen skal i hele det berørte utstyrets livssyklus oppdateres med 

kliniske data fra gjennomføringen av produsentens plan for klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning, i samsvar 

med del B i vedlegg XIV, og planen for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, som nevnt i artikkel 84. 

For utstyr i klasse III og implanterbart utstyr skal rapporten om vurderingen av den kliniske oppfølgingen etter at utstyret er 

brakt i omsetning, og, dersom det er angitt, sammendraget om sikkerhet og klinisk ytelse nevnt i artikkel 32 oppdateres med 

slike data minst én gang i året. 

12. Den kliniske evalueringen, resultatene av den og den kliniske dokumentasjonen som utledes av den, skal dokumenteres i 

en rapport om den kliniske evalueringen som nevnt i avsnitt 4 i vedlegg XIV og som, bortsett fra for individuelt tilpasset utstyr, 

skal inngå i det berørte utstyrets tekniske dokumentasjon nevnt i vedlegg II. 

13. Dersom det er nødvendig for å sikre en ensartet anvendelse av vedlegg XIV, kan Kommisjonen, idet det tas behørig 

hensyn til den tekniske og vitenskapelige utviklingen, vedta gjennomføringsrettsakter i den utstrekning det er nødvendig for å 

løse problemer med forskjellige fortolkninger og den praktiske anvendelsen. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i 

samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 114 nr. 3. 

Artikkel 62 

Generelle krav til kliniske utprøvinger som utføres for å påvise at utstyret oppfyller gjeldende krav 

1. Kliniske utprøvinger skal utformes, godkjennes, utføres, registreres og rapporteres i samsvar med bestemmelsene i denne 

artikkel og i artikkel 63–80, rettsaktene vedtatt i henhold til artikkel 81 samt vedlegg XV når de utføres som en del av den 

kliniske evalueringen i forbindelse med samsvarsvurdering for ett eller flere av følgende formål: 

a) For å fastslå og kontrollere at utstyr under normale bruksforhold er designet, framstilt og emballert på en slik måte at det er 

egnet for ett eller flere av de særlige formålene angitt i artikkel 2 nr. 1, samt oppnår den tiltenkte ytelsen angitt av 

produsenten.  



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/349 

 

b) For å fastslå og kontrollere utstyrets kliniske nytte som angitt av produsenten. 

c) For å fastslå og kontrollere den kliniske sikkerheten ved utstyret og dokumentere eventuelle uønskede bivirkninger ved 

bruk av utstyret under normale bruksforhold samt vurdere om disse utgjør en akseptabel risiko sett i forhold til nytten som 

skal oppnås med utstyret. 

2. Dersom sponsoren av en klinisk utprøving ikke er etablert i Unionen, skal vedkommende sørge for at det er utpekt en 

fysisk eller juridisk person i Unionen som fungerer som vedkommendes rettslige representant. Den rettslige representanten skal 

ha ansvar for å sikre at sponsoren oppfyller sine forpliktelser i henhold til denne forordning, og all kommunikasjon som 

fastsettes ved denne forordning, skal rettes til representanten. All kommunikasjon med den rettslige representanten anses som 

kommunikasjon med sponsoren. 

Medlemsstatene kan velge å ikke anvende første ledd på kliniske utprøvinger som bare skal gjennomføres på deres territorium, 

eller på deres territorium og en tredjestats territorium, forutsatt at de sikrer at sponsoren utpeker minst én kontaktperson på 

deres territorium for den aktuelle kliniske utprøvingen som skal være mottaker av all kommunikasjon med sponsoren i henhold 

til denne forordning. 

3. Kliniske utprøvinger skal utformes og gjennomføres på en slik måte at deltakende forsøkspersoners rettigheter, sikkerhet, 

verdighet og velferd vernes og veier tyngre enn alle andre interesser, og slik at de kliniske dataene som genereres, har 

vitenskapelig gyldighet og er pålitelige og robuste. 

Kliniske utprøvinger skal være gjenstand for en vitenskapelig og etisk vurdering. Den etiske vurderingen skal utføres av en 

etikkomité i samsvar med nasjonal rett. Medlemsstatene skal sikre at framgangsmåtene for etikkomiteens vurdering er forenlige 

med framgangsmåtene for vurdering av søknaden om godkjenning av en klinisk utprøving fastsatt i denne forordning. Minst én 

lekmann skal delta i den etiske vurderingen. 

4. En klinisk utprøving som nevnt i nr. 1 kan bare gjennomføres dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den kliniske utprøvingen er godkjent av den eller de medlemsstatene der den skal gjennomføres, i samsvar med denne 

forordning, med mindre annet er angitt. 

b) En etikkomité nedsatt i samsvar med nasjonal rett har ikke avgitt en negativ uttalelse om den kliniske utprøvingen som 

gjelder for hele den aktuelle medlemsstaten i henhold til dens nasjonale rett. 

c) Sponsoren eller vedkommendes rettslige representant eller en kontaktperson i henhold til nr. 2 er etablert i Unionen. 

d) Sårbare populasjoner og forsøkspersoner gis tilstrekkelig beskyttelse i samsvar med artikkel 64–68. 

e) Den forventede nytten for forsøkspersonene eller for folkehelsen oppveier de forutsigbare risikoene og ulempene, og 

overholdelsen av dette vilkåret overvåkes løpende. 

f) Forsøkspersonen eller, dersom forsøkspersonen ikke er i stand til å gi informert samtykke, vedkommendes lovlig utpekte 

representant har gitt informert samtykke i samsvar med artikkel 63. 

g) Forsøkspersonen eller, dersom forsøkspersonen ikke er i stand til å gi informert samtykke, vedkommendes lovlig utpekte 

representant har fått kontaktopplysningene til en enhet der det ved behov kan innhentes ytterligere informasjon. 

h) Forsøkspersonens rett til fysisk og mental integritet, privatliv og vern av opplysninger som gjelder ham eller henne i 

samsvar med direktiv 95/46/EF, er ivaretatt. 

i) Den kliniske utprøvingen er blitt utformet med tanke på å medføre minst mulig smerte, ubehag, redsel og andre 

forutsigbare risikoer for forsøkspersonene, og både risikonivået og belastningsgraden er særlig definert i planen for den 

kliniske utprøvingen og overvåkes løpende. 

j) Ansvaret for den medisinske omsorgen som gis forsøkspersoner, påhviler en behørig kvalifisert lege eller, dersom det er 

relevant, en kvalifisert tannlege eller enhver annen person som i henhold til nasjonal rett har rett til å yte relevant omsorg 

til pasienter under kliniske utprøvinger. 

k) Forsøkspersonen eller, dersom det er relevant, vedkommendes lovlig utpekte representanter ikke utsettes for utilbørlig 

påvirkning, herunder av økonomisk art, når det gjelder deltakelse i den kliniske utprøvingen.  
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l) Det aktuelle utstyret beregnet på utprøving oppfyller gjeldende generelle krav til sikkerhet og ytelse fastsatt i vedlegg I, 

bortsett fra aspektene som omfattes av den kliniske utprøvingen, og at det med hensyn til disse aspektene er truffet alle 

nødvendige forholdsregler for å verne forsøkspersonenes helse og sikkerhet. Dette omfatter, dersom det er relevant, testing 

av teknisk og biologisk sikkerhet og preklinisk evaluering samt bestemmelser på området arbeidssikkerhet og 

ulykkesforebygging, idet det tas hensyn til det aktuelle tekniske nivået. 

m) Kravene i vedlegg XV er oppfylt. 

5. Enhver forsøksperson eller, dersom forsøkspersonen ikke er i stand til å gi informert samtykke, vedkommendes lovlig 

utpekte representant, kan når som helst uten negative konsekvenser og uten å måtte gi en begrunnelse, trekke seg fra den 

kliniske utprøvingen ved å trekke tilbake det informerte samtykket. Uten at det berører direktiv 95/46/EF, skal tilbaketrekking 

av et informert samtykke ikke påvirke de aktivitetene som allerede er gjennomført, eller bruken av dataene innhentet på 

grunnlag av det informerte samtykket før det ble trukket tilbake. 

6. Utprøveren skal være en person som utøver et yrke som i den berørte medlemsstaten gjør vedkommende kvalifisert til å 

inneha rollen som utprøver, fordi vedkommende har den nødvendige vitenskapelige kunnskapen og erfaringen på området 

pasientomsorg. Annet personale som deltar i gjennomføringen av en klinisk utprøving, skal ha egnede kvalifikasjoner, i form av 

utdanning, opplæring eller erfaring på det relevante medisinske området og innen kliniske forskningsmetoder, til å utføre 

oppgavene. 

7. Fasilitetene der den kliniske utprøvingen skal gjennomføres, skal være egnet for den kliniske utprøvingen og tilsvare 

fasilitetene der utstyret er ment å brukes. 

Artikkel 63 

Informert samtykke 

1. Et informert samtykke skal være skriftlig, datert og underskrevet av personen som gjennomfører samtalen nevnt i nr. 2 

bokstav c), og av forsøkspersonen eller, dersom forsøkspersonen ikke er i stand til å gi informert samtykke, vedkommendes 

lovlig utpekte representant etter å ha blitt behørig informert i samsvar med nr. 2. Dersom forsøkspersonen ikke er i stand til å 

skrive, kan samtykket gis og registreres på en annen egnet måte i nærvær av minst ett upartisk vitne. I slike tilfeller skal vitnet 

underskrive og datere det informerte samtykket. Forsøkspersonen eller, dersom forsøkspersonen ikke er i stand til å gi informert 

samtykke, vedkommendes lovlig utpekte representant skal få en kopi av dokumentet (eller registreringen) med det informerte 

samtykket. Det informerte samtykket skal dokumenteres. Forsøkspersonen eller vedkommendes lovlig utpekte representant skal 

gis tilstrekkelig tid til å tenke gjennom sin beslutning om å delta i den kliniske utprøvingen. 

2. Informasjonen som gis forsøkspersonen eller, dersom forsøkspersonen ikke er i stand til å gi informert samtykke, 

vedkommendes lovlig utpekte representant med henblikk på å innhente forsøkspersonens samtykke skal 

a) gjøre det mulig for forsøkspersonen eller vedkommendes lovlig utpekte representant å forstå 

i) den kliniske utprøvingens art, mål, nytte, konsekvenser, risikoer og ulemper, 

ii) forsøkspersonens rettigheter og garantier med hensyn til beskyttelse av vedkommende, særlig retten til å nekte å delta i 

og til når som helst å trekke seg fra den kliniske utprøvingen uten at dette får negative konsekvenser, og uten å måtte 

begrunne dette, 

iii) omstendighetene rundt gjennomføringen av den kliniske utprøvingen, herunder hvor lenge det forventes at 

forsøkspersonen deltar i den kliniske utprøvingen, og 

iv) mulige behandlingsalternativer, herunder oppfølgingstiltak dersom forsøkspersonens deltakelse i den kliniske 

utprøvingen avbrytes, 

b) være fullstendig, konsis, tydelig, relevant og forståelig for forsøkspersonen eller vedkommendes lovlig utpekte 

representant, 

c) gis under en forhåndssamtale med et medlem av utprøvergruppen som er behørig kvalifisert i henhold til nasjonal rett,  
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d) inneholde informasjon om gjeldende ordning for skadeserstatning nevnt i artikkel 69 og 

e) inneholde det individuelle EU-identifikasjonsnummeret for den kliniske utprøvingen nevnt i artikkel 70 nr. 1 og 

informasjon om at resultatene av den kliniske utprøvingen vil bli gjort tilgjengelige i samsvar med nr. 6 i denne artikkel. 

3. Informasjonen nevnt i nr. 2 skal være skriftlig og være tilgjengelig for forsøkspersonen eller, dersom forsøkspersonen ikke 

er i stand til å gi informert samtykke, for vedkommendes lovlig utpekte representant. 

4. Under samtalen nevnt i nr. 2 bokstav c) skal det tas særlig hensyn til bestemte pasientpopulasjoners og de enkelte 

forsøkspersonenes informasjonsbehov samt metodene som brukes til å formidle informasjonen. 

5. Under samtalen nevnt i nr. 2 bokstav c) skal det kontrolleres at forsøkspersonen har forstått informasjonen. 

6. Forsøkspersonen skal informeres om at en rapport om den kliniske utprøvingen og et sammendrag som er formulert på en 

måte som er forståelig for den tiltenkte brukeren, vil bli gjort tilgjengelig i henhold til artikkel 77 nr. 5 i det elektroniske 

systemet for kliniske utprøvinger nevnt i artikkel 73, uavhengig av utfallet av den kliniske utprøvingen, og vedkommende skal i 

den grad det er mulig, informeres om når dette er tilgjengelig. 

7. Denne forordning berører ikke nasjonal rett som krever at en mindreårig som er i stand til å danne seg en mening og 

vurdere informasjonen han eller hun får, i tillegg til den lovlig utpekte representantens informerte samtykke også skal samtykke 

til å delta i en klinisk utprøving. 

Artikkel 64 

Kliniske utprøvinger på beslutningsudyktige forsøkspersoner 

1. Når det gjelder beslutningsudyktige forsøkspersoner som ikke har gitt eller ikke har avslått å gi et informert samtykke før 

de ble ute av stand til å gi samtykke, kan den kliniske utprøvingen bare gjennomføres dersom samtlige av følgende vilkår, i 

tillegg til vilkårene i artikkel 62 nr. 4, er oppfylt: 

a) Det er innhentet informert samtykke fra vedkommendes lovlig utpekte representant. 

b) De beslutningsudyktige forsøkspersonene har fått informasjonen nevnt i artikkel 63 nr. 2 på en måte som er tilpasset 

vedkommendes evne til å forstå den. 

c) Utprøveren respekterer et uttrykkelig ønske fra en beslutningsudyktig forsøksperson som er i stand til å danne seg en 

mening og vurdere informasjonen nevnt i artikkel 63 nr. 2, om ikke å delta i eller om å trekke seg fra den kliniske 

utprøvingen på et hvilket som helst tidspunkt. 

d) Det gis ingen incentiver eller økonomiske fordeler til forsøkspersonene eller deres lovlig utpekte representanter, bortsett fra 

kompensasjon for utgifter og tapt inntekt som er direkte forbundet med deltakelsen i den kliniske utprøvingen. 

e) Den kliniske utprøvingen er avgjørende for beslutningsudyktige forsøkspersoner, og data med tilsvarende gyldighet ikke 

kan oppnås i kliniske utprøvinger på personer som er i stand til å gi informert samtykke, eller gjennom andre forsknings-

metoder. 

f) Den kliniske utprøvingen er direkte forbundet med en medisinsk tilstand som forsøkspersonen lider av. 

g) Det finnes vitenskapelig belegg for å anta at deltakelse i den kliniske utprøvingen vil gi en direkte nytte for den 

beslutningsudyktige forsøkspersonen som vil oppveie risikoene og byrdene forbundet med å delta. 

2. Forsøkspersonen skal så langt som mulig delta i framgangsmåten som brukes for å innhente informert samtykke. 

Artikkel 65 

Kliniske utprøvinger på mindreårige 

En klinisk utprøving på mindreårige kan bare gjennomføres dersom samtlige av følgende vilkår, i tillegg til vilkårene i artikkel 

62 nr. 4, er oppfylt: 

a) Det er innhentet informert samtykke fra vedkommendes lovlig utpekte representant.  
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b) Utprøverne eller medlemmer av utprøvergruppen som er utdannet til eller har erfaring med å arbeide med barn, har gitt de 

mindreårige informasjonen nevnt i artikkel 63 nr. 2 på en måte som er tilpasset deres alder og mentale modenhet. 

c) Utprøveren respekterer et uttrykkelig ønske fra en mindreårig som er i stand til å danne seg en mening og vurdere 

informasjonen nevnt i artikkel 63 nr. 2, om ikke å delta i eller om å trekke seg fra den kliniske utprøvingen på et hvilket 

som helst tidspunkt. 

d) Det gis ingen incentiver eller økonomiske fordeler til forsøkspersonen eller vedkommendes lovlig utpekte representant, 

bortsett fra kompensasjon for utgifter og tapt inntekt som er direkte forbundet med deltakelsen i den kliniske utprøvingen. 

e) Formålet med den kliniske utprøvingen er å undersøke behandlinger av en medisinsk tilstand som bare forekommer hos 

mindreårige, eller den kliniske utprøvingen er avgjørende for mindreårige for å validere data fra kliniske utprøvinger på 

personer som er i stand til å gi informert samtykke, eller fra andre forskningsmetoder. 

f) Den kliniske utprøvingen er enten direkte forbundet med en medisinsk tilstand som den berørte mindreårige lider av, eller 

er av en slik art at den bare kan gjennomføres på mindreårige. 

g) Det finnes vitenskapelig belegg for å anta at deltakelse i den kliniske utprøvingen vil gi en direkte nytte for den mindreårige 

forsøkspersonen som vil oppveie risikoene og byrdene forbundet med å delta. 

h) Den mindreårige skal delta i framgangsmåten som brukes for å innhente informert samtykke, på en måte som er tilpasset 

vedkommendes alder og mentale modenhet. 

i) Dersom den mindreårige i løpet av en klinisk utprøving når den lovfestede alderen for å gi informert samtykke i henhold til 

nasjonal rett, skal vedkommendes uttrykkelige informerte samtykke innhentes før den aktuelle forsøkspersonen kan 

fortsette å delta i den kliniske utprøvingen. 

Artikkel 66 

Kliniske utprøvinger på gravide eller ammende kvinner 

En klinisk utprøving på gravide eller ammende kvinner kan bare gjennomføres dersom samtlige av følgende vilkår, i tillegg til 

vilkårene i artikkel 62 nr. 4, er oppfylt: 

a) Den kliniske utprøvingen kan medføre en direkte nytte for den berørte gravide eller ammende kvinnen eller hennes embryo, 

foster eller barn etter fødselen som oppveier risikoene og byrdene forbundet med utprøvingen. 

b) Det ved forskning som gjennomføres på ammende kvinner, tas særlige hensyn for å unngå enhver negativ virkning på 

barnets helse. 

c) Det ikke gis incentiver eller økonomiske fordeler til forsøkspersonen, bortsett fra kompensasjon for utgifter og tapt inntekt 

som er direkte knyttet til deltakelsen i den kliniske utprøvingen. 

Artikkel 67 

Ytterligere nasjonale tiltak 

Medlemsstatene kan opprettholde ytterligere nasjonale tiltak med hensyn til vernepliktige, frihetsberøvede personer, personer 

som grunnet en rettsavgjørelse ikke kan delta i kliniske utprøvinger, samt personer bosatt i pleie- og omsorgsinstitusjoner. 

Artikkel 68 

Kliniske utprøvinger i akuttsituasjoner 

1. Som unntak fra artikkel 62 nr. 4 bokstav f), artikkel 64 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 65 bokstav a) og b) kan det 

innhentes informert samtykke til å delta i en klinisk utprøving og gis informasjon om den kliniske utprøvingen etter at det er 

besluttet å inkludere forsøkspersonen i den kliniske utprøvingen, forutsatt at nevnte beslutning treffes på tidspunktet for den 

første intervensjonen på forsøkspersonen i samsvar med planen for den aktuelle kliniske utprøvingen, samt forutsatt at samtlige 

av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Forsøkspersonen er ikke i stand til på forhånd å gi informert samtykke og få informasjon om den kliniske utprøvingen på 

grunn av den akutte situasjonen som følge av en plutselig livstruende eller annen alvorlig medisinsk tilstand.  
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b) Det finnes vitenskapelig belegg for å anta at forsøkspersonens deltakelse i den kliniske utprøvingen kan medføre en direkte 

klinisk relevant nytte for forsøkspersonen som kan føre til en målbar helsemessig forbedring som minsker forsøkspersonens 

lidelse, og/eller forbedrer vedkommendes helse, eller til diagnostisering av forsøkspersonens tilstand. 

c) Det innenfor det terapeutiske vinduet ikke er mulig å gi all forhåndsinformasjon og innhente informert samtykke på forhånd 

fra vedkommendes lovlig utpekte representant. 

d) Utprøveren bekrefter at han/hun ikke har kjennskap til at forsøkspersonen tidligere har hatt innvendinger mot å delta i den 

kliniske utprøvingen. 

e) Den kliniske utprøvingen er direkte knyttet til forsøkspersonens medisinske tilstand og gjør det dermed umulig å innhente 

informert samtykke på forhånd fra forsøkspersonen eller dennes lovlig utpekte representant eller gi forhåndsinformasjon 

innenfor det terapeutiske vinduet, og den kliniske utprøvingen er av en slik art at den bare kan gjennomføres i 

akuttsituasjoner. 

f) Den kliniske utprøvingen medfører en minimal risiko og byrde for forsøkspersonen sammenlignet med standard-

behandlingen av forsøkspersonens tilstand. 

2. Etter en intervensjon i henhold til nr. 1 i denne artikkel skal det i samsvar med artikkel 63 innhentes informert samtykke 

for å fortsette forsøkspersonens deltakelse i den kliniske utprøvingen, og det skal gis informasjon om den kliniske utprøvingen i 

samsvar med følgende krav: 

a) Når det gjelder beslutningsudyktige forsøkspersoner og mindreårige, skal utprøveren uten unødig opphold innhente 

informert samtykke fra deres lovlig utpekte representant, og informasjonen nevnt i artikkel 63 nr. 2 skal snarest mulig gis til 

forsøkspersonen og vedkommendes lovlig utpekte representant. 

b) Når det gjelder andre forsøkspersoner, skal utprøveren uten unødig opphold innhente informert samtykke fra 

forsøkspersonen eller vedkommendes lovlig utpekte representant, avhengig av hva som kan gjøres raskest, og 

informasjonen nevnt i artikkel 63 nr. 2 skal snarest mulig gis forsøkspersonen eller eventuelt vedkommendes lovlig utpekte 

representant. 

Dersom det er innhentet informert samtykke fra den lovlig utpekte representanten, skal det med henblikk på bokstav b) 

innhentes informert samtykke fra forsøkspersonen til fortsatt deltakelse i den kliniske utprøvingen så snart vedkommende er i 

stand til å gi informert samtykke. 

3. Dersom forsøkspersonen eller, dersom det er relevant, vedkommendes lovlig utpekte representant, ikke gir samtykke, skal 

de informeres om retten til å motsette seg bruken av data fra den kliniske utprøvingen. 

Artikkel 69 

Skadeserstatning 

1. Medlemsstatene skal sikre at det finnes erstatningsordninger for eventuelle skader som rammer en forsøksperson som 

følge av deltakelse i en klinisk utprøving som gjennomføres på deres territorium, i form av forsikring, en garanti eller en 

lignende ordning som er likeverdig med hensyn til formål, og som er tilpasset risikoens art og omfang. 

2. Sponsoren og utprøveren skal bruke ordningen nevnt i nr. 1 i en form som er egnet i medlemsstaten der den kliniske 

utprøvingen gjennomføres. 

Artikkel 70 

Søknad om kliniske utprøvinger 

1. Sponsoren av en klinisk utprøving skal sende en søknad til den eller de medlemsstatene der den kliniske utprøvingen skal 

gjennomføres (i denne artikkel kalt «berørt medlemsstat»), som skal ledsages av dokumentasjonen nevnt i kapittel II i vedlegg 

XV. 

Søknaden skal inngis ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 73 som genererer et individuelt EU-

identifikasjonsnummer for den kliniske utprøvingen, som skal brukes i all relevant kommunikasjon i forbindelse med den 

aktuelle kliniske utprøvingen. Senest ti dager etter mottak av søknaden skal den berørte medlemsstaten underrette sponsoren om 

hvorvidt den kliniske utprøvingen omfattes av denne forordning, og om hvorvidt søknaden er fullstendig i samsvar med kapittel 

II i vedlegg XV.  
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2. Senest en uke etter enhver endring av dokumentasjonen nevnt i kapittel II i vedlegg XV skal sponsoren oppdatere de 

relevante dataene i det elektroniske systemet nevnt i artikkel 73 og gjøre endringen i dokumentasjonen lett å identifisere. Den 

berørte medlemsstaten skal underrettes om oppdateringen ved hjelp av det elektroniske systemet. 

3. Dersom den berørte medlemsstaten konstaterer at den kliniske utprøvingen det er inngitt søknad om, ikke omfattes av 

denne forordning, eller at søknaden er ufullstendig, skal den underrette sponsoren om dette og gi vedkommende en frist på 

høyst ti dager til å kommentere eller komplettere søknaden ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 73. Den 

berørte medlemsstaten kan ved behov forlenge denne fristen med høyst 20 dager. 

Dersom sponsoren ikke har kommet med kommentarer til eller komplettert søknaden innen fristen nevnt i første ledd, skal 

søknaden anses som bortfalt. Dersom sponsoren mener at søknaden omfattes av denne forordning og/eller er fullstendig, men 

den berørte medlemsstaten er uenig i dette, skal søknaden anses som avslått. Den berørte medlemsstaten skal sørge for at et slikt 

avslag kan påklages. 

Den berørte medlemsstaten skal senest fem dager etter å ha mottatt kommentarene eller tilleggsinformasjonen det er anmodet 

om, underrette sponsoren om hvorvidt den kliniske utprøvingen anses for å omfattes av denne forordning, og om hvorvidt 

søknaden er fullstendig. 

4. Den berørte medlemsstaten kan også forlenge hver av fristene nevnt i nr. 1 og 3 med ytterligere fem dager. 

5. Med henblikk på dette kapittel skal søknadens valideringsdato være datoen for underretning av sponsoren i samsvar med 

nr. 1 eller 3. Dersom sponsoren ikke underrettes, er valideringsdatoen den siste dagen i fristene nevnt i henholdsvis nr. 1, 3 

og 4. 

6. I perioden der søknaden vurderes, kan medlemsstaten anmode sponsoren om tilleggsinformasjon. Utløpet av perioden 

fastsatt i nr. 7 bokstav b) skal oppheves midlertidig fra datoen for den første anmodningen og fram til tilleggsinformasjonen er 

mottatt. 

7. Sponsoren kan starte den kliniske utprøvingen i følgende tilfeller: 

a) For utstyr i klasse I beregnet på utprøving eller ikke-invasivt utstyr i klasse IIa og IIb, med mindre annet er angitt i nasjonal 

rett, umiddelbart etter søknadens valideringsdato i henhold til nr. 5, og forutsatt at en etikkomité i den berørte 

medlemsstaten ikke har avgitt en negativ uttalelse om den kliniske utprøvingen som gjelder for hele medlemsstaten i 

henhold til nasjonal rett. 

b) For annet utstyr beregnet på utprøving enn utstyret som er nevnt i bokstav a), så snart den berørte medlemsstaten har 

underrettet sponsoren om sin godkjenning, og forutsatt at en etikkomité i den berørte medlemsstaten ikke har avgitt en 

negativ uttalelse om den kliniske utprøvingen som gjelder for hele medlemsstaten i henhold til nasjonal rett. Medlemsstaten 

skal underrette sponsoren om godkjenningen senest 45 dager etter valideringsdatoen nevnt i nr. 5. Medlemsstaten kan 

forlenge denne perioden med ytterligere 20 dager for å rådføre seg med eksperter. 

8. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 115 for å endre kravene fastsatt i 

kapittel II i vedlegg XV på bakgrunn av den tekniske utviklingen og den internasjonale regelverksutviklingen. 

9. For å sikre ensartet anvendelse av kravene fastsatt i kapittel II i vedlegg XV kan Kommisjonen vedta gjennomførings-

rettsakter i den utstrekning det er nødvendig for å løse problemer med forskjellige fortolkninger og den praktiske anvendelsen. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 114 nr. 3. 

Artikkel 71 

Medlemsstatenes vurdering 

1. Medlemsstatene skal sikre at de personene som validerer og vurderer søknaden eller treffer beslutninger om den, ikke har 

interessekonflikter, at de er uavhengige av sponsoren, de involverte utprøverne og av fysiske eller juridiske personer som 

finansierer den kliniske utprøvingen, og at de ikke er under noen annen form for utilbørlig påvirkning.  
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2. Medlemsstatene skal sikre at vurderingen gjøres i fellesskap av et egnet antall personer som til sammen har de 

kvalifikasjonene og den erfaringen som kreves. 

3. Medlemsstatene skal vurdere om den kliniske utprøvingen er utformet på en slik måte at potensielle gjenværende risikoer 

for forsøkspersoner eller tredjepersoner etter risikominimering er berettigede sett i forhold til den forventede kliniske nytten. De 

skal ta hensyn til gjeldende felles spesifikasjoner eller harmoniserte standarder og særlig undersøke 

a) om utstyret beregnet på utprøving oppfyller gjeldende generelle krav til sikkerhet og ytelse, bortsett fra aspektene som 

omfattes av den kliniske utprøvingen, og om det med hensyn til disse aspektene er truffet alle nødvendige forholdsregler for 

å verne forsøkspersonenes helse og sikkerhet. Dette omfatter eventuelt garantier for testing av teknisk og biologisk 

sikkerhet og preklinisk evaluering, 

b) om risikominimeringsløsningene som sponsoren bruker, er beskrevet i harmoniserte standarder, og, dersom sponsoren ikke 

bruker harmoniserte standarder, om risikominimeringsløsningene sikrer et vernenivå som er likeverdig med det nivået som 

de harmoniserte standardene gir, 

c) om de planlagte tiltakene for sikker installasjon, ibruktaking og vedlikehold av utstyr beregnet på utprøving er 

tilstrekkelige, 

d) påliteligheten og robustheten til dataene som genereres i den kliniske utprøvingen, idet det tas hensyn til statistiske metoder, 

den kliniske utprøvingens utforming og metodologiske aspekter, herunder utvalgsstørrelse, komparator og endepunkter, 

e) om kravene i vedlegg XV er oppfylt, 

f) når det gjelder utstyr som skal brukes sterilt, dokumentasjon på at produsentens framgangsmåter for sterilisering er 

validerte, eller informasjon om framgangsmåtene for rekondisjonering og sterilisering som skal utføres av utprøvingsstedet, 

g) belegg for sikkerheten, kvaliteten og nytten av eventuelle bestanddeler fra dyr eller mennesker eller stoffer som kan anses 

som legemidler i samsvar med direktiv 2001/83/EF. 

4. Medlemsstatene skal ikke godkjenne den kliniske utprøvingen dersom 

a) søknaden inngitt i henhold til artikkel 70 nr. 1 fortsatt er ufullstendig, 

b) utstyret eller dokumentene som er sendt inn, særlig utprøvingsplanen og orienteringen til utprøveren, ikke er i samsvar med 

det vitenskapelige kunnskapsnivået, og særlig dersom den kliniske utprøvingen ikke er egnet til å dokumentere utstyrets 

sikkerhet, ytelsesegenskaper eller nytte for forsøkspersoner eller pasienter, 

c) kravene i artikkel 62 ikke er oppfylt, eller 

d) eventuelle vurderinger i henhold til nr. 3 er negative. 

Medlemsstatene skal sørge for at et slikt avslag kan påklages. 

Artikkel 72 

Gjennomføring av en klinisk utprøving 

1. Sponsoren og utprøveren skal sikre at den kliniske utprøvingen gjennomføres i samsvar med den godkjente planen for den 

kliniske utprøvingen. 

2. For å kontrollere at forsøkspersonenes rettigheter, sikkerhet og velferd vernes og at rapporterte data er pålitelige og 

robuste, samt at gjennomføringen av den kliniske utprøvingen oppfyller kravene i denne forordning, skal sponsoren sørge for 

egnet monitorering av gjennomføringen av en klinisk utprøving. Monitoreringens omfang og art skal fastsettes av sponsoren på 

grunnlag av en vurdering som tar høyde for alle egenskapene ved den kliniske utprøvingen, herunder 

a) den kliniske utprøvingens formål og metoder og 

b) i hvilken grad intervensjonen avviker fra normal klinisk praksis.  
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3. All informasjon om kliniske utprøvinger skal registreres, behandles, håndteres og lagres av sponsoren eller utprøveren, alt 

etter hva som er relevant, på en slik måte at det er mulig å rapportere, tolke og kontrollere den på en nøyaktig måte, samtidig 

som forsøkspersonenes journaler og personopplysninger behandles fortrolig i samsvar med gjeldende lovgivning om vern av 

personopplysninger. 

4. Det skal iverksettes egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å verne informasjonen og personopplysningene som 

behandles, mot uautorisert eller ulovlig tilgang, offentliggjøring, spredning, endring, ødeleggelse eller utilsiktet tap, særlig når 

behandlingen innebærer overføring via et nettverk. 

5. Medlemsstatene skal inspisere utprøvingsstedet/-stedene i en egnet grad for å kontrollere at de kliniske utprøvingene 

gjennomføres i samsvar med kravene i denne forordning og med den godkjente utprøvingsplanen. 

6. Sponsoren skal fastsette en framgangsmåte for akuttsituasjoner som gjør det mulig umiddelbart å identifisere og ved 

behov foreta en umiddelbar tilbakekalling av utstyret som brukes i utprøvingen. 

Artikkel 73 

Elektronisk system for kliniske utprøvinger 

1. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene opprette, forvalte og opprettholde et elektronisk system 

a) for å opprette de individuelle identifikasjonsnumrene for kliniske utprøvinger nevnt i artikkel 70 nr. 1, 

b) som skal brukes som portal for innsending av alle søknader eller underretninger om kliniske utprøvinger nevnt i artikkel 70, 

74, 75 og 78, samt for all annen innsending av data eller behandling av data i denne sammenheng, 

c) for utveksling av informasjon om kliniske utprøvinger i samsvar med denne forordning mellom medlemsstatene og mellom 

medlemsstatene og Kommisjonen, herunder utvekslingen av informasjon nevnt i artikkel 70 og 76, 

d) for informasjon som sponsoren skal legge fram i samsvar med artikkel 77, herunder rapporten om den kliniske utprøvingen 

og sammendraget av den i samsvar med nr. 5 i nevnte artikkel, 

e) for rapportering av alvorlige uønskede hendelser, mangler ved utstyret og relaterte oppdateringer nevnt i artikkel 80. 

2. Ved opprettelse av det elektroniske systemet nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal Kommisjonen sikre at det er forenlig med 

EU-databasen for kliniske utprøvinger av legemidler for mennesker opprettet i samsvar med artikkel 81 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 536/2014(1), når det gjelder kliniske utprøvinger av utstyr kombinert med en klinisk utprøving i 

henhold til nevnte forordning. 

3. Informasjonen nevnt i nr. 1 bokstav c) skal bare være tilgjengelig for medlemsstatene og Kommisjonen. Informasjonen 

nevnt i de andre leddene i nevnte nummer skal være tilgjengelig for allmennheten, med mindre all eller deler av informasjonen 

skal behandles fortrolig av følgende årsaker: 

a) Vern av personopplysninger i samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001. 

b) Vern av kommersielt fortrolig informasjon, især i orienteringen til utprøverne, særlig ved at det tas hensyn til statusen for 

samsvarsvurderingen av utstyret, med mindre tvingende allmenne hensyn taler for å gjøre informasjonen tilgjengelig. 

c) Effektiv overvåking av gjennomføringen av den kliniske utprøvingen fra den eller de berørte medlemsstatene. 

4. Ingen personopplysninger om forsøkspersoner skal være offentlig tilgjengelige. 

5. Brukergrensesnittet i det elektroniske systemet nevnt i nr. 1 skal være tilgjengelig på alle offisielle språk i Unionen.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 536/2014 av 16. april 2014 om kliniske utprøvinger av legemidler for mennesker og om 

oppheving av direktiv 2001/20/EF (EUT L 158 av 27.5.2014, s. 1). 
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Artikkel 74 

Kliniske utprøvinger som gjelder CE-merket utstyr 

1. Dersom det skal gjennomføres en klinisk utprøving for å foreta en ytterligere vurdering, innenfor rammen av utstyrets 

tiltenkte formål, av utstyr som allerede er CE-merket i samsvar med artikkel 20 nr. 1 (heretter kalt «utprøving med tanke på 

klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning»), og dersom utprøvingen innebærer at forsøkspersonene utsettes for 

andre prosedyrer enn de som utføres ved normal bruk av utstyret, og disse andre prosedyrene er invasive eller belastende, skal 

sponsoren underrette de berørte medlemsstatene minst 30 dager før utprøvingen starter ved hjelp av det elektroniske systemet 

nevnt i artikkel 73. I underretningen skal sponsoren legge ved dokumentasjonen nevnt i kapittel II i vedlegg XV. Artikkel 62 

nr. 4 bokstav b)–k) og m), artikkel 75, artikkel 76, artikkel 77, artikkel 80 nr. 5 og de relevante bestemmelsene i vedlegg XV får 

anvendelse på utprøvinger med tanke på klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning. 

2. Dersom det skal gjennomføres en klinisk utprøving for å vurdere utstyr som allerede er CE-merket i samsvar med artikkel 

20 nr. 1, utenfor rammen av utstyrets tiltenkte formål, får artikkel 62–81 anvendelse. 

Artikkel 75 

Vesentlige endringer av kliniske utprøvinger 

1. Dersom en sponsor akter å innføre endringer i en klinisk utprøving som i vesentlig grad kan påvirke forsøkspersonenes 

sikkerhet, helse eller rettigheter, eller robustheten eller påliteligheten til de kliniske dataene som genereres i forbindelse med 

utprøvingen, skal vedkommende innen én uke og ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 73 underrette den eller 

de medlemsstatene der den kliniske utprøvingen gjennomføres eller skal gjennomføres, om årsakene til disse endringene og 

endringenes art. I underretningen skal sponsoren legge ved en oppdatert utgave av den relevante dokumentasjonen nevnt i 

kapittel II i vedlegg XV. Det skal være enkelt å identifisere endringene i den relevante dokumentasjonen. 

2. Medlemsstaten skal vurdere alle vesentlige endringer av den kliniske utprøvingen i samsvar med framgangsmåten fastsatt 

i artikkel 71. 

3. Sponsoren kan gjennomføre endringene nevnt i nr. 1 tidligst 38 dager etter underretningen omhandlet i nevnte nummer, 

med mindre 

a) medlemsstaten der den kliniske utprøvingen gjennomføres eller skal gjennomføres, har underrettet sponsoren om sitt avslag 

av de årsakene som er nevnt i artikkel 71 nr. 4, eller av hensyn til folkehelsen, forsøkspersonenes eller brukernes helse eller 

sikkerhet, den offentlige orden eller 

b) en etikkomité i den aktuelle medlemsstaten har avgitt en negativ uttalelse om den vesentlige endringen av den kliniske 

utprøvingen som i henhold til nasjonal rett gjelder for hele den aktuelle medlemsstaten. 

4. Den eller de berørte medlemsstatene kan forlenge perioden nevnt i nr. 3 med ytterligere sju dager med henblikk på å 

rådføre seg med eksperter. 

Artikkel 76 

Korrigerende tiltak som skal treffes av medlemsstatene, og utveksling av informasjon mellom medlemsstatene 

1. Dersom en medlemsstat der en klinisk utprøving gjennomføres eller skal gjennomføres, har grunn til å tro at kravene 

fastsatt i denne forordning ikke er oppfylt, kan den minst treffe følgende tiltak på sitt territorium: 

a) Tilbakekalle godkjenningen for den kliniske utprøvingen. 

b) Midlertidig innstille eller avslutte den kliniske utprøvingen. 

c) Kreve at sponsoren endrer et hvilket som helst aspekt av den kliniske utprøvingen. 

2. Før den berørte medlemsstaten treffer noen av tiltakene nevnt i nr. 1, skal den anmode sponsoren eller utprøveren eller 

begge om en uttalelse, bortsett fra i tilfeller som krever umiddelbare tiltak. Uttalelsen skal avgis innen sju dager.  



Nr. 30/358 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

3. Dersom en medlemsstat har truffet et tiltak nevnt i nr. 1 i denne artikkel, eller har gitt avslag på en klinisk utprøving eller 

er blitt underrettet av sponsoren om at en klinisk utprøving av sikkerhetsgrunner er blitt avsluttet før tiden, skal nevnte 

medlemsstat underrette alle medlemsstater og Kommisjonen om den aktuelle beslutningen og grunnene til den ved hjelp av det 

elektroniske systemet nevnt i artikkel 73. 

4. Dersom en sponsor trekker tilbake en søknad før en medlemsstat har truffet en beslutning, skal informasjon om dette 

gjøres tilgjengelig for alle medlemsstater og Kommisjonen ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 73. 

Artikkel 77 

Informasjon fra sponsoren ved avslutningen av en klinisk utprøving eller dersom den stoppes midlertidig eller avsluttes 

før tiden 

1. Dersom sponsoren har stoppet en klinisk utprøving midlertidig eller har avsluttet en klinisk utprøving før tiden, skal 

sponsoren innen 15 dager og ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 73 underrette medlemsstaten der den 

aktuelle kliniske utprøvingen er blitt stoppet midlertidig eller avsluttet før tiden, om dette og begrunne beslutningen. Dersom 

sponsoren av sikkerhetsgrunner har stoppet den kliniske utprøvingen midlertidig eller har avsluttet den før tiden, skal sponsoren 

innen 24 timer underrette alle medlemsstater der den aktuelle kliniske utprøvingen gjennomføres, om dette. 

2. Avslutningen av en klinisk utprøving skal anses for å sammenfalle med den siste forsøkspersonens siste besøk, med 

mindre det er fastsatt et annet tidspunkt for avslutningen i planen for den kliniske utprøvingen. 

3. Sponsoren skal underrette alle medlemsstater der det er blitt gjennomført en klinisk utprøving, om at den aktuelle kliniske 

utprøvingen er avsluttet i den aktuelle medlemsstaten. Denne underretningen skal skje senest 15 dager etter at den kliniske 

utprøvingen er avsluttet i den aktuelle medlemsstaten. 

4. Dersom en utprøving gjennomføres i flere enn én medlemsstat, skal sponsoren underrette alle medlemsstater der den 

aktuelle kliniske utprøvingen er gjennomført, om at den kliniske utprøvingen er avsluttet i alle medlemsstater. Denne 

underretningen skal skje senest 15 dager etter at den kliniske utprøvingen er avsluttet. 

5. Uavhengig av utfallet av den kliniske utprøvingen skal sponsoren senest ett år etter at den kliniske utprøvingen er 

avsluttet, eller senest tre måneder etter at den kliniske utprøvingen er blitt stoppet midlertidig eller avsluttet før tiden, framlegge 

en rapport om den kliniske utprøvingen som nevnt i kapittel I avsnitt 2.8 og kapittel III avsnitt 7 i vedlegg XV for 

medlemsstatene der det er gjennomført en klinisk utprøving. 

Rapporten om den kliniske utprøvingen skal ledsages av et sammendrag som er enkelt å forstå for den tiltenkte brukeren. 

Sponsoren skal framlegge både rapporten og sammendraget ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 73. 

Dersom det av vitenskapelige grunner ikke er mulig å framlegge rapporten om den kliniske utprøvingen innen ett år etter at 

utprøvingen er avsluttet, skal den framlegges så snart den foreligger. Dersom dette er tilfellet, skal det i planen for den kliniske 

utprøvingen nevnt i kapittel II avsnitt 3 i vedlegg XV angis når resultatene fra den kliniske utprøvingen vil foreligge, sammen 

med en begrunnelse. 

6. Kommisjonen skal utarbeide retningslinjer for hva sammendraget av rapporten om den kliniske utprøvingen skal 

inneholde, og hvordan det skal struktureres. 

I tillegg kan Kommisjonen utarbeide retningslinjer for formatering og utveksling av rådata i tilfeller der sponsoren beslutter å 

utveksle rådata på frivillig grunnlag. Disse retningslinjene kan ta utgangspunkt i eksisterende retningslinjer for utveksling av 

rådata på området kliniske utprøvinger og tilpasses dersom det er mulig. 

7. Sammendraget og rapporten om den kliniske utprøvingen nevnt i nr. 5 i denne artikkel skal gjøres offentlig tilgjengelig 

via det elektroniske systemet nevnt i artikkel 73 senest når utstyret registreres i samsvar med artikkel 29, og før det bringes i 

omsetning. Ved avslutning før tiden eller midlertidig stopp skal sammendraget og rapporten gjøres offentlig tilgjengelig 

umiddelbart etter innsending. 

Dersom utstyret ikke registreres i samsvar med artikkel 29 innen ett år etter at sammendraget og rapporten er lagt inn i det 

elektroniske systemet i henhold til nr. 5 i denne artikkel, skal de gjøres offentlig tilgjengelig på dette tidspunktet.  
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Artikkel 78 

Framgangsmåte for koordinert vurdering for kliniske utprøvinger 

1. Ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 73 kan sponsoren av en klinisk utprøving som skal gjennomføres i 

flere enn én medlemsstat, med henblikk på artikkel 70 inngi én enkelt søknad som etter mottak skal overføres elektronisk til alle 

medlemsstater der den kliniske utprøvingen skal gjennomføres. 

2. I enkeltsøknaden nevnt i nr. 1 skal sponsoren foreslå at en av medlemsstatene der den kliniske utprøvingen skal 

gjennomføres, skal fungere som koordinerende medlemsstat. Medlemsstatene der den kliniske utprøvingen skal gjennomføres, 

skal senest seks dager etter at søknaden er inngitt, bli enige om hvem av dem som skal påta seg rollen som koordinerende 

medlemsstat. Dersom de ikke blir enige om en koordinerende medlemsstat, skal den koordinerende medlemsstaten som 

sponsoren har foreslått, påta seg denne rollen. 

3. Under ledelse av den koordinerende medlemsstaten nevnt i nr. 2 skal de berørte medlemsstatene koordinere sin vurdering 

av søknaden, særlig dokumentasjonen nevnt i kapittel II i vedlegg XV. 

Hvorvidt dokumentasjonen nevnt i kapittel II avsnitt 1.13, 3.1.3, 4.2, 4.3 og 4.4 i vedlegg XV er fullstendig, skal imidlertid 

vurderes separat av hver berørte medlemsstat i samsvar med artikkel 70 nr. 1–5. 

4. Når det gjelder annen dokumentasjon enn den nevnt i nr. 3 annet ledd, skal den koordinerende medlemsstaten 

a) senest seks dager etter mottak av enkeltsøknaden underrette sponsoren om at den er koordinerende medlemsstat (heretter 

kalt «underretningsdatoen»), 

b) med henblikk på validering av søknaden ta hensyn til alle betraktninger framlagt av en berørt medlemsstat senest sju dager 

etter underretningsdatoen, 

c) senest ti dager etter underretningsdatoen vurdere om den kliniske utprøvingen omfattes av denne forordning, og om 

søknaden er fullstendig, samt underrette sponsoren om dette. Artikkel 70 nr. 1 og 3–5 får anvendelse på den koordinerende 

medlemsstaten i forbindelse med nevnte vurdering, 

d) angi resultatene av sin vurdering i et utkast til vurderingsrapport som senest 26 dager etter valideringsdatoen skal 

oversendes til de berørte medlemsstatene. Senest 38 dager etter valideringsdatoen skal de andre berørte medlemsstatene 

oversende sine kommentarer og forslag til utkastet til vurderingsrapport og den underliggende søknaden til den 

koordinerende medlemsstaten, som skal ta behørig hensyn til disse kommentarene og forslagene når den ferdigstiller den 

endelige vurderingsrapporten, som senest 45 dager etter valideringsdatoen skal oversendes til sponsoren og de andre berørte 

medlemsstatene. 

Alle berørte medlemsstater skal ta hensyn til den endelige vurderingsrapporten når de treffer beslutning om sponsorens søknad i 

samsvar med artikkel 70 nr. 7. 

5. Med hensyn til vurderingen av dokumentasjonen nevnt i nr. 3 annet ledd kan hver berørte medlemsstat anmode sponsoren 

om tilleggsinformasjon én gang. Sponsoren skal framlegge tilleggsinformasjonen det anmodes om, innen fristen som den 

berørte medlemsstaten har fastsatt, som ikke må overskride tolv dager fra mottak av anmodningen. Utløpet av den siste fristen i 

henhold til nr. 4 bokstav d) skal oppheves midlertidig fra datoen for anmodningen og fram til tilleggsinformasjonen er mottatt. 

6. For utstyr i klasse IIb og III kan den koordinerende medlemsstaten også forlenge periodene nevnt i nr. 4 med ytterligere 

50 dager med henblikk på å rådføre seg med eksperter. 

7. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter ytterligere presisere framgangsmåtene og tidsplanene for 

koordinerte vurderinger som berørte medlemsstater skal ta i betraktning når de treffer beslutning om sponsorens søknad. I slike 

gjennomføringsrettsakter kan det også fastsettes framgangsmåter og tidsplaner for koordinert vurdering ved vesentlige 

endringer i henhold til nr. 12 i denne artikkel, rapportering av uønskede hendelser i henhold til artikkel 80 nr. 4 og kliniske 

utprøvinger av produkter med en kombinasjon av medisinsk utstyr og legemidler, der sistnevnte er gjenstand for en samtidig 

koordinert vurdering av en klinisk utprøving i henhold til forordning (EU) nr. 536/2014. Disse gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 114 nr. 3. 

8. Dersom den koordinerende medlemsstatens konklusjon om de delene som er gjenstand for koordinert vurdering, er at 

gjennomføringen av den kliniske utprøvingen kan godtas eller kan godtas på visse vilkår, skal denne konklusjonen anses som 

alle de berørte medlemsstatenes konklusjon.  
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Uten hensyn til første ledd kan en berørt medlemsstat bare erklære seg uenig i konklusjonen til den koordinerende medlems-

staten når det gjelder de delene som er gjenstand for koordinert vurdering, av følgende grunner: 

a) Dersom den anser at deltakelse i den kliniske utprøvingen vil kunne føre til at en forsøksperson vil få dårligere behandling 

enn den vedkommende ville ha fått i normal klinisk praksis i den berørte medlemsstaten. 

b) Overtredelse av nasjonal rett. 

c) Betraktninger rundt forsøkspersonens sikkerhet og dataenes pålitelighet og robusthet framlagt i henhold til nr. 4 bokstav d). 

Dersom en av de berørte medlemsstatene erklærer seg uenig i konklusjonen på grunnlag av annet ledd i dette nummer, skal den 

via det elektroniske systemet nevnt i artikkel 73 underrette Kommisjonen, alle andre berørte medlemsstater og sponsoren om 

sine innvendinger sammen med en detaljert begrunnelse. 

9. Dersom den koordinerende medlemsstatens konklusjon om de delene som er gjenstand for koordinert vurdering, er at den 

kliniske utprøvingen ikke kan godtas, skal denne konklusjonen anses som alle de berørte medlemsstatenes konklusjon. 

10. En berørt medlemsstat skal ikke godkjenne en klinisk utprøving dersom den er uenig i konklusjonen til den koordinerende 

medlemsstaten med hensyn til noen av grunnene nevnt i nr. 8 annet ledd, eller dersom den av behørig begrunnede årsaker 

mener at forholdene som omfattes av kapittel II avsnitt 1.13, 3.1.3, 4.2, 4.3 og 4.4 i vedlegg XV, ikke er oppfylt, eller dersom 

en etikkomité har avgitt en negativ uttalelse om den aktuelle kliniske utprøvingen som i henhold til nasjonal rett gjelder for hele 

den aktuelle medlemsstaten. Den aktuelle medlemsstaten skal sørge for at et slikt avslag kan påklages. 

11. Hver berørte medlemsstat skal underrette sponsoren via det elektroniske systemet nevnt i artikkel 73 om hvorvidt den 

kliniske utprøvingen er godkjent, om den er godkjent på visse vilkår, eller om den ikke er godkjent. Underretningen skal skje 

ved hjelp av én enkelt beslutning som treffes senest fem dager etter at den koordinerende medlemsstaten har oversendt den 

endelige vurderingsrapporten i henhold til nr. 4 bokstav d). Dersom en klinisk utprøving er godkjent på visse vilkår, kan disse 

vilkårene bare være vilkår som på grunn av sin art ikke kan oppfylles på tidspunktet for godkjenningen. 

12. De berørte medlemsstatene skal underrettes om alle vesentlige endringer som nevnt i artikkel 75 ved hjelp av det 

elektroniske systemet nevnt i artikkel 73. Enhver vurdering av om det foreligger grunner til uenighet som nevnt i nr. 8 annet 

ledd i denne artikkel, skal foretas under ledelse av den koordinerende medlemsstaten, bortsett fra vesentlige endringer som 

gjelder kapittel II avsnitt 1.13, 3.1.3, 4.2, 4.3 og 4.4 i vedlegg XV, som skal vurderes separat av hver berørte medlemsstat.  

13. Kommisjonen skal yte administrativ støtte til den koordinerende medlemsstaten i forbindelse med dennes utføring av sine 

oppgaver i henhold til dette kapittel. 

14. Framgangsmåten fastsatt i denne artikkel skal fram til 27. mai 2027 bare anvendes av de medlemsstatene der den kliniske 

utprøvingen skal gjennomføres, og som har samtykket i å anvende den. Etter 27. mai 2027 plikter alle medlemsstater å anvende 

nevnte framgangsmåte. 

Artikkel 79 

Gjennomgåelse av framgangsmåten for koordinert vurdering 

Senest 27. mai 2026 skal Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om erfaringene med anvendelsen 

av artikkel 78 og ved behov foreslå en gjennomgåelse av artikkel 78 nr. 14 og artikkel 123 nr. 3 bokstav h). 

Artikkel 80 

Registrering og rapportering av uønskede hendelser som inntreffer i forbindelse med kliniske utprøvinger 

1. Sponsoren skal foreta en fullstendig registrering av alle følgende punkter: 

a) Alle uønskede hendelser av en type som i planen for den kliniske utprøvingen er identifisert som kritisk for vurderingen av 

resultatene av den aktuelle kliniske utprøvingen. 

b) Alle alvorlige uønskede hendelser.  
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c) Alle mangler ved utstyret som kunne ha ført til en alvorlig uønsket hendelse dersom det ikke var blitt truffet egnede tiltak, 

dersom det ikke var blitt grepet inn, eller dersom omstendighetene hadde vært mindre gunstige. 

d) Alle nye funn i forbindelse med noen av hendelsene nevnt i bokstav a)–c). 

2. Sponsoren skal uten opphold rapportere alle følgende punkter til alle medlemsstater der den kliniske utprøvingen 

gjennomføres, ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 73: 

a) Alle alvorlige uønskede hendelser som har en årsakssammenheng med utstyret som utprøves, sammenligningsproduktet 

eller utprøvingsprosedyren, eller der det er en rimelig mulighet for at det finnes en slik årsakssammenheng. 

b) Alle mangler ved utstyret som kunne ha ført til en alvorlig uønsket hendelse dersom det ikke var blitt truffet egnede tiltak, 

dersom det ikke var blitt grepet inn, eller dersom omstendighetene hadde vært mindre gunstige. 

c) Alle nye funn i forbindelse med noen av hendelsene nevnt i bokstav a) og b). 

Fristen for rapportering skal avhenge av hvor alvorlig hendelsen er. Dersom det er nødvendig for å sikre rettidig rapportering, 

kan sponsoren framlegge en innledende ufullstendig rapport og deretter en fullstendig rapport. 

På anmodning fra en medlemsstat der den kliniske utprøvingen gjennomføres, skal sponsoren framlegge alle opplysningene 

nevnt i nr. 1. 

3. Sponsoren skal også rapportere enhver hendelse som er nevnt i nr. 2 i denne artikkel, og som finner sted i tredjestater der 

det gjennomføres en klinisk utprøving i henhold til den samme planen for den kliniske utprøvingen som den som gjelder for en 

klinisk utprøving som omfattes av denne forordning, til medlemsstatene der den kliniske utprøvingen gjennomføres, ved hjelp 

av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 73. 

4. Når det gjelder en klinisk utprøving der sponsoren har benyttet seg av enkeltsøknaden nevnt i artikkel 78, skal sponsoren 

rapportere enhver hendelse som nevnt i nr. 2 i denne artikkel ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 73. Etter 

mottak skal denne rapporten sendes elektronisk til alle medlemsstater der den kliniske utprøvingen gjennomføres. 

Under ledelse av den koordinerende medlemsstaten nevnt i artikkel 78 nr. 2 skal medlemsstatene koordinere sin vurdering av 

alvorlige uønskede hendelser og mangler ved utstyret for å avgjøre om den kliniske utprøvingen skal endres, innstilles 

midlertidig eller avsluttes, eller om godkjenningen av den aktuelle kliniske utprøvingen skal tilbakekalles. 

Dette nummer berører ikke de andre medlemsstatenes rett til å foreta en egen vurdering og til å vedta tiltak i samsvar med 

denne forordning for å sikre vern av folkehelsen og pasientsikkerheten. Den koordinerende medlemsstaten og Kommisjonen 

skal holdes underrettet om utfallet av en slik vurdering og om vedtakelse av slike tiltak. 

5. Ved utprøvinger med tanke på klinisk oppfølging etter at utstyr er brakt i omsetning, som nevnt i artikkel 74 nr. 1, får 

bestemmelsene om sikkerhetsovervåking fastsatt i artikkel 87–90 og rettsaktene vedtatt i henhold til artikkel 91 anvendelse i 

stedet for denne artikkel. 

6. Uten hensyn til nr. 5 får denne artikkel anvendelse dersom det fastslås at det er en årsakssammenheng mellom den 

alvorlige uønskede hendelsen og den foregående utprøvingsprosedyren. 

Artikkel 81 

Gjennomføringsrettsakter 

Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette de nærmere bestemmelsene og prosedyremessige aspektene 

som er nødvendige for å gjennomføre dette kapittel, med hensyn til følgende punkter: 

a) Harmoniserte elektroniske skjemaer for søknaden om kliniske utprøvinger og vurderingen av disse som nevnt i artikkel 70 

og 78, idet det tas hensyn til særlige kategorier eller grupper av utstyr. 

b) Virkemåten til det elektroniske systemet nevnt i artikkel 73. 

c) Harmoniserte elektroniske skjemaer for melding av utprøvinger med tanke på klinisk oppfølging etter at utstyr er brakt i 

omsetning, som nevnt i artikkel 74 nr. 1, og om vesentlige endringer som nevnt i artikkel 75. 

d) Utvekslingen av informasjon mellom medlemsstatene som nevnt i artikkel 76.  
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e) Harmoniserte elektroniske skjemaer for rapportering av alvorlige uønskede hendelser og mangler ved utstyret som nevnt i 

artikkel 80. 

f) Fristene for rapportering av alvorlige uønskede hendelser og mangler ved utstyret, idet det tas hensyn til alvorlighetsgraden 

av hendelsen som skal rapporteres, som nevnt i artikkel 80. 

g) Ensartet anvendelse av kravene til den kliniske dokumentasjonen eller dataene som er nødvendige for å påvise samsvar med 

de generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i vedlegg I. 

Gjennomføringsrettsaktene nevnt i første ledd skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 114 nr. 3. 

Artikkel 82 

Krav til andre kliniske utprøvinger 

1. Kliniske utprøvinger som ikke gjennomføres i henhold til noen av formålene angitt i artikkel 62 nr. 1, skal være i samsvar 

med bestemmelsene i artikkel 62 nr. 2 og 3, artikkel 62 nr. 4 bokstav b), c), d), f), h) og l) og artikkel 62 nr. 6. 

2. For å verne forsøkspersonenes rettigheter, sikkerhet, verdighet og velferd samt den vitenskapelige og etiske integriteten til 

kliniske utprøvinger som ikke gjennomføres for noen av formålene angitt i artikkel 62 nr. 1, skal hver medlemsstat definere 

eventuelle tilleggskrav til slike utprøvinger som er relevante for den berørte medlemsstaten. 

KAPITTEL VII 

OVERVÅKING ETTER AT UTSTYRET ER BRAKT I OMSETNING, SIKKERHETSOVERVÅKING OG MARKEDSTILSYN 

AVSNITT 1 

Overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning 

Artikkel 83 

Produsentens system for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning 

1. For hvert utstyr skal produsenten planlegge, opprette, dokumentere, gjennomføre, vedlikeholde og oppdatere et system for 

overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, som står i forhold til risikoklassen, og som er egnet for utstyrstypen. Dette 

systemet skal være en integrert del av produsentens kvalitetsstyringssystem som nevnt i artikkel 10 nr. 9. 

2. Systemet for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, skal være egnet for aktiv og systematisk innsamling, 

registrering og analysering av relevante data om utstyrets kvalitet, ytelse og sikkerhet i hele utstyrets levetid og for å kunne 

trekke de nødvendige konklusjonene og fastsette, gjennomføre og overvåke eventuelle forebyggende og korrigerende tiltak. 

3. Data som samles inn av produsentens system for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, skal særlig brukes til å 

a) oppdatere nytte-risikobestemmelsen og forbedre risikohåndteringen som nevnt i kapittel I i vedlegg I, 

b) oppdatere informasjonen om design og framstilling samt bruksanvisningen og merkingen, 

c) oppdatere den kliniske evalueringen, 

d) oppdatere sammendraget om sikkerhet og klinisk ytelse nevnt i artikkel 32, 

e) identifisere behov for forebyggende eller korrigerende tiltak eller korrigerende sikkerhetstiltak, 

f) identifisere muligheter for å forbedre utstyrets anvendbarhet, ytelse og sikkerhet, 

g) bidra til overvåking av annet utstyr etter at det er brakt i omsetning, dersom det er relevant, og 

h) påvise og rapportere trender i samsvar med artikkel 88. 

Den tekniske dokumentasjonen skal oppdateres i samsvar med dette.  
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4. Dersom overvåkingen etter at utstyret er brakt i omsetning, viser at det er behov for forebyggende eller korrigerende tiltak 

eller begge deler, skal produsenten treffe egnede tiltak og underrette berørte vedkommende myndigheter og, dersom det er 

relevant, det meldte organet. Dersom en alvorlig hendelse identifiseres, eller det treffes et korrigerende sikkerhetstiltak, skal 

dette rapporteres i samsvar med artikkel 87. 

Artikkel 84 

Plan for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning 

Systemet for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, som nevnt i artikkel 83, skal bygge på en plan for overvåking 

etter at utstyret er brakt i omsetning, som det er fastsatt krav til i avsnitt 1 i vedlegg III. For annet utstyr enn individuelt tilpasset 

utstyr skal planen for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, være en del av den tekniske dokumentasjonen angitt i 

vedlegg II. 

Artikkel 85 

Rapport om overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning 

Produsenter av utstyr i klasse I skal utarbeide en rapport om overvåkingen etter at utstyret er brakt i omsetning, som skal 

inneholde et sammendrag av resultatene av og konklusjonene fra analysene av dataene fra nevnte overvåking som er samlet inn 

som et resultat av planen for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, som nevnt i artikkel 84, sammen med en 

begrunnelse for og en beskrivelse av eventuelle forebyggende og korrigerende tiltak som er truffet. Rapporten skal oppdateres 

ved behov og på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndighet. 

Artikkel 86 

Periodisk sikkerhetsoppdateringsrapport 

1. Produsenter av utstyr i klasse IIa, IIb og III skal utarbeide en periodisk sikkerhetsoppdateringsrapport («PSUR») for hvert 

utstyr og, dersom det er relevant, for hver kategori eller gruppe av utstyr som skal inneholde et sammendrag av resultatene av 

og konklusjonene fra analysene av dataene fra overvåkingen etter at utstyret er brakt i omsetning, som er samlet inn som et 

resultat av planen for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, som nevnt i artikkel 84, sammen med en begrunnelse for 

og en beskrivelse av eventuelle forebyggende og korrigerende tiltak som er truffet. I hele det berørte utstyrets levetid skal denne 

periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporten inneholde 

a) konklusjonene fra nytte-risikobestemmelsen, 

b) de viktigste resultatene fra den kliniske oppfølgingen etter at utstyret er brakt i omsetning, og 

c) utstyrets salgsvolum og et anslag over størrelsen på og andre egenskaper ved populasjonen som bruker utstyret, og, dersom 

det er praktisk mulig, utstyrets bruksfrekvens. 

Produsenter av utstyr i klasse IIb og III skal oppdatere den periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporten minst én gang i året. 

Den periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporten skal, bortsett fra når det gjelder individuelt tilpasset utstyr, være en del av den 

tekniske dokumentasjonen som angitt i vedlegg II og III. 

Produsenter av utstyr i klasse IIa skal oppdatere den periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporten ved behov og minst annethvert 

år. Den periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporten skal, bortsett fra når det gjelder individuelt tilpasset utstyr, være en del av 

den tekniske dokumentasjonen som angitt i vedlegg II og III. 

For individuelt tilpasset utstyr skal den periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporten være en del av dokumentasjonen nevnt i 

avsnitt 2 i vedlegg XIII. 

2. For utstyr i klasse III eller implanterbart utstyr skal produsenter framlegge periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporter ved 

hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 92 for det meldte organet som deltar i samsvarsvurderingen i samsvar med 

artikkel 52. Det meldte organet skal gjennomgå rapporten og registrere sin vurdering i det elektroniske systemet sammen med 

en detaljert beskrivelse av eventuelle tiltak som er truffet. Disse periodiske sikkerhetsoppdateringsrapportene og det meldte 

organets vurdering skal gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter via dette elektroniske systemet. 

3. For annet utstyr enn utstyr nevnt i nr. 2 skal produsenter gjøre periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporter tilgjengelig for 

det meldte organet som deltar i samsvarsvurderingen, og, på anmodning, for vedkommende myndigheter.  
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AVSNITT 2 

Sikkerhetsovervåking 

Artikkel 87 

Rapportering av alvorlige hendelser og korrigerende sikkerhetstiltak 

1. Produsenter av utstyr som er gjort tilgjengelig på markedet i Unionen, bortsett fra utstyr beregnet på utprøving, skal 

rapportere følgende til berørte vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 92 nr. 5 og 7: 

a) Alle alvorlige hendelser som omfatter utstyr som er gjort tilgjengelig på markedet i Unionen, bortsett fra forventede 

bivirkninger som er tydelig dokumentert i produktinformasjonen og kvantifisert i den tekniske dokumentasjonen, og som er 

gjenstand for trendrapportering i henhold til artikkel 88. 

b) Alle korrigerende sikkerhetstiltak i forbindelse med utstyr som er gjort tilgjengelig på markedet i Unionen, herunder alle 

korrigerende sikkerhetstiltak truffet i en tredjestat i forbindelse med utstyr som også lovlig er gjort tilgjengelig på markedet 

i Unionen, dersom årsaken til det korrigerende sikkerhetstiltaket ikke er begrenset til utstyret som er gjort tilgjengelig i 

tredjestaten. 

Rapportene nevnt i første nummer skal sendes inn via det elektroniske systemet nevnt i artikkel 92. 

2. Som en hovedregel skal det i fristen for rapporteringen nevnt i nr. 1 tas hensyn til hvor alvorlig den alvorlige hendelsen er. 

3. Produsenter skal rapportere enhver alvorlig hendelse som nevnt i nr. 1 bokstav a) umiddelbart etter at de har fastslått 

årsakssammenhengen mellom nevnte hendelse og eget utstyr, eller at det er rimelig at det kan foreligge en slik 

årsakssammenheng, og senest 15 dager etter at de har fått kjennskap til hendelsen. 

4. Uten hensyn til nr. 3 skal rapporteringen nevnt i nr. 1 dersom det oppstår en alvorlig trussel mot folkehelsen, skje 

umiddelbart og senest to dager etter at produsenten har fått kjennskap til trusselen. 

5. Uten hensyn til nr. 3 skal rapporteringen ved dødsfall eller dersom det oppstår en uventet alvorlig forverring av en persons 

helsetilstand, skje umiddelbart etter at produsenten har fastslått, eller så snart produsenten har fått mistanke om, at det er en 

årsakssammenheng mellom utstyret og den alvorlige hendelsen, men senest ti dager etter at produsenten har fått kjennskap til 

den alvorlige hendelsen. 

6. Dersom det er nødvendig for å sikre rettidig rapportering, kan produsenten framlegge en innledende ufullstendig rapport 

og deretter en fullstendig rapport. 

7. Dersom produsenten etter å ha fått kjennskap til en potensielt rapporteringspliktig hendelse er usikker på om hendelsen er 

rapporteringspliktig, skal vedkommende likevel framlegge en rapport innen fristen som kreves i samsvar med nr. 2–5. 

8. Bortsett fra i hastetilfeller der det kreves at produsenten treffer korrigerende sikkerhetstiltak umiddelbart, skal produsenten 

uten unødig opphold rapportere det korrigerende sikkerhetstiltaket nevnt i nr. 1 bokstav b) før det aktuelle sikkerhetstiltaket 

treffes. 

9. Når det gjelder lignende alvorlige hendelser som inntreffer med samme utstyr eller utstyrstype, der den underliggende 

årsaken er identifisert, eller som det er truffet et korrigerende sikkerhetstiltak for, eller dersom hendelsene er vanlige og 

veldokumenterte, kan produsenten framlegge periodiske sammendragsrapporter i stedet for rapporter om individuelle alvorlige 

hendelser, forutsatt at koordinerende vedkommende myndighet nevnt i artikkel 89 nr. 9 i samråd med vedkommende 

myndigheter nevnt i artikkel 92 nr. 8 bokstav a) er blitt enige med produsenten om formatet på, innholdet i og hyppigheten av 

den periodiske sammendragsrapporten. Dersom det vises til én enkelt vedkommende myndighet i artikkel 92 nr. 8 bokstav a) og 

b), kan produsenten framlegge periodiske sammendragsrapporter etter avtale med nevnte vedkommende myndighet. 

10. Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak, f.eks. gjennomføre målrettede opplysningskampanjer, for å oppmuntre og gjøre 

det mulig for helsepersonell, brukere og pasienter å rapportere om mistenkte alvorlige hendelser nevnt i nr. 1 bokstav a) til 

vedkommende myndigheter. 

Vedkommende myndigheter skal registrere rapportene de mottar fra helsepersonell, brukere og pasienter, sentralt på nasjonalt 

plan.  
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11. Dersom en vedkommende myndighet i en medlemsstat mottar slike rapporter om mistenkte alvorlige hendelser som er 

nevnt i nr. 1 bokstav a), fra helsepersonell, brukere eller pasienter, skal den treffe de nødvendige tiltakene for å sikre at 

produsenten av det berørte utstyret uten opphold underrettes om den mistenkte alvorlig hendelsen. 

Dersom produsenten av det berørte utstyret mener at hendelsen er en alvorlig hendelse, skal vedkommende framlegge en 

rapport i samsvar med nr. 1–5 i denne artikkel om den aktuelle alvorlige hendelsen for vedkommende myndighet i 

medlemsstaten der den alvorlige hendelsen har funnet sted, samt treffe egnede oppfølgingstiltak i samsvar med artikkel 89. 

Dersom produsenten av det berørte utstyret mener at hendelsen ikke er en alvorlig hendelse eller en forventet uønsket 

bivirkning, som skal omfattes av trendrapportering i samsvar med artikkel 88, skal vedkommende begrunne dette. Dersom 

vedkommende myndighet ikke er enig i konklusjonen i begrunnelsen, kan den kreve at produsenten framlegger en rapport i 

samsvar med nr. 1–5 i denne artikkel, og at vedkommende sikrer at det treffes egnede oppfølgingstiltak i samsvar med artikkel 

89. 

Artikkel 88 

Trendrapportering 

1. Produsenter skal ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 92 rapportere enhver statistisk signifikant økning i 

hyppigheten eller alvorlighetsgraden av hendelser som ikke er alvorlige hendelser, eller som er forventede uønskede 

bivirkninger som kan ha vesentlig innvirkning på nytte-risikoanalysen nevnt i avsnitt 1 og 8 i vedlegg I, og som har medført 

eller kan medføre risikoer for pasienters, brukeres eller andre personers helse eller sikkerhet som er uakseptable sett i forhold til 

den tiltenkte nytten. Den signifikante økningen skal fastsettes i forhold til den forventede hyppigheten eller alvorlighetsgraden 

av slike hendelser i forbindelse med det aktuelle utstyret, eller kategorien eller gruppen av utstyr, i løpet av en fastsatt periode 

som angitt i den tekniske dokumentasjonen og produktinformasjonen. 

Produsenten skal i planen for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, som nevnt i artikkel 84, angi hvordan hendelsene 

nevnt i første ledd skal håndteres og hvilke metoder som skal brukes for å fastslå en eventuell statistisk signifikant økning i 

hyppigheten eller alvorlighetsgraden av slike hendelser, samt observasjonsperioden. 

2. Vedkommende myndigheter kan foreta egne vurderinger av trendrapportene nevnt i nr. 1 og kreve at produsenten treffer 

egnede tiltak i samsvar med denne forordning for å sikre vern av folkehelsen og pasientsikkerheten. Hver vedkommende 

myndighet skal underrette Kommisjonen, de andre vedkommende myndighetene og det meldte organet som har utstedt 

sertifikatet, om resultatene av en slik vurdering og om vedtakelsen av slike tiltak. 

Artikkel 89 

Analyse av alvorlige hendelser og korrigerende sikkerhetstiltak 

1. Etter å ha rapportert en alvorlig hendelse i henhold til artikkel 87 nr. 1 skal produsenten uten opphold foreta de 

nødvendige undersøkelsene i forbindelse med den alvorlige hendelsen og det berørte utstyret. Dette skal omfatte en 

risikovurdering av hendelsen og korrigerende sikkerhetstiltak, idet det tas hensyn til kriteriene nevnt i nr. 3 i denne artikkel 

dersom det er relevant. 

I forbindelse med undersøkelsene nevnt i første ledd skal produsenten samarbeide med vedkommende myndigheter og, dersom 

det er relevant, med det berørte meldte organet og skal ikke foreta undersøkelser som medfører at utstyret eller en prøve av det 

berørte partiet endres på en slik måte at det kan påvirke eventuelle etterfølgende vurderinger av årsakene til hendelsen, uten 

først å underrette vedkommende myndigheter om dette. 

2. Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er nødvendige for å sikre at all informasjon om en alvorlig hendelse som har 

inntruffet på deres territorium, eller et korrigerende sikkerhetstiltak som er truffet eller skal treffes på deres territorium, og som 

de får kjennskap til i samsvar med artikkel 87, vurderes sentralt på nasjonalt plan av medlemsstatenes vedkommende 

myndighet, om mulig sammen med produsenten og, dersom det er relevant, det berørte meldte organet.  
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3. I forbindelse med vurderingen nevnt i nr. 2 skal vedkommende myndighet vurdere risikoene som oppstår som følge av 

den rapporterte alvorlige hendelsen, og vurdere eventuelle tilknyttede korrigerende sikkerhetstiltak, idet det tas hensyn til vern 

av folkehelsen og kriterier som f.eks. årsakssammenheng, detekterbarhet og sannsynlighet for at problemet oppstår på nytt, 

utstyrets brukshyppighet, sannsynligheten for at det oppstår direkte eller indirekte skader, alvorlighetsgraden av slike skader, 

den kliniske nytten av utstyret, tiltenkte og potensielle brukere samt den berørte populasjonen. Vedkommende myndighet skal 

også vurdere om produsentens planlagte eller iverksatte korrigerende sikkerhetstiltak er tilstrekkelige, og om det er behov for 

eventuelle andre korrigerende tiltak, og i så fall hvilke, idet det tas særlig hensyn til prinsippet om innebygd sikkerhet 

omhandlet i vedlegg I. 

På anmodning fra vedkommende nasjonale myndighet skal produsenter framlegge alle dokumenter som er nødvendige for å 

kunne foreta risikovurderingen. 

4. Vedkommende myndighet skal føre tilsyn med produsentens undersøkelse av en alvorlig hendelse. Ved behov kan en 

vedkommende myndighet gripe inn i en produsents undersøkelse eller igangsette en uavhengig undersøkelse. 

5. Produsenten skal ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 92 framlegge en endelig rapport med resultatene 

fra undersøkelsen for vedkommende myndighet. Rapporten skal inneholde konklusjoner og, dersom det er relevant, angi hvilke 

korrigerende tiltak som skal treffes. 

6. Når det gjelder utstyr nevnt i artikkel 1 nr. 8 første ledd, og dersom den alvorlige hendelser eller det korrigerende 

sikkerhetstiltaket kan knyttes til et stoff som brukt alene kan anses for å være et legemiddel, skal vurderende vedkommende 

myndighet eller koordinerende vedkommende myndighet nevnt i nr. 9 i denne artikkel, underrette vedkommende nasjonale 

myndighet eller Det europeiske legemiddelbyrå (EMA), alt etter hvem som har avgitt den vitenskapelige uttalelsen om det 

aktuelle stoffet i henhold til artikkel 52 nr. 9, om den aktuelle alvorlige hendelsen eller det korrigerende sikkerhetstiltaket. 

Når det gjelder utstyr som omfattes av denne forordning i samsvar med artikkel 1 nr. 6 bokstav g), og dersom den alvorlige 

hendelsen eller det korrigerende sikkerhetstiltaket kan knyttes til avledede produkter av vev eller celler fra mennesker som 

brukes til framstilling av utstyret, og når det gjelder utstyr som omfattes av denne forordning i henhold til artikkel 1 nr. 10, skal 

vedkommende myndighet eller koordinerende vedkommende myndighet nevnt i nr. 9 i denne artikkel underrette vedkommende 

myndigheter for vev og celler fra mennesker som det meldte organet har rådspurt i samsvar med artikkel 52 nr. 10. 

7. Etter å ha foretatt vurderingen i samsvar med nr. 3 i denne artikkel skal vurderende vedkommende myndighet via det 

elektroniske systemet nevnt i artikkel 92 uten opphold underrette de andre vedkommende myndighetene om det korrigerende 

tiltaket som produsenten har truffet eller planlegger å treffe, eller som det kreves at produsenten treffer for å minimere risikoen 

for at den alvorlige hendelsen inntreffer på nytt, herunder informasjon om de underliggende hendelsene og utfallet av 

vurderingen. 

8. Produsenten skal ved hjelp av en sikkerhetsmelding sørge for at brukerne av det aktuelle utstyret uten opphold underrettes 

om det korrigerende sikkerhetstiltaket som er truffet. Sikkerhetsmeldingen skal formuleres på et eller flere av Unionens 

offisielle språk fastsatt av medlemsstaten der det korrigerende sikkerhetstiltaket treffes. Bortsett fra i hastetilfeller skal 

innholdet i utkastet til sikkerhetsmelding framlegges for vurderende vedkommende myndighet eller, i tilfellene nevnt i nr. 9, for 

koordinerende vedkommende myndighet for å gi den mulighet til å framsette kommentarer. Innholdet i sikkerhetsmeldingen 

skal være det samme i alle medlemsstater, med mindre situasjonen i den enkelte medlemsstaten berettiger noe annet. 

Sikkerhetsmeldingen skal gjøre det mulig å identifisere det berørte utstyret på riktig måte, særlig ved at relevante UDI-er tas 

med, samt identifisere, særlig ved at det individuelle registreringsnummeret tas med dersom et slikt allerede er utstedt, 

produsenten som har truffet det korrigerende sikkerhetstiltaket, på riktig måte. I sikkerhetsmeldingen skal det på en tydelig 

måte og uten å bagatellisere risikonivået redegjøres for årsakene til det korrigerende sikkerhetstiltaket, idet det vises til utstyrets 

feilfunksjon og de risikoene som kan oppstå for pasienter, brukere eller andre personer, og alle tiltak som skal treffes av 

brukerne, skal tydelig angis. 

Produsenten skal registrere sikkerhetsmeldingen i det elektroniske systemet nevnt i artikkel 92, der denne meldingen skal være 

tilgjengelig for allmennheten. 

9. Vedkommende myndigheter skal aktivt delta i en prosedyre for å koordinere sine vurderinger nevnt i nr. 3 i følgende 

tilfeller: 

a) Dersom det er bekymringer angående en bestemt alvorlig hendelse eller gruppe av alvorlige hendelser knyttet til samme 

utstyr eller utstyrstype fra samme produsent i flere enn én medlemsstat.  
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b) Dersom det reises tvil om hensiktsmessigheten av et korrigerende sikkerhetstiltak som er foreslått av en produsent i flere 

enn én medlemsstat. 

Denne koordinerte prosedyren skal omfatte følgende: 

— Utpeking av en koordinerende vedkommende myndighet i hvert enkelt tilfelle når det er nødvendig. 

— Fastsettelse av prosessen for koordinert vurdering, herunder koordinerende vedkommende myndighets oppgaver og ansvar 

samt medvirkning fra andre vedkommende myndigheter. 

Med mindre annet er avtalt mellom vedkommende myndigheter, skal koordinerende vedkommende myndighet være 

vedkommende myndighet i medlemsstaten der produsenten har sitt registrerte forretningssted. 

Koordinerende vedkommende myndighet skal via det elektroniske systemet nevnt i artikkel 92 underrette produsenten, de andre 

vedkommende myndighetene og Kommisjonen om at den har påtatt seg rollen som koordinerende myndighet. 

10. Utpekingen av en koordinerende vedkommende myndighet skal ikke berøre andre vedkommende myndigheters rett til å 

foreta en egen vurdering og til å vedta tiltak i samsvar med denne forordning for å sikre vern av folkehelsen og 

pasientsikkerheten. Koordinerende vedkommende myndighet og Kommisjonen skal holdes underrettet om utfallet av en slik 

vurdering og om vedtakelse av slike tiltak. 

11. Kommisjonen skal yte administrativ støtte til koordinerende vedkommende myndighet i forbindelse med dennes utføring 

av sine oppgaver i henhold til dette kapittel. 

Artikkel 90 

Analyse av sikkerhetsovervåkingsdata 

Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene innføre systemer og prosesser for aktivt å overvåke dataene som er 

tilgjengelige i det elektroniske systemet nevnt i artikkel 92, for å identifisere trender, mønstre eller signaler i dataene som kan 

avdekke nye risikoer eller sikkerhetsproblemer. 

Dersom en tidligere ukjent risiko identifiseres, eller hyppigheten av en forventet risiko i vesentlig grad og i negativ retning 

endrer nytte-risikobestemmelsen, skal vedkommende myndighet eller koordinerende vedkommende myndighet, alt etter hva 

som er relevant, underrette produsenten eller eventuelt den autoriserte representanten, som deretter skal treffe de nødvendige 

korrigerende tiltakene. 

Artikkel 91 

Gjennomføringsrettsakter 

Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter og etter å ha rådført seg med koordineringsgruppen for medisinsk 

utstyr fastsette de nærmere bestemmelsene og prosedyremessige aspektene som er nødvendige for å gjennomføre artikkel 85–

90 og 92 med hensyn til følgende punkter: 

a) Typologien av alvorlige hendelser og korrigerende sikkerhetstiltak i forbindelse med bestemt utstyr eller bestemte 

kategorier eller grupper av utstyr. 

b) Rapportering av alvorlige hendelser og korrigerende sikkerhetstiltak og sikkerhetsmeldinger samt framlegging av 

periodiske sammendragsrapporter, rapporter fra overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, periodiske sikkerhets-

oppdateringsrapporter og trendrapporter fra produsenter som nevnt i henholdsvis artikkel 85, 86, 87, 88 og 89. 

c) Standardiserte strukturerte skjemaer for elektronisk og ikke-elektronisk rapportering, herunder et minimum av datasett for 

helsepersonells, brukeres og pasienters rapportering av mistenkte alvorlige hendelser. 

d) Frister for rapportering av korrigerende sikkerhetstiltak og for produsenters framlegging av periodiske sammendrags-

rapporter og trendrapporter, idet det tas hensyn til alvorlighetsgraden av hendelsen som skal rapporteres, som nevnt i 

artikkel 87. 

e) Harmoniserte skjemaer for utveksling av informasjon mellom vedkommende myndigheter som nevnt i artikkel 89. 

f) Framgangsmåter for utpeking av en koordinerende vedkommende myndighet samt prosessen for koordinert vurdering, 

herunder koordinerende vedkommende myndighets oppgaver og ansvar og andre vedkommende myndigheters medvirkning 

i denne prosessen. 

Gjennomføringsrettsaktene nevnt i første ledd skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 114 nr. 3.  
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Artikkel 92 

Elektronisk system for sikkerhetsovervåking og overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning 

1. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene opprette og forvalte et elektronisk system for å samle inn og 

behandle følgende informasjon: 

a) Produsentenes rapporter om alvorlige hendelser og korrigerende sikkerhetstiltak nevnt i artikkel 87 nr. 1 og artikkel 89 

nr. 5. 

b) Produsentenes periodiske sammendragsrapporter nevnt i artikkel 87 nr. 9. 

c) Produsentenes rapportering av trender nevnt i artikkel 88. 

d) De periodiske sikkerhetsoppdateringsrapportene nevnt i artikkel 86. 

e) Produsentenes sikkerhetsmeldinger nevnt i artikkel 89 nr. 8. 

f) Informasjonen som skal utveksles mellom vedkommende myndigheter i medlemsstatene og mellom dem og Kommisjonen 

i samsvar med artikkel 89 nr. 7 og 9. 

Dette elektroniske systemet skal inneholde relevante lenker til UDI-databasen. 

2. Informasjonen nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter i medlemsstatene samt 

Kommisjonen via det elektroniske systemet. Meldte organer skal også ha tilgang til denne informasjonen i den grad den gjelder 

utstyr som de har utstedt et sertifikat for i samsvar med artikkel 53. 

3. Kommisjonen skal sikre at helsepersonell og allmennheten har en egnet grad av tilgang til det elektroniske systemet nevnt 

i nr. 1. 

4. På grunnlag av avtaler mellom Kommisjonen og vedkommende myndigheter i tredjestater eller internasjonale 

organisasjoner kan Kommisjonen gi nevnte vedkommende myndigheter eller internasjonale organisasjoner en egnet grad av 

tilgang til det elektroniske systemet nevnt i nr. 1. Disse avtalene skal bygge på gjensidighet og inneholde bestemmelser om 

fortrolighet og vern av opplysninger tilsvarende dem som gjelder i Unionen. 

5. Rapportene om alvorlige hendelser nevnt i artikkel 87 nr. 1 bokstav a) skal etter mottak overføres automatisk via det 

elektroniske systemet nevnt i nr. 1 i denne artikkel til vedkommende myndighet i medlemsstaten der hendelsen har funnet sted. 

6. Trendrapportene nevnt i artikkel 88 nr. 1 bokstav a) skal etter mottak overføres automatisk via det elektroniske systemet 

nevnt i nr. 1 i denne artikkel til vedkommende myndigheter i medlemsstaten der hendelsene har funnet sted. 

7. Rapportene om korrigerende sikkerhetstiltak nevnt i artikkel 87 nr. 1 bokstav b) skal etter mottak overføres automatisk via 

det elektroniske systemet nevnt i nr. 1 i denne artikkel til vedkommende myndigheter i følgende medlemsstater: 

a) Medlemsstatene der det korrigerende sikkerhetstiltaket er truffet eller skal treffes. 

b) Medlemsstaten der produsenten har sitt registrerte forretningssted. 

8. De periodiske sammendragsrapportene nevnt i artikkel 87 nr. 9 skal etter mottak overføres automatisk via det elektroniske 

systemet nevnt i nr. 1 i denne artikkel til vedkommende myndighet i 

a) den eller de medlemsstatene som deltar i koordineringsprosedyren i samsvar med artikkel 89 nr. 9, og som er blitt enige om 

den periodiske sammendragsrapporten, 

b) medlemsstaten der produsenten har sitt registrerte forretningssted. 

9. Informasjonen nevnt i nr. 5–8 i denne artikkel skal etter mottak overføres automatisk via det elektroniske systemet nevnt i 

nr. 1 i denne artikkel til det meldte organet som har utstedt sertifikatet for det aktuelle utstyret i samsvar med artikkel 56.  
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AVSNITT 3 

Markedstilsyn 

Artikkel 93 

Markedstilsynsaktiviteter 

1. Vedkommende myndigheter skal foreta egnede kontroller av utstyrs egenskaper og ytelse med henblikk på samsvar, 

herunder, dersom det er relevant, en gjennomgåelse av dokumentasjon samt fysiske kontroller eller laboratoriekontroller på 

grunnlag av egnede stikkprøver. Vedkommende myndigheter skal særlig ta hensyn til etablerte prinsipper for risikovurdering og 

risikohåndtering, sikkerhetsovervåkingsdata og klager. 

2. Vedkommende myndigheter skal utarbeide årlige tilsynsaktivitetsplaner og sørge for et tilstrekkelig antall materielle og 

kompetente menneskelige ressurser for å kunne gjennomføre disse aktivitetene, idet det tas hensyn til det europeiske 

markedstilsynsprogrammet utarbeidet av koordineringsgruppen for medisinsk utstyr i henhold til artikkel 105 samt lokale 

forhold. 

3. For å oppfylle forpliktelsene fastsatt i nr. 1 

a) kan vedkommende myndigheter bl.a. kreve at markedsdeltakerne framlegger den dokumentasjonen og informasjonen som 

er nødvendig for at myndighetene skal kunne utføre sine oppgaver, og, dersom det er berettiget, stiller til rådighet 

nødvendige stikkprøver av utstyr eller gir tilgang til utstyr vederlagsfritt, og 

b) skal vedkommende myndigheter utføre både anmeldte og ved behov uanmeldte inspeksjoner av lokaler som tilhører 

markedsdeltakere, samt leverandører og/eller underleverandører, og ved behov på anlegg som tilhører yrkesbrukere. 

4. Vedkommende myndigheter skal utarbeide et årlig sammendrag av resultatene av tilsynsaktivitetene og gjøre det 

tilgjengelig for andre vedkommende myndigheter ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 100. 

5. Vedkommende myndigheter kan beslaglegge, destruere eller på annen måte gjøre ubrukelig utstyr som utgjør en alvorlig 

risiko, eller forfalsket utstyr, dersom de anser at det er nødvendig for å verne folkehelsen. 

6. Etter hver inspeksjon som utføres for formålene nevnt i nr. 1, skal vedkommende myndighet utarbeide en rapport om 

resultatene av inspeksjonen som gjelder oppfyllelse av de rettslige og tekniske kravene som får anvendelse i henhold til denne 

forordning. I rapporten skal eventuelle nødvendige korrigerende tiltak angis. 

7. Vedkommende myndighet som har utført inspeksjonen, skal underrette markedsdeltakeren som har vært gjenstand for 

inspeksjonen, om innholdet i rapporten nevnt i nr. 6 i denne artikkel. Før den endelige rapporten vedtas, skal vedkommende 

myndighet gi markedsdeltakeren mulighet til å framsette kommentarer. Denne endelige inspeksjonsrapporten skal legges inn i 

det elektroniske systemet omhandlet i artikkel 100. 

8. Medlemsstatene skal gjennomgå og vurdere hvordan deres markedstilsynsaktiviteter fungerer. Slike gjennomgåelser og 

vurderinger skal foretas minst hvert fjerde år, og resultatene av dette arbeidet skal oversendes til de andre medlemsstatene og 

Kommisjonen. Hver medlemsstat skal gjøre et sammendrag av resultatene tilgjengelig for allmennheten ved hjelp av det 

elektroniske systemet nevnt i artikkel 100. 

9. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal koordinere sine markedstilsynsaktiviteter, samarbeide med hverandre 

og utveksle resultatene av disse aktivitetene med hverandre og med Kommisjonen for å sikre et harmonisert og høyt 

markedstilsynsnivå i alle medlemsstater. 

Dersom det er relevant, skal vedkommende myndigheter i medlemsstatene bli enige om arbeidsfordeling, felles 

markedstilsynsaktiviteter og spesialisering. 

10. Dersom mer enn én myndighet i en medlemsstat har ansvar for markedstilsyn og kontroll med ytre grenser, skal disse 

myndighetene samarbeide med hverandre ved å utveksle informasjon som er relevant for deres rolle og funksjoner. 

11. Dersom det er relevant, skal vedkommende myndigheter i medlemsstatene samarbeide med vedkommende myndigheter i 

tredjestater med henblikk på å utveksle informasjon og teknisk støtte og fremme aktiviteter knyttet til markedstilsyn.  
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Artikkel 94 

Vurdering av utstyr som mistenkes for å utgjøre en uakseptabel risiko, eller for annen manglende oppfyllelse av 

kravene 

Dersom vedkommende myndigheter i en medlemsstat på grunnlag av data innhentet ved hjelp av sikkerhetsovervåkings- eller 

markedstilsynsaktiviteter eller annen informasjon har grunn til å tro at utstyr 

a) kan utgjøre en uakseptabel risiko for pasienters, brukeres eller andre personers helse eller sikkerhet eller for andre aspekter 

av vernet av folkehelsen, eller 

b) på annen måte ikke oppfyller kravene fastsatt i denne forordning, 

skal de foreta en vurdering av det aktuelle utstyret som omfatter alle kravene fastsatt i denne forordning, og som gjelder 

risikoen forbundet med utstyret, eller enhver annen manglende oppfyllelse av kravene. 

De berørte markedsdeltakerne skal samarbeide med vedkommende myndigheter. 

Artikkel 95 

Framgangsmåte for håndtering av utstyr som utgjør en uakseptabel helse- og sikkerhetsrisiko 

1. Dersom vedkommende myndigheter etter å ha foretatt en vurdering i henhold til artikkel 94 finner at utstyret utgjør en 

uakseptabel risiko for pasienters, brukeres og andre personers helse og sikkerhet eller for andre aspekter av vernet av 

folkehelsen, skal de uten opphold kreve at produsenten av det berørte utstyret, dennes autoriserte representant og alle andre 

relevante markedsdeltakere treffer alle egnede og behørig begrunnede korrigerende tiltak for å bringe utstyret i samsvar med 

kravene i denne forordning som er knyttet til risikoen som utstyret utgjør, og, på en måte som står i forhold til risikoens art, 

begrense tilgjengeliggjøringen av utstyret på markedet, underlegge tilgjengeliggjøringen av utstyret særlige krav og trekke 

tilbake utstyret fra markedet eller tilbakekalle det innen en rimelig frist som er tydelig definert og meddelt den relevante 

markedsdeltakeren. 

2. Vedkommende myndigheter skal uten opphold underrette Kommisjonen, de andre medlemsstatene og, dersom det er 

utstedt et sertifikat i samsvar med artikkel 56 for det aktuelle utstyret, det meldte organet som har utstedt sertifikatet, om 

resultatene av vurderingen og de tiltakene de har pålagt markedsdeltakerne å treffe, ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt 

i artikkel 100. 

3. Markedsdeltakerne nevnt i nr. 1 skal uten opphold sikre at alle egnede korrigerende tiltak treffes i hele Unionen for alt 

berørt utstyr som de har gjort tilgjengelig på markedet. 

4. Dersom markedsdeltakeren nevnt i nr. 1 ikke treffer egnede korrigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1, skal 

vedkommende myndigheter treffe alle egnede tiltak for å forby eller begrense tilgjengeliggjøringen av utstyret på sitt nasjonale 

marked, trekke utstyret tilbake fra markedet eller tilbakekalle det. 

Vedkommende myndigheter skal uten opphold underrette Kommisjonen, de andre medlemsstatene og det meldte organet nevnt 

i nr. 2 i denne artikkel om disse tiltakene ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 100. 

5. Underretningen nevnt i nr. 4 skal omfatte alle tilgjengelige opplysninger, særlig data som er nødvendige for å identifisere 

og spore utstyr som ikke oppfyller kravene, utstyrets opprinnelse, arten av og årsakene til den påståtte manglende oppfyllelsen 

av kravene og risikoen i den forbindelse, arten og varigheten av de nasjonale tiltakene som er truffet, og argumentene som den 

berørte markedsdeltakeren har framsatt. 

6. Andre medlemsstater enn den som har innledet framgangsmåten, skal ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i 

artikkel 100 uten opphold underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om eventuell relevant ytterligere informasjon 

de måtte ha om det berørte utstyrets manglende oppfyllelse av kravene, samt eventuelle tiltak de har truffet i forbindelse med 

det berørte utstyret. 

Dersom de har innvendinger mot det meldte nasjonale tiltaket, skal de uten opphold underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om disse innvendingene ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 100. 

7. Dersom verken en medlemsstat eller Kommisjonen har framsatt innvendinger mot tiltak som en medlemsstat har truffet, 

innen to måneder etter mottak av underretningen nevnt i nr. 4, skal tiltakene anses for å være berettigede.  
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I dette tilfellet skal alle medlemsstater sørge for at det uten opphold treffes tilsvarende egnede begrensende tiltak eller 

forbudstiltak med hensyn til det berørte utstyret, herunder tilbaketrekking, tilbakekalling eller begrensning av utstyrets 

tilgjengelighet på deres nasjonale marked. 

Artikkel 96 

Framgangsmåte for vurdering av nasjonale tiltak på unionsplan 

1. Dersom en medlemsstat innen to måneder etter mottak av underretningen nevnt i artikkel 95 nr. 4 framsetter innvendinger 

mot et tiltak truffet av en annen medlemsstat, eller dersom Kommisjonen anser at tiltaket er i strid med unionsretten, skal 

Kommisjonen etter å ha rådført seg med berørte vedkommende myndigheter og eventuelt berørte markedsdeltakere vurdere det 

aktuelle nasjonale tiltaket. På grunnlag av resultatene av denne vurderingen kan Kommisjonen ved hjelp av gjennomførings-

rettsakter treffe beslutning om hvorvidt det nasjonale tiltaket er berettiget. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i 

samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 114 nr. 3. 

2. Dersom Kommisjonen anser at det nasjonale tiltaket er berettiget, som nevnt i nr. 1 i denne artikkel, får artikkel 95 nr. 7 

annet ledd anvendelse. Dersom Kommisjonen anser at det nasjonale tiltaket ikke er berettiget, skal den berørte medlemsstaten 

trekke tiltaket tilbake. 

Dersom Kommisjonen ikke treffer en beslutning i henhold til nr. 1 i denne artikkel innen åtte måneder etter mottak av 

underretningen nevnt i artikkel 95 nr. 4, skal det nasjonale tiltaket anses som berettiget. 

3. Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen anser at helse- og sikkerhetsrisikoen som er forbundet med et utstyr, ikke på 

tilfredsstillende måte kan begrenses ved hjelp av tiltak som den eller de berørte medlemsstatene treffer, kan Kommisjonen på 

anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ ved hjelp av gjennomføringsrettsakter treffe de nødvendige og behørig 

begrunnede tiltakene for å sikre vern av helse og sikkerhet, herunder tiltak som begrenser eller forbyr omsetning og ibruktaking 

av det berørte utstyret. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i 

artikkel 114 nr. 3. 

Artikkel 97 

Annen manglende oppfyllelse av kravene 

1. Dersom vedkommende myndigheter i en medlemsstat etter å ha foretatt en vurdering i henhold til artikkel 94 fastslår at et 

utstyr ikke oppfyller kravene fastsatt i denne forordning, men ikke utgjør en uakseptabel risiko for pasienters, brukeres eller 

andre personers helse eller sikkerhet, eller for andre aspekter av vernet av folkehelsen, skal de pålegge den relevante 

markedsdeltakeren å utbedre den manglende oppfyllelsen av kravene innen en rimelig frist som er tydelig definert og meddelt 

markedsdeltakeren, og som står i forhold til den manglende oppfyllelsen av kravene. 

2. Dersom markedsdeltakeren ikke utbedrer den manglende oppfyllelsen av kravene innen fristen nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel, skal den berørte medlemsstaten uten opphold treffe alle egnede tiltak for å begrense eller forby tilgjengeliggjøring av 

produktet på markedet, eller sikre at det tilbakekalles eller trekkes tilbake fra markedet. Den aktuelle medlemsstaten skal uten 

opphold underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om disse tiltakene ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i 

artikkel 100. 

3. For å sikre en ensartet anvendelse av denne artikkel kan Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter angi egnede 

tiltak som vedkommende myndigheter skal treffe for å håndtere visse typer av manglende oppfyllelse av kravene. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 114 nr. 3. 

Artikkel 98 

Forebyggende helseverntiltak 

1. Dersom en medlemsstat etter å ha foretatt en vurdering som viser at det er en potensiell risiko knyttet til et utstyr eller en 

spesifikk kategori eller gruppe av utstyr, anser at tilgjengeliggjøringen på markedet eller ibruktakingen av et utstyr eller en 

bestemt kategori eller gruppe av utstyr for å verne pasienters, brukeres og andre personers helse og sikkerhet eller andre 

folkehelseaspekter bør forbys, begrenses eller underlegges særlige krav, eller at dette utstyret eller denne kategorien eller 

gruppen av utstyr bør trekkes tilbake fra markedet eller tilbakekalles, kan den treffe alle nødvendige og berettigede tiltak.  
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2. Medlemsstaten nevnt i nr. 1 skal umiddelbart underrette Kommisjonen og alle andre medlemsstater og begrunne sin 

beslutning ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 100. 

3. Kommisjonen skal i samråd med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr og ved behov de berørte markedsdeltakerne 

vurdere de nasjonale tiltakene som er truffet. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter treffe beslutning om 

hvorvidt de nasjonale tiltakene er berettigede eller ikke. Dersom Kommisjonen ikke har truffet en beslutning senest seks 

måneder etter underretningen, anses de nasjonale tiltakene for å være berettigede. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i 

samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 114 nr. 3. 

4. Dersom vurderingen nevnt i nr. 3 i denne artikkel viser at tilgjengeliggjøringen på markedet eller ibruktakingen av et 

utstyr, en bestemt kategori eller gruppe av utstyr bør forbys, begrenses eller underlegges særlige krav, eller at dette utstyret eller 

denne kategorien eller gruppen av utstyr bør trekkes tilbake fra markedet eller tilbakekalles i alle medlemsstater for å verne 

pasienters, brukeres eller andre personers helse og sikkerhet eller andre folkehelseaspekter, kan Kommisjonen vedta 

gjennomføringsrettsakter for å treffe nødvendige og behørig begrunnede tiltak. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i 

samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 114 nr. 3. 

Artikkel 99 

God forvaltningspraksis 

1. Ethvert tiltak som vedkommende myndigheter i medlemsstatene treffer i henhold til artikkel 95–98, skal inneholde en 

nøyaktig beskrivelse av forholdene som ligger til grunn for tiltaket. Dersom et slikt tiltak er rettet mot en bestemt 

markedsdeltaker, skal vedkommende myndighet uten opphold underrette den berørte markedsdeltakeren om det aktuelle tiltaket 

og samtidig informere vedkommende om hvilke klagemuligheter som finnes i henhold til gjeldende rett eller forvaltnings-

praksis i den berørte medlemsstaten, og om fristen for å klage. Dersom tiltaket får allmenn anvendelse, skal det offentliggjøres 

på egnet måte. 

2. Bortsett fra i tilfeller der det må treffes tiltak umiddelbart på grunn av en uakseptabel risiko for menneskers helse eller 

sikkerhet, skal den berørte markedsdeltakeren gis mulighet til å framsette sine synspunkter for vedkommende myndighet innen 

en rimelig og tydelig definert frist før det treffes tiltak. 

Dersom det er truffet tiltak uten at markedsdeltakeren har hatt mulighet til å framsette sine synspunkter som nevnt i første ledd, 

skal vedkommende gis mulighet til dette så snart som mulig, og tiltaket som er truffet, skal gjennomgås umiddelbart deretter. 

3. Alle tiltak som er truffet, skal umiddelbart trekkes tilbake eller endres når markedsdeltakeren har vist at vedkommende har 

truffet effektive korrigerende tiltak, og at utstyret oppfyller kravene i denne forordning. 

4. Dersom et tiltak som er truffet i henhold til artikkel 95–98, gjelder utstyr som et meldt organ har deltatt i samsvars-

vurderingen av, skal vedkommende myndigheter ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 100 underrette det 

relevante meldte organet og myndigheten med ansvar for det meldte organet om tiltaket som er truffet. 

Artikkel 100 

Elektronisk system for markedstilsyn 

1. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene opprette og forvalte et elektronisk system for å samle inn og 

behandle følgende informasjon: 

a) Sammendrag av resultatene av tilsynsaktivitetene nevnt i artikkel 93 nr. 4. 

b) Den endelige inspeksjonsrapporten nevnt i artikkel 93 nr. 7. 

c) Informasjon om utstyr som utgjør en uakseptabel risiko for helse og sikkerhet, som nevnt i artikkel 95 nr. 2, 4 og 6. 

d) Informasjon om produkters manglende oppfyllelse av kravene som nevnt i artikkel 97 nr. 2. 

e) Informasjon om forebyggende helseverntiltak som nevnt i artikkel 98 nr. 2. 

f) Sammendrag av resultatene av medlemsstatenes gjennomgåelser og vurderinger av markedstilsynsaktiviteter som nevnt i 

artikkel 93 nr. 8.  
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2. Informasjonen nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal overføres umiddelbart via det elektroniske systemet til alle berørte 

vedkommende myndigheter og, dersom det er relevant, til det meldte organet som har utstedt et sertifikat i samsvar med 

artikkel 56 for det berørte utstyret, og skal være tilgjengelig for medlemsstatene og Kommisjonen. 

3. Informasjon som utveksles mellom medlemsstatene, skal ikke offentliggjøres dersom det kan skade markedstilsyns-

aktivitetene og samarbeidet mellom medlemsstatene. 

KAPITTEL VIII 

SAMARBEID MELLOM MEDLEMSSTATENE, KOORDINERINGSGRUPPEN FOR MEDISINSK UTSTYR, 

EKSPERTLABORATORIER, EKSPERTPANELER OG UTSTYRSREGISTRE 

Artikkel 101 

Vedkommende myndigheter 

Medlemsstatene skal utpeke en eller flere vedkommende myndigheter som skal ha ansvar for gjennomføringen av denne 

forordning. De skal gi sine myndigheter den myndigheten, de ressursene, det utstyret og den kunnskapen som kreves for at de 

skal kunne utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte i henhold til denne forordning. Medlemsstatene skal oversende 

vedkommende myndigheters navn og kontaktopplysninger til Kommisjonen, som skal offentliggjøre en liste over 

vedkommende myndigheter. 

Artikkel 102 

Samarbeid 

1. Medlemsstatenes vedkommende myndigheter skal samarbeide med hverandre og med Kommisjonen. Kommisjonen skal 

legge til rette for den utvekslingen av informasjon som er nødvendig for å oppnå en ensartet anvendelse av denne forordning. 

2. Når det er hensiktsmessig, skal medlemsstatene med støtte fra Kommisjonen delta i internasjonale initiativer med 

henblikk på å sikre samarbeid mellom reguleringsmyndigheter på området medisinsk utstyr. 

Artikkel 103 

Koordineringsgruppe for medisinsk utstyr 

1. Det nedsettes herved en koordineringsgruppe for medisinsk utstyr. 

2. Hver medlemsstat skal for en treårsperiode som kan fornyes, utpeke et medlem og et varamedlem med ekspertise på 

området medisinsk utstyr og et medlem og et varamedlem med ekspertise på område medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk til 

koordineringsgruppen for medisinsk utstyr. En medlemsstat kan velge å utpeke bare ett medlem og ett varamedlem med 

ekspertise på begge områder. 

Medlemmene av koordineringsgruppen for medisinsk utstyr skal velges på grunnlag av den kompetansen og erfaringen de har 

på området medisinsk utstyr og medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk. De skal representere medlemsstatenes vedkommende 

myndigheter. Kommisjonen skal offentliggjøre navnene på medlemmene og deres tilknytningsforhold. 

Varamedlemmene skal representere og stemme på vegne av medlemmer som ikke er til stede. 

3. Koordineringsgruppen for medisinsk utstyr skal komme sammen jevnlig og, når situasjonen krever det, på anmodning fra 

Kommisjonen eller en medlemsstat. De som skal delta på møtene, skal enten være de medlemmene som er utpekt på grunnlag 

av sin rolle og ekspertise på området medisinsk utstyr, eller de medlemmene som er utpekt på grunnlag av sin ekspertise på 

området medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, eller de medlemmene som er utpekt på grunnlag av sin ekspertise på begge 

områder, eller varamedlemmene for disse, alt etter hva som er relevant. 

4. Koordineringsgruppen for medisinsk utstyr skal gjøre sitt ytterste for å oppnå enighet. Dersom enighet ikke kan oppnås, 

skal koordineringsgruppen treffe flertallsbeslutning blant medlemmene. Medlemmer med avvikende standpunkter kan kreve at 

deres standpunkter og begrunnelsen for disse registreres i koordineringsgruppens standpunkt. 

5. Koordineringsgruppen for medisinsk utstyr skal ledes av en representant for Kommisjonen. Lederen skal ikke delta i 

avstemningene i koordineringsgruppen.  
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6. Koordineringsgruppen for medisinsk utstyr kan med utgangspunkt i hvert enkelt tilfelle invitere eksperter og andre 

tredjeparter til å delta på møtene eller komme med skriftlige bidrag. 

7. Koordineringsgruppen for medisinsk utstyr kan nedsette faste eller midlertidige undergrupper. Dersom det er relevant, 

skal organisasjoner som representerer interessene til bransjen for medisinsk utstyr, helsepersonell, laboratorier, pasienter og 

forbrukere på unionsplan, inviteres til disse undergruppene som observatører. 

8. Koordineringsgruppen for medisinsk utstyr skal fastsette sin egen forretningsorden der det særlig skal fastsettes 

framgangsmåter for følgende: 

— Vedtakelse av uttalelser eller anbefalinger eller andre standpunkter, herunder i hastetilfeller. 

— Delegering av oppgaver til rapporterende og medrapporterende medlemmer. 

— Gjennomføring av artikkel 107 med hensyn til interessekonflikter. 

— Undergruppenes virkemåte. 

9. Koordineringsgruppen for medisinsk utstyr skal ha oppgavene fastsatt i artikkel 105 i denne forordning og artikkel 99 i 

forordning (EU) 2017/746. 

Artikkel 104 

Støtte fra Kommisjonen 

Kommisjonen skal støtte samarbeidet mellom vedkommende nasjonale myndigheter. Den skal særlig sørge for at det 

tilrettelegges for utveksling av erfaringer mellom vedkommende myndigheter, samt yte teknisk, vitenskapelig og logistisk støtte 

til koordineringsgruppen for medisinsk utstyr og dens undergrupper. Den skal organisere møtene i koordineringsgruppen for 

medisinsk utstyr og dens undergrupper, delta på disse møtene og sørge for egnet oppfølging. 

Artikkel 105 

Oppgaver for koordineringsgruppen for medisinsk utstyr 

I henhold til denne forordning skal koordineringsgruppen for medisinsk utstyr ha følgende oppgaver: 

a) Bidra til vurderingen av ansøkende samsvarsvurderingsorganer og meldte organer i henhold til bestemmelsene fastsatt i 

kapittel IV. 

b) Rådgi Kommisjonen på dennes anmodning om forhold som gjelder koordineringsgruppen av meldte organer nedsatt i 

henhold til artikkel 49. 

c) Bidra til utarbeidingen av retningslinjer som skal sikre en effektiv og harmonisert gjennomføring av denne forordning, 

særlig med hensyn til utpeking av og tilsyn med meldte organer, anvendelse av de generelle kravene til sikkerhet og ytelse, 

produsentenes gjennomføring av kliniske evalueringer og utprøvinger og meldte organers vurdering samt sikkerhets-

overvåkingsaktiviteter. 

d) Bidra til den løpende overvåkingen av den tekniske utviklingen og vurderingen av om de generelle kravene til sikkerhet og 

ytelse fastsatt i denne forordning og i forordning (EU) 2017/746 er tilstrekkelige til å sikre utstyrets sikkerhet og ytelse, og 

dermed bidra til å identifisere eventuelle behov for å endre vedlegg I til denne forordning. 

e) Bidra til å utarbeide utstyrsstandarder, felles spesifikasjoner og vitenskapelige retningslinjer, herunder produktspesifikke 

retningslinjer, for klinisk utprøving av visse typer utstyr, særlig implanterbart utstyr og utstyr i klasse III. 

f) Bistå vedkommende myndigheter i medlemsstatene i deres koordineringsaktiviteter, særlig på området klassifisering og 

fastsettelse av utstyrs regulatoriske status, kliniske utprøvinger, sikkerhetsovervåking og markedstilsyn, herunder 

utarbeiding og opprettholdelse av en ramme for et europeisk markedstilsynsprogram med det som mål å oppnå effektivitet 

og harmonisering av markedstilsynet i Unionen, i samsvar med artikkel 93. 

g) Gi råd, enten på eget initiativ eller på anmodning fra Kommisjonen, ved vurderingen av spørsmål knyttet til gjennom-

føringen av denne forordning. 

h) Bidra til harmonisert forvaltningspraksis med hensyn til utstyr i medlemsstatene.  
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Artikkel 106 

Vitenskapelige, tekniske og kliniske uttalelser og råd 

1. Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter og i samråd med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr 

sørge for at det utpekes ekspertpaneler for vurdering av den kliniske evalueringen på relevante medisinske områder som nevnt i 

nr. 9 i denne artikkel, og at det framlegges synspunkter i samsvar med artikkel 48 nr. 6 i forordning (EU) 2017/746 om 

ytelsesevalueringen av visse typer medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, og ved behov for kategorier eller grupper av utstyr 

eller for særlige farer som er forbundet med kategorier eller grupper av utstyr, i samsvar med prinsippene om høyest mulig 

vitenskapelig kompetanse, upartiskhet, uavhengighet og åpenhet. De samme prinsippene får anvendelse dersom Kommisjonen 

beslutter å utpeke ekspertlaboratorier i samsvar med nr. 7 i denne artikkel. 

2. Det kan utpekes ekspertpaneler og ekspertlaboratorier på områder der Kommisjonen i samråd med koordineringsgruppen 

for medisinsk utstyr fastslår at det er behov for konsekvent vitenskapelig, teknisk og/eller klinisk rådgivning eller 

laboratorieekspertise i forbindelse med gjennomføringen av denne forordning. Ekspertpaneler og ekspertlaboratorier kan 

utpekes på fast eller midlertidig basis. 

3. Ekspertpanelene skal bestå av rådgivere som Kommisjonen har utpekt på grunnlag av oppdatert klinisk, vitenskapelig 

eller teknisk ekspertise på området, og med en geografisk fordeling som gjenspeiler mangfoldet innen vitenskapelige og 

kliniske strategier i Unionen. Kommisjonen skal fastsette antall medlemmer i hvert panel ut fra hvilke behov som foreligger. 

Medlemmene av ekspertpanelene skal utføre sine oppgaver på en upartisk og objektiv måte. De skal verken anmode om eller 

motta instrukser fra meldte organer eller produsenter. Hvert medlem skal avgi en interesseerklæring som skal gjøres offentlig 

tilgjengelig. 

Kommisjonen skal opprette systemer og framgangsmåter for aktivt å håndtere og forebygge mulige interessekonflikter. 

4. Ekspertpaneler skal ta hensyn til relevant informasjon fra berørte parter, herunder pasientorganisasjoner og helsepersonell, 

når de utarbeider sine vitenskapelige uttalelser. 

5. Kommisjonen kan etter samråd med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr utpeke rådgivere til ekspertpaneler etter at 

en innbydelse til interessetegning er blitt offentliggjort i Den europeiske unions tidende og på Kommisjonens nettsted. 

Avhengig av oppgavens art og behovet for spesifikk ekspertise kan det utpekes rådgivere til ekspertpanelene for en periode på 

høyst tre år, og deres mandat kan fornyes. 

6. Kommisjonen kan etter samråd med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr registrere rådgivere på en sentral liste 

over tilgjengelige eksperter som, selv om de ikke er formelt utpekt til et panel, er tilgjengelige for å gi råd og støtte 

ekspertpanelets arbeid ved behov. Denne listen skal offentliggjøres på Kommisjonens nettsted. 

7. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter og etter samråd med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr 

utpeke ekspertlaboratorier på grunnlag av deres ekspertise innen 

— fysikalsk-kjemisk karakterisering eller 

— mikrobiologisk, biokompatibilitetsrelatert, mekanisk, elektrisk, elektronisk eller ikke-klinisk og toksikologisk testing 

av bestemt utstyr og bestemte kategorier eller grupper av utstyr. 

Kommisjonen skal bare utpeke ekspertlaboratorier som en medlemsstat eller Det felles forskningssenter har inngitt en søknad 

om utpeking for. 

8. Ekspertlaboratoriene skal oppfylle følgende kriterier: 

a) Ha passende og tilstrekkelige kvalifisert personale med tilstrekkelig kunnskap om og erfaring med utstyret som de er utpekt 

for. 

b) Ha det nødvendige utstyret for å kunne utføre oppgavene de har fått tildelt. 

c) Ha den nødvendig kjennskapen til internasjonale standarder og beste praksis. 

d) Ha en egnet administrativ organisasjon og struktur. 

e) Sikre at personalet behandler informasjonen og dataene de mottar når de utfører sine oppgaver, fortrolig.  



Nr. 30/376 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

9. Ekspertpaneler som er utpekt med henblikk på klinisk evaluering på relevante medisinske områder, skal utføre oppgavene 

fastsatt i artikkel 54 nr. 1, artikkel 61 nr. 2 og avsnitt 5.1 i vedlegg IX eller avsnitt 6 i vedlegg X, alt etter hva som er relevant. 

10. Ekspertpaneler og ekspertlaboratorier kan ha følgende oppgaver, alt etter hvilke behov som finnes: 

a) Yte vitenskapelig, teknisk og klinisk bistand til Kommisjonen og koordineringsgruppen for medisinsk utstyr i forbindelse 

med gjennomføringen av denne forordning. 

b) Bidra til utarbeiding og opprettholdelse av egnet veiledning og felles spesifikasjoner for 

— kliniske utprøvinger, 

— klinisk evaluering og klinisk oppfølging etter at utstyr er brakt i omsetning, 

— ytelsesstudier, 

— ytelsesevaluering og oppfølging av ytelse etter at utstyr er brakt i omsetning, 

— fysikalsk-kjemisk karakterisering og 

— mikrobiologisk, biokompatibilitetsrelatert, mekanisk, elektrisk, elektronisk eller ikke-klinisk toksikologisk testing 

for et bestemt utstyr eller en bestemt kategori eller gruppe av utstyr eller for bestemte farer knyttet til en kategori eller 

gruppe av utstyr. 

c) Utarbeide og gjennomgå retningslinjene for klinisk evaluering og for ytelsesevaluering for å foreta samsvarsvurdering i tråd 

med det aktuelle tekniske nivået når det gjelder klinisk evaluering, ytelsesevaluering, fysikalsk-kjemisk karakterisering og 

mikrobiologisk, biokompatibilitetsrelatert, mekanisk, elektrisk, elektronisk eller ikke-klinisk toksikologisk testing. 

d) Bidra til utarbeiding av standarder på internasjonalt plan og sikre at nevnte standarder gjenspeiler det aktuelle tekniske 

nivået. 

e) Avgi uttalelser på anmodning fra produsenter i samsvar med artikkel 61 nr. 2 og meldte organer og medlemsstater i 

samsvar med nr. 11–13 i denne artikkel. 

f) Bidra til å identifisere bekymringsfulle forhold og nye spørsmål angående medisinsk utstyrs sikkerhet og ytelse. 

g) Avgi synspunkter i samsvar med artikkel 48 nr. 4 i forordning (EU) 2017/746 om ytelsesevalueringen av visse typer 

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk. 

11. Kommisjonen skal lette medlemsstatenes, meldte organers og produsentenes tilgang til råd fra ekspertpaneler og 

ekspertlaboratorier om bl.a. kriteriene for et egnet datasett for samsvarsvurdering av utstyr, særlig med hensyn til de kliniske 

dataene som kreves i forbindelse med klinisk evaluering, med hensyn til fysikalsk-kjemisk karakterisering og med hensyn til 

mikrobiologisk, biokompatibilitetsrelatert, mekanisk, elektrisk, elektronisk og ikke-klinisk toksikologisk testing. 

12. Når medlemmene av ekspertpanelene vedtar sin vitenskapelige uttalelse i samsvar med nr. 9, skal de gjøre sitt ytterste for 

å oppnå enighet. Dersom det ikke er mulig å oppnå enighet, skal ekspertpanelene treffe flertallsbeslutning blant medlemmene, 

og i den vitenskapelige uttalelsen skal de forskjellige standpunktene og hvilke grunner de bygger på, framgå. 

Kommisjonen skal offentliggjøre den vitenskapelige uttalelsen og rådene som er gitt, i samsvar med nr. 9 og 11 i denne artikkel 

og sikre at det tas hensyn til fortrolighetsaspektene fastsatt i artikkel 109. Retningslinjene for klinisk evaluering nevnt i nr. 10 

bokstav c) skal offentliggjøres etter samråd med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr. 

13. Kommisjonen kan kreve at produsenter og meldte organer betaler gebyrer for rådene som gis av ekspertpaneler og 

ekspertlaboratorier. Gebyrenes struktur og størrelse samt refunderbare kostnaders omfang og struktur skal vedtas av 

Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter, idet det tas hensyn til målene om en egnet gjennomføring av denne 

forordning, vern av helse og sikkerhet, støtte til nyskaping og kostnadseffektivitet og behovet for å oppnå en aktiv deltakelse i 

ekspertpanelene. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 114 

nr. 3.  
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14. Gebyrene som skal betales til Kommisjonen i samsvar med framgangsmåten i nr. 13 i denne artikkel, skal fastsettes på en 

åpen måte og på grunnlag av kostnadene for tjenestene som er levert. Gebyrene som skal betales, skal reduseres i tilfelle av en 

framgangsmåte for samråd i forbindelse med klinisk evaluering som er innledet i samsvar med avsnitt 5.1 bokstav c) i vedlegg 

IX, og som omfatter en produsent som er en svært liten, liten eller mellomstor bedrift i henhold til rekommandasjon 

2003/361/EF. 

15. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 115 for å endre ekspertpanelenes og 

ekspertlaboratorienes oppgaver nevnt i nr. 10 i denne artikkel. 

Artikkel 107 

Interessekonflikter 

1. Medlemmer av koordineringsgruppen for medisinsk utstyr, dens undergrupper samt medlemmer av ekspertpaneler og 

ekspertlaboratorier skal ikke ha økonomiske eller andre interesser i bransjen for medisinsk utstyr som kan påvirke deres 

upartiskhet. De skal forplikte seg til å handle i allmennhetens interesse og på en uavhengig måte. De skal avgi erklæring om 

eventuelle direkte eller indirekte interesser de kan ha i bransjen for medisinsk utstyr, og oppdatere erklæringen dersom det skjer 

en relevant endring. Interesseerklæringen skal gjøres offentlig tilgjengelig på Kommisjonens nettsted. Denne artikkel får ikke 

anvendelse på representanter for berørte organisasjoner som deltar i undergrupper av koordineringsgruppen for medisinsk 

utstyr. 

2. Eksperter og andre tredjeparter som i hvert enkelt tilfelle inviteres av koordineringsgruppen for medisinsk utstyr skal avgi 

erklæring om eventuelle interesser de måtte ha i den aktuelle saken. 

Artikkel 108 

Utstyrsregistre og -databaser 

Kommisjonen og medlemsstatene skal treffe alle egnede tiltak for å oppmuntre til opprettelse av registre og databaser for 

bestemte typer utstyr ved å fastsette felles prinsipper for innsamling av sammenlignbar informasjon. Slike registre og databaser 

skal bidra til en uavhengig vurdering av utstyrets langsiktige sikkerhet og ytelse eller til sporbarheten av implanterbart utstyr 

eller alle slike egenskaper. 

KAPITTEL IX 

FORTROLIGHET, VERN AV OPPLYSNINGER, FINANSIERING OG SANKSJONER 

Artikkel 109 

Fortrolighet 

1. Med mindre annet er fastsatt i denne forordning og uten at det berører eksisterende nasjonale bestemmelser og praksis i 

medlemsstatene om fortrolighet, skal alle parter som berøres av anvendelsen av denne forordning, sikre fortrolig behandling av 

den informasjonen og de dataene de mottar når de utfører sine oppgaver, med henblikk på å verne 

a) personopplysninger i samsvar med artikkel 110, 

b) fysiske eller juridiske personers kommersielt fortrolige informasjon og forretningshemmeligheter, herunder immaterial-

rettigheter, med mindre utlevering er i allmennhetens interesse, 

c) en effektiv gjennomføring av denne forordning, særlig med hensyn til inspeksjoner, undersøkelser eller revisjoner. 

2. Uten at det berører nr. 1, skal informasjon som utveksles på fortrolig grunnlag mellom vedkommende myndigheter og 

mellom vedkommende myndigheter og Kommisjonen, ikke utleveres uten at det på forhånd er innhentet samtykke fra den 

myndigheten som informasjonen stammer fra. 

3. Nr. 1 og 2 skal ikke berøre Kommisjonens, medlemsstatenes og meldte organers rettigheter og plikter når det gjelder 

utveksling av informasjon og offentliggjøring av advarsler, og heller ikke de berørte personenes plikt til å utlevere informasjon i 

henhold til strafferetten.  
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4. Kommisjonen og medlemsstatene kan utveksle fortrolig informasjon med reguleringsmyndigheter i tredjestater som de 

har inngått bi- eller multilaterale avtaler om fortrolighet med. 

Artikkel 110 

Vern av opplysninger 

1. Medlemsstatene skal anvende direktiv 95/46/EF på behandling av personopplysninger som utføres i medlemsstatene i 

henhold til denne forordning. 

2. Forordning (EF) nr. 45/2001 får anvendelse på behandling av personopplysninger som utføres av Kommisjonen i henhold 

til denne forordning. 

Artikkel 111 

Gebyrer 

1. Denne forordning skal ikke berøre medlemsstatenes mulighet til å kreve gebyrer for den virksomheten som er beskrevet i 

denne forordning, forutsatt at størrelsen på gebyret fastsettes på en åpen måte og på grunnlag av prinsippene om 

kostnadsdekning. 

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene minst tre måneder før gebyrenes struktur og 

størrelse skal vedtas. Gebyrenes struktur og størrelse skal gjøres offentlig tilgjengelig på anmodning. 

Artikkel 112 

Finansiering av aktiviteter forbundet med utpeking av og tilsyn med meldte organer 

Kostnadene forbundet med felles vurderingsaktiviteter skal dekkes av Kommisjonen. Kommisjonen skal ved hjelp av 

gjennomføringsrettsakter fastsette refunderbare kostnaders omfang og struktur og andre nødvendige gjennomføringsregler. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 114 nr. 3. 

Artikkel 113 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får anvendelse på brudd på bestemmelsene i denne forordning, og treffe 

alle nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold 

til overtredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal innen 25. februar 2020 underrette Kommisjonen om disse 

bestemmelsene og tiltakene og uten opphold underrette den om eventuelle senere endringer. 

KAPITTEL X 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 114 

Komitéprosedyre 

1. Kommisjonen skal bistås av en komité for medisinsk utstyr. Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning 

(EU) nr. 182/2011. 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

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

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. 

4. Når det vises til dette nummer, får artikkel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med artikkel 4 og 5 i samme 

forordning, alt etter hva som er relevant, anvendelse.  
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Artikkel 115 

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 de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 5, artikkel 3, artikkel 10 nr. 4, artikkel 18 nr. 3, 

artikkel 19 nr. 4, artikkel 27 nr. 10, artikkel 44 nr. 11, artikkel 52 nr. 5, artikkel 56 nr. 6, artikkel 61 nr. 8, artikkel 70 nr. 8 og 

artikkel 106 nr. 15 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 25. mai 2017. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om 

den delegerte myndigheten senest ni måneder før utløpet av femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende 

forlenges med perioder av samme varighet, med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en slik forlengelse senest 

tre måneder før utgangen av hver periode. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 1 nr. 5, artikkel 3, artikkel 10 nr. 4, artikkel 18 nr. 3, artikkel 19 nr. 4, artikkel 

27 nr. 10, artikkel 44 nr. 11, artikkel 52 nr. 5, artikkel 56 nr. 6, artikkel 61 nr. 8, artikkel 70 nr. 8 og artikkel 106 nr. 15 kan når 

som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte 

myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske 

unions tidende eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som 

allerede har trådt i kraft. 

4. Før en delegert rettsakt vedtas, skal Kommisjonen rådføre seg med eksperter utpekt av hver enkelt medlemsstat i samsvar 

med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming. 

5. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 1 nr. 5, 3, 10 nr. 4, 18 nr. 3, 19 nr. 4, 27 nr. 10, 44 nr. 11, 52 nr. 5, 56  

nr. 6, 61 nr. 8, 70 nr. 8 og 106 nr. 15 trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse innen en 

frist på tre måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet 

innen utløpet av denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. Fristen forlenges 

med tre måneder på Europaparlamentets eller Rådets initiativ. 

Artikkel 116 

Særskilte delegerte rettsakter for forskjellige delegerte myndigheter 

Kommisjonen skal vedta en delegert rettsakt for hver myndighet den delegeres i henhold til denne forordning. 

Artikkel 117 

Endring av direktiv 2001/83/EF 

I vedlegg I til direktiv 2001/83/EF skal avsnitt 3.2. nr. 12 lyde: 

«12) Dersom et produkt omfattes av dette direktiv i henhold til artikkel 1 nr. 8 annet ledd eller artikkel 1 nr. 9 annet ledd i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745(*), skal søknaden om markedsføringstillatelse inneholde 

resultatene, dersom disse opplysningene foreligger, av vurderingen av om utstyrsdelen oppfyller de relevante 

generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i vedlegg I til nevnte forordning som er oppført i produsentens EU-

samsvarserklæring eller det relevante sertifikatet utstedt av et meldt organ, og som gir produsenten rett til å utstyre 

det medisinske utstyret med CE-merking. 

Dersom søknaden ikke inneholder resultatene av samsvarsvurderingen nevnt i første ledd, og dersom det i 

forbindelse med samsvarsvurderingen av utstyret, dersom det brukes alene, kreves at et meldt organ deltar i henhold 

til forordning (EU) 2017/745, skal myndigheten kreve at søkeren framlegger en uttalelse om utstyrsdelens samsvar 

med de generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i vedlegg I til nevnte forordning utstedt av et meldt organ 

som er utpekt i samsvar med nevnte forordning for den aktuelle typen utstyr. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr, om endring av direktiv 

2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 samt om oppheving av rådsdirektiv 

90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 av 5.5.2017, s. 1).»  
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Artikkel 118 

Endring av forordning (EF) nr. 178/2002 

I artikkel 2 tredje ledd i forordning (EF) nr. 178/2002 skal ny bokstav lyde: 

«i) medisinsk utstyr i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745(*). 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr, om endring av direktiv 

2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 samt om oppheving av rådsdirektiv 

90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 av 5.5.2017, s. 1).» 

Artikkel 119 

Endring av forordning (EF) nr. 1223/2009 

I artikkel 2 i forordning (EF) nr. 1223/2009 skal nytt nummer lyde: 

«4. Kommisjonen kan på anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ vedta de nødvendige tiltak for å fastslå om 

et bestemt produkt eller en bestemt gruppe av produkter omfattes av definisjonen «kosmetisk produkt». Disse tiltakene skal 

vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 32 nr. 2.» 

Artikkel 120 

Overgangsbestemmelser 

1. Fra og med 26. mai 2020 skal enhver offentliggjøring av meldinger knyttet til et meldt organ i samsvar med direktiv 

90/385/EØF og 93/42/EØF være ugyldig. 

2. Sertifikater utstedt av meldte organer i samsvar med direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF før 25. mai 2017 skal fortsatt 

være gyldige fram til utløpet av perioden angitt på sertifikatet, bortsett fra sertifikater utstedt i samsvar med vedlegg 4 til 

direktiv 90/385/EØF eller vedlegg IV til direktiv 93/42/EØF, som blir ugyldige senest 27. mai 2022. 

Sertifikater utstedt av meldte organer i samsvar med direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF fra 25. mai 2017 skal fortsatt være 

gyldige fram til utløpet av perioden angitt på sertifikatet, som ikke skal overstige fem år fra utstedelsen av sertifikatet. De blir 

imidlertid ugyldige senest 27. mai 2024. 

3. Som unntak fra artikkel 5 i denne forordning kan utstyr i klasse I i henhold til direktiv 93/42/EØF som det er utarbeidet 

samsvarserklæring for før 26. mai 2020, og som i henhold til framgangsmåten for samsvarsvurdering i denne forordning krever 

medvirkning fra et meldt organ, eller som har et sertifikat utstedt i samsvar med direktiv 90/385/EØF eller direktiv 93/42/EØF, 

og som er gyldig i henhold til nr. 2 i denne artikkel, bringes i omsetning eller tas i bruk fram til 26. mai 2024, forutsatt at det 

etter 26. mai 2024 fortsatt er i samsvar med et av nevnte direktiver, og forutsatt at designen og det tiltenkte formålet ikke er blitt 

vesentlig endret. Kravene i denne forordning til overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, markedstilsyn, 

sikkerhetsovervåking, registrering av markedsdeltakere og utstyr får imidlertid anvendelse i stedet for de tilsvarende kravene i 

nevnte direktiver. 

Uten at det berører kapittel IV og nr. 1 i denne artikkel, skal det meldte organet som har utstedt sertifikatet nevnt i først ledd, 

fortsatt være ansvarlig for egnet overvåking med hensyn til alle gjeldende krav knyttet til utstyret det har sertifisert. 

4. Utstyr som lovlig er brakt i omsetning i henhold direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF før 26. mai 2020, og utstyr som er 

brakt i omsetning etter 26. mai 2020 i henhold til nr. 3 i denne artikkel, kan fortsatt gjøres tilgjengelig på markedet eller tas i 

bruk fram til 26. mai 2025. 

5. Som unntak fra direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF kan utstyr som oppfyller kravene i denne forordning, bringes i 

omsetning før 26. mai 2020. 

6. Som unntak fra direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF kan utstyr som oppfyller kravene i denne forordning, bringes i 

omsetning før 26. mai 2020. Meldte organer som er blitt utpekt og meldt i samsvar med denne forordning, kan anvende 

framgangsmåtene for samsvarsvurdering fastsatt i denne forordning og utstede sertifikater i samsvar med denne forordning før 

26. mai 2020.  
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7. Når det gjelder utstyr som er underlagt framgangsmåten for samråd fastsatt i artikkel 54, får nr. 5 i denne artikkel 

anvendelse, forutsatt at de nødvendige utnevningene til koordineringsgruppen for medisinsk utstyr og ekspertpanelene er gjort. 

8. Som unntak fra artikkel 10a, artikkel 10b nr. 1 bokstav a) og artikkel 11 nr. 5 i direktiv 90/385/EØF og artikkel 14 nr. 1 og 

2, artikkel 14a nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 16 nr. 5 i direktiv 93/42/EØF skal produsenter, autoriserte representanter, 

importører og meldte organer som i perioden som starter på den seneste av datoene nevnt i artikkel 123 nr. 3 bokstav d), og som 

utløper 18 måneder senere, oppfyller kravene i artikkel 29 nr. 4, artikkel 31 nr. 1 og artikkel 56 nr. 5 i denne forordning, anses 

for å oppfylle de lover og forskrifter som medlemsstatene har vedtatt i samsvar med henholdsvis artikkel 10a i direktiv 

90/385/EØF eller artikkel 14 nr. 1 og 2 i direktiv 93/42/EØF, med henholdsvis artikkel 10b nr. 1 bokstav a) i direktiv 

90/385/EØF eller artikkel 14a nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 93/42/EØF og med henholdsvis artikkel 11 nr. 5 i direktiv 

90/385/EØF eller artikkel 16 nr. 5 i direktiv 93/42/EØF, som angitt i beslutning 2010/227/EU. 

9. Tillatelser gitt av vedkommende myndigheter i medlemsstatene i samsvar med artikkel 9 nr. 9 i direktiv 90/385/EØF eller 

artikkel 11 nr. 13 i direktiv 93/42/EØF skal være gyldige så lenge som det som er angitt i tillatelsen. 

10. Utstyr som omfattes av denne forordning i samsvar med artikkel 1 nr. 6 bokstav f) og g), og som lovlig er brakt i 

omsetning eller tatt i bruk i samsvar med gjeldende regler i medlemsstatene før 26. mai 2020, kan fortsatt bringes i omsetning 

og tas i bruk i den berørte medlemsstaten. 

11. Kliniske utprøvinger påbegynt i samsvar med artikkel 10 i direktiv 90/385/EØF eller artikkel 15 i direktiv 93/42/EØF før 

26. mai 2020 kan fortsette. Fra og med 26. mai 2020 skal rapportering av alvorlige uønskede hendelser og mangler ved utstyret 

imidlertid skje i samsvar med denne forordning. 

12. Fram til Kommisjonen i samsvar med artikkel 27 nr. 2 har utpekt utstedende enheter, skal GS1, HIBCC and ICCBBA 

anses som utpekte utstedende enheter. 

Artikkel 121 

Vurdering 

Senest 27. mai 2027 skal Kommisjonen vurdere anvendelsen av denne forordning og utarbeide en vurderingsrapport om den 

framgangen som har skjedd med hensyn til å nå målene i forordningen, herunder en vurdering av de nødvendige ressursene som 

kreves for å gjennomføre denne forordning. Det skal særlig legges vekt på medisinsk utstyrs sporbarhet takket være 

markedsdeltakeres, helseinstitusjoners og helsepersonells lagring av UDI-en i henhold til artikkel 27. 

Artikkel 122 

Oppheving 

Uten at det berører artikkel 120 nr. 3 og 4 i denne forordning, og uten at det berører medlemsstatenes og produsentens 

forpliktelser med hensyn til sikkerhetsovervåking og produsentenes forpliktelser med hensyn til å gjøre dokumentasjon 

tilgjengelig i henhold til direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF, oppheves nevnte direktiver med virkning fra 26. mai 2020, med 

unntak av 

— artikkel 8 og 10, artikkel 10b nr. 1 bokstav b) og c), artikkel 10b nr. 2 og artikkel 10b nr. 3 i direktiv 90/385/EØF samt 

forpliktelsene med hensyn til sikkerhetsovervåking og kliniske utprøvinger fastsatt i de tilhørende vedleggene, som 

oppheves med virkning fra den seneste av datoene nevnt i artikkel 123 nr. 3 bokstav d) i denne forordning, 

— artikkel 10a, artikkel 10b nr. 1 bokstav a) og artikkel 11 nr. 5 i direktiv 90/385/EØF samt forpliktelsene med hensyn til 

registrering av utstyr og markedsdeltakere og til sertifikatmeldinger fastsatt i de tilhørende vedleggene, som oppheves med 

virkning fra 18 måneder etter den seneste av datoene nevnt i artikkel 123 nr. 3 bokstav d) i denne forordning, 

— artikkel 10, artikkel 14a nr. 1 bokstav c) og d), artikkel 14a nr. 2, artikkel 14a nr. 3 og artikkel 15 i direktiv 93/42/EØF 

samt forpliktelsene med hensyn til sikkerhetsovervåking og kliniske utprøvinger fastsatt i de tilhørende vedleggene, som 

oppheves med virkning fra den seneste av datoene nevnt i artikkel 123 nr. 3 bokstav d) i denne forordning, og  
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— artikkel 14 nr. 1 og 2, artikkel 14a nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 16 nr. 5 i direktiv 93/42/EØF samt forpliktelsene med 

hensyn til registrering av utstyr og markedsdeltakere og til sertifikatmeldinger fastsatt i de tilhørende vedleggene, som 

oppheves med virkning fra 18 måneder etter den seneste av datoene nevnt i artikkel 123 nr. 3 bokstav d) i denne 

forordning. 

Når det gjelder utstyr nevnt i artikkel 120 nr. 3 og 4 i denne forordning, får direktivene nevnt i første ledd fortsatt anvendelse 

fram til 27. mai 2025 i den utstrekning det er nødvendig for anvendelsen av disse numre. 

Uten hensyn til første ledd skal forordning (EU) nr. 207/2012 og (EU) nr. 722/2012 fortsatt gjelde og får fortsatt anvendelse, 

med mindre og fram til de oppheves ved hjelp av gjennomføringsrettsakter som vedtas av Kommisjonen i henhold til denne 

forordning. 

Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg XVII til denne forordning. 

Artikkel 123 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

2. Den får anvendelse fra 26. mai 2020. 

3. Som unntak fra nr. 2: 

a) Artikkel 35–50 får anvendelse fra 26. november 2017. Fra denne datoen og fram til 26. mai 2020 får forpliktelsene som 

påhviler meldte organer i henhold til artikkel 35–50, imidlertid anvendelse bare på organer som inngir en søknad om 

utpeking i samsvar med artikkel 38. 

b) Artikkel 101 og 103 får anvendelse fra 26. november 2017. 

c) Artikkel 102 får anvendelse fra 26. mai 2018. 

d) Uten at det berører Kommisjonens forpliktelser i henhold til artikkel 34, får forpliktelsene og kravene som gjelder Euramed, 

anvendelse fra den datoen som svarer til seks måneder etter offentliggjøring av meldingen nevnt i artikkel 34 nr. 3, dersom 

Euramed på grunn av omstendigheter som ikke med rimelighet kunne forutses ved utarbeiding av utkastet til plan nevnt i 

artikkel 34 nr. 1, ikke er fullt ut funksjonell 26. mai 2020. Bestemmelsene det vises til i forrige punktum, er 

— artikkel 29, 

— artikkel 31, 

— artikkel 32, 

— artikkel 33 nr. 4, 

— artikkel 40 nr. 2 annet punktum, 

— artikkel 42 nr. 10, 

— artikkel 43 nr. 2, 

— artikkel 44 nr. 12 annet ledd, 

— artikkel 46 nr. 7 bokstav d) og e), 

— artikkel 53 nr. 2, 

— artikkel 54 nr. 3, 

— artikkel 55 nr. 1, 

— artikkel 70–77, 

— artikkel 78 nr. 1–13, 

— artikkel 79–82, 

— artikkel 86 nr. 2, 

— artikkel 87 og 88, 

— artikkel 89 nr. 5 og 7 og artikkel 89 nr. 8 tredje ledd, 
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— artikkel 90, 

— artikkel 93 nr. 4, 7 og 8, 

— artikkel 95 nr. 2 og 4, 

— artikkel 97 nr. 2 siste punktum, 

— artikkel 99 nr. 4, 

— artikkel 120 nr. 3 første ledd annet punktum. 

Fram til Eudamed er fullt ut funksjonell, får de tilsvarende bestemmelsene i direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF anvendelse 

med henblikk på å oppfylle forpliktelsene som er fastsatt i bestemmelsene angitt i denne bokstav første ledd, når det gjelder 

utveksling av informasjon, herunder særlig informasjon om sikkerhetsovervåkingsrapportering, kliniske utprøvinger, 

registrering av utstyr og markedsdeltakere og sertifikatmeldinger. 

e) Artikkel 29 nr. 4 og artikkel 56 nr. 5 får anvendelse fra 18 måneder etter den seneste av datoene nevnt i bokstav d). 

f) For implanterbart utstyr og for utstyr i klasse III får artikkel 27 nr. 4 anvendelse fra 26. mai 2021. For utstyr i klasse IIa og 

IIb får artikkel 27 nr. 4 anvendelse fra 26. mai 2023. For utstyr i klasse I får artikkel 27 nr. 4 anvendelse fra 26. mai 2025. 

g) For gjenbrukbart utstyr som skal være utstyrt med en UDI-bærer på selve utstyret, får artikkel 27 nr. 4 anvendelse fra to år 

etter datoen nevnt i bokstav f) i dette nummer for den respektive utstyrsklassen i nevnte bokstav. 

h) Framgangsmåtene fastsatt i artikkel 78 får anvendelse fra 26. mai 2027 uten at det berører artikkel 78 nr. 14. 

i) Artikkel 120 nr. 12 får anvendelse fra 26. mai 2019. 

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

Utferdiget i Strasbourg 5. april 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

I. BORG 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

I Generelle krav til sikkerhet og ytelse 

II Teknisk dokumentasjon 

III Teknisk dokumentasjon om overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning 

IV EU-samsvarserklæring 

V CE-samsvarsmerking 

VI Informasjon som skal framlegges ved registrering av utstyr og markedsdeltakere i samsvar med artikkel 29 nr. 4 og 

artikkel 31, sentrale dataelementer som skal sendes til UDI-databasen sammen med UDI-DI-en i samsvar med artikkel 

28 og 29, og UDI-systemet 

VII Krav som meldte organer skal oppfylle 

VIII Klassifiseringsregler 

IX Samsvarsvurdering på grunnlag av et kvalitetsstyringssystem og vurdering av teknisk dokumentasjon 

X Samsvarsvurdering på grunnlag av typeprøving 

XI Samsvarsvurdering på grunnlag av produktsamsvarsverifisering 

XII Sertifikater utstedt av et meldt organ 

XIII Framgangsmåte for individuelt tilpasset utstyr 

XIV Klinisk evaluering og klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning 

XV Kliniske utprøvinger 

XVI Liste over grupper av produkter uten et tiltenkt medisinsk formål nevnt i artikkel 1 nr. 2 

XVII Sammenligningstabell 

 _____  



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/385 

 

VEDLEGG I 

GENERELLE KRAV TIL SIKKERHET OG YTELSE 

KAPITTEL I 

GENERELLE KRAV 

1. Utstyr skal oppnå den ytelsen som produsenten har angitt, og skal designes og framstilles på en slik måte at det under 

normale bruksforhold er egnet for det tiltenkte formålet. Utstyr skal være sikkert og effektivt og skal ikke forverre 

pasientenes kliniske tilstand eller sette pasientenes sikkerhet eller brukernes eller eventuelle andre personers sikkerhet 

og helse i fare, forutsatt at en eventuell risiko som kan være forbundet med bruken av utstyret, er akseptabel i forhold 

til den nytten pasienten vil ha av det, og er forenlig med et høyt nivå for vern av sikkerhet og helse, idet det tas hensyn 

til det allment anerkjente aktuelle tekniske nivået. 

2. Med kravet i dette vedlegg om å redusere risikoene så langt som mulig menes at risikoene skal reduseres så langt som 

mulig uten at nytte-risikoforholdet påvirkes negativt. 

3. Produsenter skal opprette, gjennomføre, dokumentere og opprettholde et risikohåndteringssystem. 

Med risikohåndtering menes en kontinuerlig gjentakende prosess i hele utstyrets livssyklus som skal oppdateres 

systematisk og regelmessig. Ved gjennomføring av risikohåndtering skal produsentene 

a) utarbeide og dokumentere en risikohåndteringsplan for hvert enkelt utstyr, 

b) identifisere og analysere de kjente og forutsigbare farene som er forbundet med hvert enkelt utstyr, 

c) beregne og vurdere risikoene forbundet med og som oppstår under den tiltenkte bruken, og ved feil bruk, som med 

rimelighet kan forutses, 

d) fjerne eller kontrollere risikoene nevnt i bokstav c) i samsvar med kravene i avsnitt 4, 

e) vurdere hvilken betydning informasjon fra produksjonsfasen, og særlig fra systemet for overvåking etter at utstyret 

er brakt i omsetning, har på farer og hvor ofte de inntreffer, på beregninger av tilknyttede risikoer samt på den 

samlede risikoen, nytte-risikoforholdet og om risikoene er akseptable, og 

f) på grunnlag av vurderingen av betydningen av informasjonen nevnt i bokstav e) om nødvendig endre 

kontrolltiltakene i samsvar med kravene i avsnitt 4. 

4. De risikokontrolltiltakene som produsenter vedtar med hensyn til design og framstilling av utstyret, skal være i 

samsvar med sikkerhetsprinsipper, idet det tas hensyn til det allment anerkjente aktuelle tekniske nivået. For å redusere 

risikoene skal produsenter sørge for risikostyring, slik at den gjenværende risikoen forbundet med hver fare samt den 

samlede gjenværende risikoen anses som akseptabel. Når produsentene skal velge de best egnede løsningene, skal de i 

følgende rekkefølge 

a) fjerne eller redusere risikoene så langt som mulig ved hjelp av sikker design og framstilling, 

b) dersom det er relevant, treffe nødvendige beskyttelsestiltak, herunder alarmsignaler ved behov, dersom risikoene 

ikke kan fjernes, og 

c) stille til rådighet informasjon om sikkerhet (advarsler/forholdsregler/kontraindikasjoner) og, dersom det er 

relevant, opplæring til brukerne. 

Produsentene skal informere brukerne om eventuelle gjenværende risikoer. 

5. Med henblikk på å fjerne eller redusere risikoer knyttet til brukerfeil skal produsenten 

a) så langt som mulig redusere risikoene knyttet til utstyrets ergonomiske egenskaper og de omgivelsene der utstyret 

er ment å skulle brukes (design for pasientsikkerhet), og 

b) ta hensyn til de tiltenkte brukernes tekniske kunnskap, erfaring, utdanning, opplæring og, dersom det er relevant, 

omgivelsene der utstyret skal brukes, samt de tiltenkte brukernes medisinske og fysiske tilstand (design for 

lekmenn, yrkesbrukere, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre brukere).  
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6. Et utstyrs egenskaper og ytelse skal i levetiden angitt av produsenten ikke forringes så mye at pasientens eller 

brukerens og, dersom det er relevant, andre personers helse eller sikkerhet settes i fare når utstyret utsettes for 

påkjenninger som kan forekomme under normale bruksforhold, og det er blitt vedlikeholdt på riktig måte i samsvar 

med produsentens anvisninger. 

7. Utstyr skal designes, framstilles og emballeres slik at utstyrets egenskaper og ytelse ved den tiltenkte bruken ikke 

forringes under transport og oppbevaring, f.eks. som følge av temperatur- og fuktighetsvingninger, idet det tas hensyn 

til anvisningene og informasjonen fra produsenten. 

8. Alle kjente og forutsigbare risikoer og eventuelle uønskede bivirkninger skal minimeres og være akseptable veid opp 

mot den vurderte nytten for pasienten og/eller brukeren som følge av utstyrets ytelse ved normale bruksforhold. 

9. For utstyr nevnt i vedlegg XVI skal de generelle kravene til sikkerhet fastsatt i avsnitt 1 og 8 forstås slik at utstyret, når 

det brukes under de tiltenkte forholdene og for de tiltenkte formålene, overhodet ikke utgjør en risiko eller utgjør en 

risiko som ikke er høyere enn den høyeste akseptable risikoen knyttet til bruk av produktet, og som er forenlig med et 

høyt nivå for vern av personers sikkerhet og helse. 

KAPITTEL II 

KRAV TIL DESIGN OG FRAMSTILLING 

10. Kjemiske, fysiske og biologiske egenskaper 

10.1. Utstyr skal designes og framstilles på en måte som sikrer at kravene til egenskaper og ytelse nevnt i kapittel I 

oppfylles. Det skal legges særlig vekt på 

a) valg av materialer og stoffer som brukes, særlig med hensyn til toksisitet og, dersom det er relevant, antennelighet, 

b) at materialene og stoffene som brukes, er kompatible med biologiske vev, celler og kroppsvæsker, idet det tas 

hensyn til det tiltenkte formålet med utstyret og, dersom det er relevant, absorpsjon, distribusjon, metabolisme og 

utskilling, 

c) kompatibiliteten mellom forskjellige deler i utstyr som består av flere enn én implanterbar del, 

d) innvirkningen prosessene har på materialegenskapene, 

e) dersom det er relevant, resultatene av biofysisk forskning eller modellforskning hvis gyldighet er dokumentert på 

forhånd, 

f) de mekaniske egenskapene til materialene som brukes, som eventuelt skal gjenspeile egenskaper som styrke, 

formbarhet og bestandighet mot brudd, slitasje og materialtretthet, 

g) overflateegenskaper og 

h) bekreftelsen på at utstyret oppfyller alle definerte kjemiske og/eller fysiske spesifikasjoner. 

10.2. Utstyr skal designes, framstilles og emballeres slik at risikoen som forurensende stoffer og reststoffer utgjør for 

pasientene, minimeres, idet det tas hensyn til utstyrets tiltenkte formål og til de personene som er involvert i 

transporten, oppbevaringen og bruken av utstyret. Det skal tas særlig hensyn til vev som eksponeres for slike 

forurensende stoffer og reststoffer, og til hvor lenge eksponeringen varer, og hvor ofte den skjer. 

10.3. Utstyr skal designes og framstilles slik at det kan brukes på en sikker måte sammen med materialene og stoffene, 

herunder gasser, som det kommer i kontakt med i løpet av den tiltenkte bruken. Dersom utstyret er beregnet på 

administrering av legemidler, skal det designes og framstilles på en måte som gjør det forenlig med de berørte 

legemidlene i samsvar med bestemmelsene og begrensningene som gjelder for nevnte legemidler, og slik at både 

legemidlenes og utstyrets ytelse opprettholdes i samsvar med de respektive indikasjonene og den tiltenkte bruken.  
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10.4. Stoffer 

10.4.1. Design og framstilling av utstyr 

Utstyr skal designes og framstilles slik at risikoene forårsaket av stoffer eller partikler, herunder slitasjepartikler, 

nedbrytingsprodukter og prosesseringsreststoffer, som kan frigjøres fra utstyret, reduseres så langt som mulig. 

Utstyr eller deler av utstyr eller materiale som brukes i utstyr som 

— er invasivt og kommer i direkte kontakt med menneskekroppen, 

— (re)administrerer legemidler, kroppsvæsker eller andre stoffer, herunder gasser, til/fra kroppen, eller 

— transporterer eller oppbevarer slike legemidler, kroppsvæsker eller stoffer, herunder gasser, som skal 

(re)administreres til kroppen, 

skal bare inneholde følgende stoffer i en konsentrasjon på over 0,1 vektprosent dersom det er berettiget i henhold til 

avsnitt 10.4.2: 

a) kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske stoffer («CMR-stoffer») i kategori 1A eller 1B i 

samsvar med del 3 i vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(1), eller 

b) stoffer med hormonforstyrrende egenskaper for hvilke det foreligger vitenskapelig dokumentasjon som viser at de 

kan ha alvorlige virkninger på menneskers helse, og som identifiseres enten i samsvar med framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 59 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(2), eller, når Kommisjonen har 

vedtatt en delegert rettsakt i henhold til artikkel 5 nr. 3 første ledd i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 528/2012(3), i samsvar med kriteriene som er relevante for menneskers helse blant kriteriene fastsatt der. 

10.4.2. Begrunnelse med hensyn til forekomst av CMR-stoffer og/eller hormonforstyrrende stoffer 

Begrunnelsen for forekomsten av slike stoffer skal bygge på 

a) en analyse og beregning av pasientens eller brukerens potensielle eksponering for stoffet, 

b) en analyse av mulige alternative stoffer, materialer eller design, herunder, dersom det er tilgjengelig, informasjon 

om uavhengig forskning, fagfellevurderte studier, vitenskapelige uttalelser fra relevante vitenskapskomiteer og en 

analyse av tilgjengeligheten av slike alternativer, 

c) argumentasjon for hvorfor mulige stoffer og/eller erstatningsmaterialer, dersom dette er tilgjengelig, eller endring 

av designen, dersom dette er mulig, ikke er egnet når det gjelder å opprettholde produktenes funksjonalitet, ytelse 

og nytte-risikoforhold, idet det bl.a. tas hensyn til om den tiltenkte bruken av utstyret omfatter behandling av barn 

eller gravide eller ammende kvinner eller behandling av andre pasientgrupper som anses som særlig sårbare 

overfor slike stoffer og/eller materialer, og 

d) de siste retningslinjene fra den relevante vitenskapskomiteen, dersom disse er relevante og tilgjengelige, i samsvar 

med avsnitt 10.4.3. og 10.4.4. 

10.4.3. Retningslinjer for ftalater 

Med henblikk på avsnitt 10.4. skal Kommisjonen så snart som mulig og senest 26. mai 2018 gi den relevante 

vitenskapskomiteen i oppdrag å utarbeide retningslinjer som skal foreligge før 26. mai 2020. Komiteens oppdrag skal 

minst omfatte en nytte-risikoanalyse av forekomsten av ftalater som tilhører en av gruppene av stoffer nevnt i avsnitt 

10.4.1. bokstav a) og b). I nytte-risikovurderingen skal det tas hensyn til utstyrets tiltenkte formål og sammenhengen 

det skal brukes i, samt eventuelle tilgjengelige alternative stoffer og alternativer materialer, design eller medisinske 

behandlinger. Retningslinjene skal oppdateres når det anses som egnet på grunnlag av den siste vitenskapelige 

dokumentasjon, men minst hvert femte år.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 

(EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH) (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter 

(EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1). 
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10.4.4. Retningslinjer for andre CMR-stoffer og hormonforstyrrende stoffer 

Kommisjonen skal deretter gi den relevante vitenskapskomiteen i oppdrag å utarbeide retningslinjer som nevnt i 

avsnitt 10.4.3 også for andre stoffer nevnt i avsnitt 10.4.1 bokstav a) og b), dersom det er relevant. 

10.4.5. Merking 

Dersom utstyr, deler av utstyr eller materialer som brukes i utstyr, som nevnt i avsnitt 10.4.1, inneholder stoffene nevnt 

i avsnitt 10.4.1 bokstav a) eller b) i en konsentrasjon på over 0,1 vektprosent, skal forekomsten av nevnte stoffer angis 

på selve utstyret og/eller på emballasjen for hver enhet eller, dersom det er relevant, på salgsemballasjen sammen med 

en fortegnelse over nevnte stoffer. Dersom den tiltenkte bruken for slikt utstyr omfatter behandling av barn eller 

gravide eller ammende kvinner eller behandling av andre pasienter som anses som særlig sårbare overfor slike stoffer 

og/eller materialer, skal bruksanvisningen inneholde informasjon om de gjenværende risikoene for disse 

pasientgruppene og om eventuelle forholdsregler. 

10.5. Utstyr skal designes og framstilles slik at risikoene forbundet med utilsiktet inntrenging av stoffer i utstyret, reduseres 

så langt som mulig, idet det tas hensyn til utstyret og omgivelsene der det skal brukes. 

10.6. Utstyr skal designes og framstilles slik at risikoene forbundet med størrelsen på og egenskapene til partikler som 

frigjøres eller kan frigjøres i pasientens eller brukerens kropp, reduseres så langt som mulig, med mindre de bare 

kommer i kontakt med huden. Nanomaterialer skal vies særlig oppmerksomhet. 

11. Infeksjon og mikrobiell kontaminering 

11.1. Utstyret og utstyrets framstillingsprosess skal designes slik at infeksjonsfaren unngås eller begrenses så langt som 

mulig for pasienten, brukeren eller, dersom det er relevant, andre personer. Designen skal 

a) så langt som mulig og i det omfang som er relevant, redusere risikoene forbundet med utilsiktede kutt og stikk, 

f.eks. nålestikkskader, 

b) muliggjøre enkel og sikker håndtering, 

c) så langt som mulig redusere eventuell mikrobiell lekkasje fra utstyret og/eller mikrobiell eksponering under bruk 

og 

d) hindre mikrobiell kontaminering av utstyret og innholdet i det, f.eks. prøver eller væsker. 

11.2. Dersom det er nødvendig, skal utstyret designes slik at det enkelt kan rengjøres, desinfiseres og/eller resteriliseres på 

en sikker måte. 

11.3. Utstyr som er merket med opplysninger om at det er i en bestemt mikrobiell tilstand, skal designes, framstilles og 

emballeres på en måte som sikrer at det fremdeles er i nevnte tilstand når det bringes i omsetning, samt under 

transport- og oppbevaringsforholdene angitt av produsenten. 

11.4. Utstyr som leveres sterilt, skal designes, framstilles og emballeres i samsvar med egnede framgangsmåter for å sikre at 

det er sterilt når det bringes i omsetning, og at det, med mindre emballasjen som skal opprettholde steriliteten, er 

skadet, forblir sterilt under transport- og oppbevaringsforholdene angitt av produsenten fram til emballasjen åpnes på 

stedet der utstyret skal brukes. Det skal sikres at det for sluttbrukeren tydelig framgår at emballasjen ikke er brutt. 

11.5. Utstyr som er merket som sterilt, skal behandles, framstilles, emballeres og steriliseres ved hjelp av egnede validerte 

metoder. 

11.6. Utstyr som skal steriliseres, skal framstilles og emballeres under egnede og kontrollerte forhold og i egnede og 

kontrollerte anlegg. 

11.7. Emballeringssystemer for ikke-sterilt utstyr skal opprettholde produktets integritet og renhet og, dersom utstyret skal 

steriliseres før bruk, minimere risikoen for mikrobiell kontaminering. Emballeringssystemet skal være egnet for den 

steriliseringsmetoden som produsenten har angitt.  
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11.8. Merkingen av utstyret skal gjøre det mulig å skille mellom identisk utstyr eller utstyr som ligner hverandre, og som 

bringes i omsetning i både steril og ikke-steril tilstand, i tillegg til symbolet som brukes for å angi at utstyret er sterilt. 

12. Utstyr som inneholder et stoff som anses for å være et legemiddel, og utstyr som består av stoffer eller kombinasjoner 

av stoffer som absorberes av eller fordeles lokalt i menneskekroppen. 

12.1. Når det gjelder utstyr nevnt i artikkel 1 nr. 8 første ledd, skal kvaliteten, sikkerheten og nytten av stoffet som brukt 

alene kan anses for å være et legemiddel i henhold til artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2001/83/EF, kontrolleres i samsvar med 

metodene angitt i vedlegg I til direktiv 2001/83/EF, som fastsatt i gjeldende framgangsmåte for samsvarsvurdering i 

henhold til denne forordning. 

12.2. Utstyr som består av stoffer eller av kombinasjoner av stoffer som er beregnet på å bli ført inn i menneskekroppen, og 

som absorberes av eller fordeles lokalt i menneskekroppen, skal, dersom det er relevant, og på en måte som er 

begrenset til aspektene som ikke omfattes av denne forordning, oppfylle de relevante kravene fastsatt i vedlegg I til 

direktiv 2001/83/EF når det gjelder vurderingen av absorpsjon, distribusjon, metabolisme, utskilling, lokal toleranse, 

toksisitet, interaksjon med annet utstyr, legemidler eller andre stoffer og bivirkningspotensial, som fastsatt i gjeldende 

framgangsmåte for samsvarsvurdering i henhold til denne forordning. 

13. Utstyr som inneholder materialer av biologisk opprinnelse 

13.1. For utstyr framstilt ved bruk av avledede produkter av vev eller celler fra mennesker som er ikke-levedyktige, eller 

som er gjort ikke-levedyktige, og som omfattes av denne forordning i samsvar med artikkel 1 nr. 6 bokstav g), gjelder 

følgende: 

a) Donasjon, uttak og testing av vev og celler skal gjøres i samsvar med direktiv 2004/23/EF. 

b) Bearbeiding, konservering og annen håndtering av slikt vev og slike celler eller avledede produkter av dette skal 

utføres på en måte som er sikker for pasienter, brukere og eventuelle andre personer. Sikkerheten skal særlig 

ivaretas i forbindelse med virus og andre overførbare agens ved hjelp av egnede metoder for framskaffing og bruk 

av validerte metoder for fjerning eller inaktivering i løpet av framstillingsprosessen. 

c) Sporbarhetssystemet for slikt utstyr skal utfylle og være forenlig med kravene til sporbarhet og vern av 

opplysninger fastsatt i direktiv 2004/23/EF og i direktiv 2002/98/EF. 

13.2. For utstyr framstilt ved bruk av vev eller celler av animalsk opprinnelse eller avledede produkter av dette, som er ikke-

levedyktige, eller som er gjort ikke-levedyktige, gjelder følgende: 

a) Dersom det er mulig med hensyn til dyreartene, skal vev og celler av animalsk opprinnelse eller avledede 

produkter av dette stamme fra dyr som har gjennomgått veterinærkontroller tilpasset den tiltenkte bruken av vevet. 

Informasjon om dyrenes geografiske opprinnelse skal oppbevares av produsentene. 

b) Framskaffing, bearbeiding, konservering, testing og håndtering av vev, celler og stoffer av animalsk opprinnelse 

eller avledede produkter av dette skal utføres på en måte som er sikker for pasienter, brukere og eventuelle andre 

personer. Sikkerheten skal særlig ivaretas i forbindelse med virus og andre overførbare agens ved bruk av validerte 

metoder for fjerning eller inaktivering av virus i løpet av framstillingsprosessen, unntatt dersom bruk av slike 

metoder vil føre til en uakseptabel forringelse som vil redusere den kliniske nytten av utstyret. 

c) Når det gjelder utstyr framstilt ved bruk av vev eller celler av animalsk opprinnelse eller avledede produkter av 

dette, som nevnt i forordning (EU) nr. 722/2012, får de særlige kravene fastsatt i nevnte forordning anvendelse. 

13.3. For utstyr framstilt ved bruk av andre ikke-levedyktige biologiske stoffer enn dem som er nevnt i avsnitt 13.1 og 13.2, 

skal bearbeiding, konservering, testing og håndtering av slike stoffer utføres på en måte som er sikker for pasienter, 

brukere og eventuelt andre personer, herunder i avfallshåndteringskjeden. Sikkerheten skal særlig ivaretas i forbindelse 

med virus og andre overførbare agens ved hjelp av egnede metoder for framskaffing og bruk av validerte metoder for 

fjerning eller inaktivering i løpet av framstillingsprosessen.  
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14. Konstruksjon av utstyr og interaksjon med utstyrets omgivelser 

14.1. Dersom utstyret er beregnet på bruk i kombinasjon med annet utstyr eller andre innretninger, skal hele kombinasjonen, 

herunder sammenkoplingssystemet, være sikkert og ikke forringe utstyrets angitte ytelse. Enhver begrensning med 

hensyn til bruk av slike kombinasjoner skal angis i merkingen og/eller bruksanvisningen. Koplinger som brukeren skal 

betjene, f.eks. systemer for overføring av væsker eller gasser eller elektriske eller mekaniske koplinger, skal designes 

på en måte som minimerer alle mulige risikoer, f.eks. feilkopling. 

14.2. Utstyr skal designes og framstilles slik at det følgende i størst mulig utstrekning unngås eller begrenses: 

a) Risikoen for skade som skyldes utstyrets fysiske egenskaper, herunder forholdet mellom volum og trykk, dets 

størrelse og eventuelt ergonomi. 

b) Risikoene i forbindelse med ytre påvirkninger eller miljøforhold som med rimelighet kan forutses, f.eks. 

magnetfelter, elektrisk og elektromagnetisk påvirkning utenfra, elektrostatisk utladning, stråling forbundet med 

diagnostiske eller terapeutiske prosedyrer, trykk, fuktighet, temperatur, trykk- og akselerasjonsvariasjoner eller 

interferens forårsaket av radiosignaler. 

c) Risikoene forbundet med bruk av utstyret når det kommer i kontakt med materialer, væsker og stoffer, herunder 

gasser, som det eksponeres for under normale bruksforhold. 

d) Risikoene forbundet med en mulig negativ interaksjon mellom programvaren og IT-miljøet der den brukes, og som 

den interagerer med. 

e) Risikoen for at stoffer utilsiktet trenger inn i utstyret. 

f) Risikoen for gjensidig interferens med annet utstyr som normalt brukes i utprøvingene eller i behandlingen som 

gis. 

g) Risikoer som oppstår når vedlikehold eller kalibrering ikke er mulig (som med implantater), som følge av aldring 

av materialene som er brukt, eller tap av presisjon i en måle- eller kontrollmekanisme. 

14.3. Utstyr skal designes og framstilles slik at risikoen for brann eller eksplosjon minimeres ved normal bruk og ved første 

feilforekomst. Det skal særlig rettes oppmerksomhet mot utstyr hvis tiltenkte bruk innebærer at det eksponeres for eller 

brukes i forbindelse med brannfarlige eller eksplosjonsfarlige stoffer eller stoffer som kan forårsake forbrenning. 

14.4. Utstyr skal designes og framstilles slik at justering, kalibrering og vedlikehold kan utføres på en sikker og effektiv 

måte. 

14.5. Utstyr som er beregnet på bruk sammen med annet utstyr eller andre produkter, skal designes og framstilles slik at 

interoperabiliteten og kompatibiliteten er pålitelig og sikker. 

14.6 Måle-, kontroll- eller visningsskalaer skal designes og framstilles etter ergonomiske prinsipper, idet det tas hensyn til 

det tiltenkte formålet, brukerne og miljøforholdene der utstyret skal brukes. 

14.7. Utstyr skal designes og framstilles slik at avfallsdisponering av utstyret og tilhørende avfallsstoffer kan utføres av 

brukeren, pasienten eller andre personer på en enkel og sikker måte. For dette formål skal produsenter identifisere og 

teste framgangsmåter og tiltak som muliggjør sikker avfallsdisponering av utstyret etter bruk. Slike framgangsmåter 

skal beskrives i bruksanvisningen. 

15. Utstyr med en diagnostisk funksjon eller målefunksjon 

15.1. Diagnostisk utstyr og utstyr med en målefunksjon skal designes og framstilles slik at det er tilstrekkelig nøyaktig, 

presist og stabilt for den tiltenkte bruken, basert på egnede vitenskapelige og tekniske metoder. Toleransegrensene for 

nøyaktighet skal angis av produsenten. 

15.2. Målingene som gjøres ved hjelp av utstyr med målefunksjon, skal uttrykkes i legale måleenheter i samsvar med 

bestemmelsene i rådsdirektiv 80/181/EØF(1).  

  

(1) Rådsdirektiv 80/181/EØF av 20. desember 1979 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om målenheter og om opphevelse av 

direktiv 71/354/EØF (EFT L 39 av 15.2.1980, s. 40). 
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16. Vern mot stråling 

16.1. Generelt 

a) Utstyr skal designes, framstilles og emballeres slik at strålingen som pasienter, brukere og andre personer 

eksponeres for, reduseres så langt som mulig og på en måte som er forenlig med den tiltenkte bruken, uten at 

stråledosen som er foreskrevet som egnet for behandlingen eller diagnostiseringen, begrenses. 

b) Bruksanvisningen for utstyr som sender ut farlig eller potensielt farlig stråling, skal inneholde detaljert informasjon 

om hva slags stråling som sendes ut, hvordan pasienten og brukeren kan vernes, og hvordan feilbruk og risikoer i 

forbindelse med installering kan reduseres så langt som mulig og i et omfang som er egnet. Informasjon om 

aksept- og ytelsestesting, akseptkriterier og framgangsmåten for vedlikehold skal også angis. 

16.2. Tilsiktet stråling 

a) Dersom utstyr er designet for å sende ut farlige eller potensielt farlige nivåer av ioniserende og/eller ikke-

ioniserende stråling som er nødvendig for et bestemt medisinsk formål der fordelene er større enn risikoene 

forbundet med strålingen, skal brukeren kunne styre bestrålingen. Slikt utstyr skal designes og framstilles slik at de 

relevante variable parametrenes reproduserbarhet sikres innenfor en akseptabel toleransemargin. 

b) Dersom utstyr er beregnet på å sende ut farlig eller potensielt farlig ioniserende og/eller ikke-ioniserende stråling, 

skal det, når det er mulig, være utstyrt med visuelle og/eller hørbare indikatorer som advarer om at slike stråler 

sendes ut. 

16.3. Utstyr skal designes og framstilles slik at pasienter, brukere og andre personer så langt som mulig ikke eksponeres for 

utilsiktet eller spredt stråling. Dersom det er mulig og hensiktsmessig, skal det velges metoder som reduserer strålingen 

som pasienter, brukere og eventuelt andre berørte personer eksponeres for. 

16.4. Ioniserende stråling 

a) Utstyr som er beregnet på å sende ut ioniserende stråling, skal designes og framstilles i henhold til kravene i 

direktiv 2013/59/Euratom om fastsettelse av grunnleggende sikkerhetsstandarder for vern mot farene forbundet 

med eksponering for ioniserende stråling. 

b) Utstyr som er beregnet på å sende ut ioniserende stråling, skal designes og framstilles slik at stråledosen, 

strålingskvaliteten og -geometrien så langt som mulig kan reguleres og styres, og, dersom det er mulig, overvåkes 

under behandlingen, samtidig som det tas hensyn til tiltenkt bruk. 

c) Utstyr som sender ut ioniserende stråling, og som er beregnet på røntgendiagnostikk, skal designes og framstilles 

slik at det oppnås en bildekvalitet og/eller et resultat som tilfredsstiller det medisinske formålet, samtidig som 

pasienten og brukeren eksponeres for minst mulig stråling. 

d) Utstyr som sender ut ioniserende stråling, og som er beregnet på terapeutisk radiologi, skal designes og framstilles 

slik at dosen som tilføres, stråletypen, strålingsenergien og eventuelt strålingskvaliteten kan overvåkes og styres på 

en pålitelig måte. 

17. Elektroniske programmerbare systemer – utstyr som inneholder elektroniske programmerbare systemer og 

programvare som er utstyr i seg selv 

17.1. Utstyr som inneholder elektroniske programmerbare systemer, herunder programvare, eller programvare som er utstyr 

i seg selv, skal designes slik at det sikres at repeterbarhet, pålitelighet og ytelse er i samsvar med den tiltenkte bruken. 

Dersom det oppstår en første feilforekomst, skal det treffes egnede tiltak slik at risikoene eller den svekkede ytelsen 

som dette kan innebære, fjernes eller reduseres så langt som mulig. 

17.2. For utstyr som inneholder programvare, eller for programvare som er utstyr i seg selv, skal programvaren utvikles og 

framstilles i samsvar med det aktuelle tekniske nivået, idet det tas hensyn til prinsippene for utviklingslivssyklus, 

risikohåndtering, herunder informasjonssikkerhet, verifisering og validering.  
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17.3. Programvaren det vises til i dette avsnitt, og som er beregnet på bruk i kombinasjon med mobile databehandlings-

plattformer, skal utvikles og framstilles ved at det tas høyde for den mobile plattformens særlige egenskaper (f.eks. 

skjermens størrelse og kontrastforhold) og ytre faktorer knyttet til bruk (skiftende lys- eller støynivå i omgivelsene). 

17.4. Produsenter skal fastsette minstekrav til maskinvare, IT-nettverkenes egenskaper og IT-sikkerhetstiltak, herunder vern 

mot uautorisert tilgang, som er nødvendige for å kunne bruke programvaren som beregnet. 

18. Aktivt utstyr og utstyr som er koplet til slikt utstyr 

18.1. Dersom det i ikke-implanterbart utstyr oppstår en første feilforekomst, skal det treffes egnede tiltak, slik at risikoene 

dette kan innebære, fjernes eller reduseres så langt som mulig. 

18.2. Utstyr der pasientens sikkerhet avhenger av en intern strømforsyning, skal være utstyrt med en indikator som gjør det 

mulig å fastslå strømforsyningens tilstand, og en egnet advarsel eller indikasjon dersom strømforsyningskapasiteten 

når et kritisk nivå. Dersom det er nødvendig, skal en slik advarsel eller indikasjon gis før strømforsyningen når et 

kritisk nivå. 

18.3. Utstyr der pasientens sikkerhet avhenger av en ekstern strømforsyning, skal ha et alarmsystem som viser enhver svikt i 

strømforsyningen. 

18.4. Utstyr beregnet på å overvåke én eller flere kliniske parametrer hos en pasient skal være utstyrt med egnede 

alarmsystemer som gjør det mulig å varsle brukeren om situasjoner som kan føre til at en pasient dør, eller til at 

vedkommendes helsetilstand blir alvorlig forverret. 

18.5. Utstyr skal designes og framstilles slik at risikoen for at det oppstår elektromagnetisk interferens som kan ha negativ 

innvirkning på bruken av det aktuelle utstyret eller annet utstyr eller andre innretninger i de tiltenkte omgivelsene, 

reduseres så langt som mulig. 

18.6. Utstyr skal designes og framstilles slik at det har en iboende immunitet mot elektromagnetisk interferens som er 

tilstrekkelig til at det kan fungere som det skal. 

18.7. Utstyr skal designes og framstilles slik at risikoen for at pasienten, brukeren eller andre personer utsettes for elektrisk 

støt, både under normale bruksforhold og ved en første feilforekomst i utstyret, så langt som mulig unngås, forutsatt at 

utstyret er installert og vedlikehold som angitt av produsenten. 

18.8. Utstyr skal designes og framstilles slik at det så langt som mulig vernes mot uautorisert tilgang som kan hindre at det 

fungerer som det skal. 

19. Særlige krav til aktivt implanterbart utstyr 

19.1. Aktivt implanterbart utstyr skal designes og framstilles slik at det følgende så langt som mulig unngås eller reduseres: 

a) Risikoer forbundet med bruk av energikilder og, dersom det brukes elektrisitet, særlig i forbindelse med isolering, 

lekkasjestrøm og overoppheting av utstyret. 

b) Risikoer forbundet med medisinsk behandling, særlig som følge av bruk av defibrillatorer eller høyfrekvent 

kirurgisk utstyr. 

c) Risikoer som kan oppstå dersom vedlikehold og kalibrering ikke er mulig, herunder 

— for stor økning i lekkasjestrømmer, 

— aldring av materialene som er brukt, 

— for høy varmegenerering fra utstyret, 

— redusert nøyaktighet i en av måle- eller kontrollmekanismene. 

19.2. Aktivt implanterbart utstyr skal designes og framstilles slik at det sikrer 

— at utstyret er forenlig med stoffene det er ment å administrere, dersom dette er relevant, og 

— at energikilden er pålitelig.  
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19.3. Aktivt implanterbart utstyr og, dersom det er relevant, dets komponenter skal kunne identifiseres, slik at alle 

nødvendige tiltak kan treffes dersom det viser seg å være en potensiell risiko forbundet med utstyret eller dets 

komponenter. 

19.4. Aktivt implanterbart utstyr skal være utstyrt med en kode som gjør det mulig å identifisere utstyret og produsenten på 

en entydig måte (særlig med hensyn til utstyrstypen og framstillingsåret). Dersom det er nødvendig, skal det være 

mulig å lese denne koden uten at det må foretas et kirurgisk inngrep. 

20. Vern mot mekaniske og termiske risikoer 

20.1. Utstyr skal designes og framstilles slik at pasienter og brukere vernes mot mekaniske risikoer som f.eks. er forbundet 

med motstand mot bevegelse, ustabilitet og bevegelige deler. 

20.2. Utstyr skal designes og framstilles slik at risikoer som følge av vibrasjoner fra utstyret reduseres mest mulig, idet det 

tas hensyn til den tekniske utviklingen og tilgjengelige midler for å begrense vibrasjonene, særlig ved kilden, med 

mindre vibrasjonene er en del av den angitte ytelsen. 

20.3. Utstyr skal designes og framstilles slik at risikoer som følge av støy fra utstyret reduseres mest mulig, idet det tas 

hensyn til den tekniske utviklingen og tilgjengelige midler for å redusere støy, særlig ved kilden, med mindre støyen er 

en del av den angitte ytelsen. 

20.4. Terminaler og tilkoplingsutstyr til elektriske, gassholdige eller hydrauliske og pneumatiske energikilder som skal 

betjenes av brukeren eller en annen person, skal designes og konstrueres på en måte som minimerer alle mulige 

risikoer. 

20.5. Feil som kan forekomme ved montering eller utskifting av visse deler, og som kan medføre risiko, skal forhindres ved 

måten delene er designet og konstruert på, eller dersom dette ikke er mulig, ved informasjon angitt på selve delene 

og/eller på innkapslingen. 

Den samme informasjonen skal være angitt på bevegelige deler og/eller på innkapslingen dersom det er nødvendig å 

kjenne bevegelsesretningen for å unngå risiko. 

20.6. Utstyrets tilgjengelige deler (bortsett fra deler eller områder som skal avgi varme eller oppnå bestemte temperaturer) 

og dets omgivelser skal ikke oppnå temperaturer som kan utgjøre en fare under normale bruksforhold. 

21. Vern mot risikoene som utstyr som tilfører energi eller stoffer, kan utgjøre for pasienten eller brukeren 

21.1. Utstyr beregnet på å tilføre energi eller stoffer til pasienten skal designes og konstrueres slik at mengden som skal 

tilføres, kan fastsettes og opprettholdes med en nøyaktighet som er tilstrekkelig til å garantere pasientens og brukerens 

sikkerhet. 

21.2. Utstyr skal være utstyrt med et system som hindrer og/eller viser enhver unøyaktighet i mengden energi eller stoffer 

som tilføres, og som kan utgjøre en fare. Utstyret skal være utstyrt med et egnet system som så langt som mulig 

hindrer utilsiktet frigjøring av farlige mengder energi eller stoffer fra en energi- og/eller stoffkilde. 

21.3. Det skal være tydelig angitt på utstyret hvordan betjeningsinnretningene og indikatorene virker. Dersom et utstyr er 

utstyrt med anvisninger som er nødvendige for å betjene det, eller dersom det er angitt bruks- eller justerings-

parametrer i form av et visuelt system, skal denne informasjonen kunne forstås av brukeren og eventuelt av pasienten. 

22. Vern mot risikoer forbundet med medisinsk utstyr som ifølge produsenten er beregnet på å kunne brukes av lekmenn 

22.1. Utstyr beregnet på å kunne brukes av lekmenn skal designes og framstilles slik at det fungerer hensiktsmessig i 

henhold til det tiltenkte formålet, idet det tas hensyn til lekmannens ferdigheter og midlene vedkommende har til 

rådighet, og til de påvirkningene som skyldes variasjoner i lekmannens teknikk og miljø som med rimelighet kan 

forutses. Det skal være lett for en lekmann å forstå og bruke produsentens informasjon og anvisninger.  
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22.2. Utstyr beregnet på å kunne brukes av en lekmann skal designes og framstilles slik at 

— utstyret kan brukes på en sikker og riktig måte av den tiltenkte brukeren på alle trinn i prosedyren, ved behov etter 

egnet opplæring og/eller informasjon, 

— risikoen for utilsiktede kutt og stikk, f.eks. nålestikkskader, reduseres så langt som mulig og i det omfang som er 

relevant, og 

— risikoen for at den tilsiktede brukeren anvender utstyret og eventuelt tolker resultatene feil, reduseres så langt som 

mulig. 

22.3. Utstyr beregnet på å kunne brukes av en lekmann skal, dersom det er relevant, inneholde en metode som gjør at 

lekmannen 

— kan kontrollere at utstyret på brukstidspunktet vil fungere som tiltenkt av produsenten, og 

— eventuelt advares dersom det ikke er oppnådd et gyldig resultat med utstyret. 

KAPITTEL III 

KRAV TIL INFORMASJONEN SOM FØLGER MED UTSTYRET 

23. Merking og bruksanvisning 

23.1. Generelle krav til informasjonen fra produsenten 

Alt utstyr skal ledsages av den informasjonen som er nødvendig for å identifisere utstyret og produsenten av utstyret, 

og av informasjon om sikkerhet og ytelse som er relevant for brukere og eventuelle andre personer. Denne 

informasjonen kan være angitt på selve utstyret, på emballasjen eller i bruksanvisningen og skal, dersom produsenten 

har et nettsted, gjøres tilgjengelig og holdes oppdatert på nettstedet, idet det tas hensyn til det følgende: 

a) Medium, format, innhold, lesbarhet og plassering når det gjelder merkingen og bruksanvisningen, skal være 

tilpasset det aktuelle utstyret, dets tiltenkte formål og den eller de tiltenkte brukernes tekniske kunnskap, erfaring, 

utdanning eller opplæring. Særlig bruksanvisningen skal være skrevet på en måte som er lett å forstå for den 

tiltenkte brukeren, og den skal, når det er relevant, utfylles med tegninger og diagrammer. 

b) Informasjonen som merkingen må inneholde, skal finnes på selve utstyret. Dersom dette ikke er praktisk mulig 

eller hensiktsmessig, kan noe av eller all informasjonen angis på emballasjen til hver enkelt enhet og/eller 

emballasjen til flere utstyrsenheter. 

c) Merkingen skal ha et format som kan leses av mennesker, og kan kompletteres med maskinleselig informasjon, 

f.eks. radiofrekvensidentifikasjon («RFID») eller strekkoder. 

d) Utstyr skal leveres med en bruksanvisning. Som et unntak kreves det ingen bruksanvisning for utstyr i klasse I og 

klasse IIa dersom slikt utstyr kan brukes på en sikker måte uten bruksanvisning, og forutsatt at ikke annet er angitt 

et annet sted i dette avsnitt. 

e) Dersom flere utstyrsenheter leveres til én bruker og/eller ett sted, kan utstyret leveres med ett eksemplar av 

bruksanvisningen dersom dette er avtalt med kjøper, som i alle tilfeller kan be om å få flere eksemplarer 

vederlagsfritt. 

f) Bruksanvisningen kan leveres til brukeren i et annet format enn på papir (f.eks. elektronisk) i det omfang og bare 

på vilkårene som er fastsatt i forordning (EU) nr. 207/2012 eller i eventuelle gjennomføringsregler vedtatt i 

henhold til denne forordning. 

g) Gjenværende risikoer som brukeren og/eller andre personer skal informeres om, skal angis i form av 

begrensninger, kontraindikasjoner, forholdsregler eller advarsler i informasjonen fra produsenten. 

h) Dersom det er relevant, skal informasjonen fra produsenten angis i form av internasjonalt anerkjente symboler. 

Alle symboler eller farger som brukes til identifikasjon, skal være i samsvar med de harmoniserte standardene eller 

de felles spesifikasjonene. På områder der det ikke finnes harmoniserte standarder eller felles spesifikasjoner, skal 

symbolene og fargene beskrives i dokumentasjonen som følger med utstyret.  
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23.2. Informasjon i merkingen 

Merkingen skal inneholde alle følgende opplysninger: 

a) Utstyrets navn eller handelsnavn. 

b) De opplysningene som er absolutt nødvendige for at brukeren skal kunne identifisere utstyret, innholdet i 

emballasjen og, dersom det ikke er innlysende for brukeren, det tiltenkte formålet med utstyret. 

c) Produsentens navn, registrerte firmanavn eller registrerte varemerke og adressen til vedkommendes registrerte 

forretningssted. 

d) Dersom produsenten har sitt registrerte forretningssted utenfor Unionen, skal den autoriserte representantens navn 

og adressen til vedkommendes registrerte forretningssted angis. 

e) Dersom det er relevant, opplysninger om at utstyret inneholder 

— et legemiddel, herunder et avledet produkt av blod eller plasma fra mennesker, eller 

— vev eller celler, eller avledede produkter av dette, fra mennesker eller 

— vev eller celler av animalsk opprinnelse, eller avledede produkter av dette, som nevnt i forordning 

(EU) nr. 722/2012. 

f) Dersom det er relevant, informasjon merket i samsvar med avsnitt 10.4.5. 

g) Påskriften «LOT NUMBER» (partinummer) eller «SERIAL NUMBER» (serienummer) etterfulgt av utstyrets 

partinummer eller serienummer, eller et tilsvarende symbol, alt etter hva som er relevant. 

h) UDI-bæreren nevnt i artikkel 27 nr. 4 og del C i vedlegg VI. 

i) Entydige opplysninger om fram til hvilken dato det er sikkert å bruke eller implantere utstyret, angitt med minst år 

og måned, dersom dette er relevant. 

j) Dersom datoen fram til hvilken det er sikkert å bruke utstyret, ikke er angitt, angis produksjonsdatoen. Denne 

produksjonsdatoen kan inngå i partinummeret eller serienummeret, forutsatt at datoen enkelt kan identifiseres. 

k) Opplysninger om særlige vilkår for oppbevaring og/eller håndtering. 

l) Dersom utstyret leveres sterilt, opplysninger om at utstyret er sterilt samt steriliseringsmetoden. 

m) Nødvendige advarsler og forholdsregler som brukeren av utstyret eller eventuelle andre personer umiddelbart må 

gjøres oppmerksomme på. Denne informasjonen kan begrenses til et minimum så lenge mer detaljert informasjon 

angis i bruksanvisningen, idet det tas hensyn til de tiltenkte brukerne. 

n) Dersom utstyret er beregnet på engangsbruk, opplysninger om dette. En produsents opplysninger om engangsbruk 

skal være konsekvent i hele Unionen. 

o) Dersom utstyret er engangsutstyr som er blitt reprosessert, opplysninger om dette, antall reprosesseringssykluser 

som allerede er utført, og eventuelle begrensninger med hensyn til antall reprosesseringssykluser. 

p) Dersom utstyret er individuelt tilpasset, påskriften «individuelt tilpasset utstyr». 

q) Opplysninger om at utstyret er medisinsk utstyr. Dersom utstyret bare er beregnet på klinisk utprøving, påskriften 

«bare til klinisk utprøving». 

r) Når det gjelder utstyr som består av stoffer eller en kombinasjon av stoffer som er beregnet på å bli ført inn i 

menneskekroppen gjennom en kroppsåpning eller påført huden, og som absorberes av eller fordeles lokalt i 

menneskekroppen, den overordnede kvalitative sammensetningen av utstyret og kvantitativ informasjon om den 

eller de viktigste bestanddelene som skal sikre at den tilsiktede hovedvirkningen oppnås. 

s) Når det gjelder aktivt implanterbart utstyr, serienummeret, og når det gjelder annet implanterbart utstyr, 

serienummeret eller partinummeret. 

23.3. Informasjon på emballasjen som opprettholder utstyrets sterile tilstand («sterilemballasje») 

Følgende opplysninger skal angis på sterilemballasjen: 

a) Opplysninger som gjør det mulig å gjenkjenne sterilemballasjen som sådan. 

b) En erklæring om at utstyret er i en steril tilstand.  
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c) Steriliseringsmetoden. 

d) Produsentens navn og adresse. 

e) En beskrivelse av utstyret. 

f) Dersom utstyret er beregnet på klinisk utprøving, påskriften «bare til klinisk utprøving». 

g) Dersom utstyret er individuelt tilpasset, påskriften «individuelt tilpasset utstyr». 

h) Produksjonsmåned og -år. 

i) Entydige opplysninger om fram til hvilken dato det er sikkert å bruke eller implantere utstyret, angitt med minst år 

og måned. 

j) En anvisning om å slå opp i bruksanvisningen for å finne ut hva som skal gjøres dersom sterilemballasjen er skadet 

eller utilsiktet er blitt åpnet før bruk. 

23.4. Informasjon i bruksanvisningen 

Bruksanvisningen skal inneholde alle følgende opplysninger: 

a) Opplysningene nevnt i avsnitt 23.2 bokstav a), c), e), f), k), l), n) og r). 

b) Den tiltenkte bruken av utstyret med tydelig angitte indikasjoner, kontraindikasjoner, pasientmålgruppe/-grupper 

og tiltenkte brukere, alt etter hva som er relevant. 

c) Dersom det er relevant, detaljerte opplysninger om den kliniske nytten som kan forventes. 

d) Dersom det er relevant, lenker til sammendraget om sikkerhet og klinisk ytelse nevnt i artikkel 32. 

e) Utstyrets ytelsesegenskaper. 

f) Dersom det er relevant, informasjon som gjør det mulig for helsepersonell å kontrollere at utstyret er egnet, og å 

velge tilhørende programvare og tilbehør. 

g) Eventuelle gjenværende risikoer, kontraindikasjoner og uønskede bivirkninger, herunder informasjon om dette 

som skal gis til pasienten. 

h) Spesifikasjonene som er nødvendige for at brukeren skal kunne bruke utstyret på riktig måte, f.eks. den oppgitte 

nøyaktighetsgraden dersom utstyret har en målefunksjon. 

i) Opplysninger om en eventuell forberedende behandling eller håndtering av utstyret før det er klart til bruk, eller 

under bruken av det, f.eks. sterilisering, ferdigmontering, kalibrering osv., herunder det desinfiseringsnivået som 

er nødvendig for å garantere pasientens sikkerhet, og alle tilgjengelige metoder for å oppnå dette desinfiserings-

nivået. 

j) Eventuelle krav om at brukeren av utstyret og/eller andre personer skal ha særlige fasiliteter, særlig opplæring 

eller særlige kvalifikasjoner. 

k) Informasjon som kreves for å kontrollere at utstyret er riktig installert og kommer til å fungere sikkert og som 

tiltenkt av produsenten, samt, dersom det er relevant, 

— opplysninger om arten og hyppigheten av forebyggende og regelmessig vedlikehold og eventuell 

forberedende rengjøring eller desinfisering, 

— identifisering av eventuelle forbrukskomponenter og informasjon om hvordan de skiftes ut, 

— informasjon om en eventuell nødvendig kalibrering for å sikre at utstyret fungerer sikkert og som tiltenkt i 

hele den planlagte levetiden, 

— metoder for å fjerne risikoene som personer som deltar i installering, kalibrering eller service av utstyr, 

utsettes for. 

l) Dersom utstyret leveres sterilt, anvisninger i tilfelle skade på eller utilsiktet åpning av sterilemballasjen før bruk.  
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m) Dersom utstyret leveres ikke-sterilt, men skal steriliseres før bruk, egnede steriliseringsanvisninger. 

n) Dersom utstyret er gjenbrukbart, informasjon om hvilke prosesser som er egnet for å gjøre gjenbruk mulig, 

herunder rengjøring, desinfisering, emballering og, dersom det er relevant, den validerte metoden for 

resterilisering som er egnet for den eller de medlemsstatene der utstyret er brakt i omsetning. Det skal opplyses 

om hvordan det kan fastslås at utstyret ikke lenger bør gjenbrukes, f.eks. tegn på materialforringelse, eller det 

høyeste antall ganger utstyret kan gjenbrukes. 

o) Dersom det er relevant, informasjon om at utstyret bare kan gjenbrukes dersom det på produsentens ansvar er blitt 

istandsatt slik at det oppfyller de generelle kravene til sikkerhet og ytelse. 

p) Dersom det på utstyret er angitt at det er engangsutstyr, skal det opplyses om kjente egenskaper og tekniske 

faktorer som produsenten vet kan utgjøre en risiko dersom utstyret gjenbrukes. Denne informasjonen skal være 

basert på et spesifikt avsnitt i produsentens risikohåndteringsdokumentasjon, der slike egenskaper og tekniske 

faktorer skal være beskrevet i detalj. Dersom det i samsvar med avsnitt 23.1. bokstav d) ikke kreves en 

bruksanvisning, skal denne informasjonen gjøres tilgjengelig for brukeren på anmodning. 

q) For utstyr som er beregnet på bruk sammen med annet utstyr og/eller innretninger til generell bruk, 

— informasjon som gjør det mulig å identifisere slikt utstyr eller slike innretninger for å oppnå en sikker 

kombinasjon, og/eller 

— informasjon om eventuelle kjente begrensninger for kombinasjoner av utstyr og innretninger. 

r) Dersom utstyret sender ut stråling for medisinske formål, 

— detaljert informasjon om strålingens art, type og, dersom det er relevant, intensitet og fordeling, 

— informasjon om hvordan pasienten, brukeren eller andre personer vernes mot utilsiktet stråling mens utstyret 

er i bruk. 

s) Informasjon som gjør det mulig for brukeren og/eller pasienten å bli informert om eventuelle advarsler, 

forholdsregler, kontraindikasjoner, tiltak som skal treffes, samt begrensninger for bruk av utstyret. Dersom det er 

relevant, skal denne informasjonen gjøre det mulig for brukeren å orientere pasienten om eventuelle advarsler, 

forholdsregler, kontraindikasjoner, tiltak som skal treffes, samt begrensninger for bruk av utstyret. Alt etter hva 

som er relevant, skal informasjonen omfatte 

— advarsler, forholdsregler og/eller tiltak som skal treffes ved funksjonsfeil i utstyret eller endringer i utstyrets 

ytelse som kan påvirke sikkerheten, 

— advarsler, forholdsregler og/eller tiltak som skal treffes med hensyn til eksponering for ytre påvirkninger eller 

miljøforhold som med rimelighet kan forutses, f.eks. magnetfelter, elektrisk og elektromagnetisk påvirkning 

utenfra, elektrostatisk utladning, stråling forbundet med diagnostiske eller terapeutiske prosedyrer, trykk, 

fuktighet eller temperatur, 

— advarsler, forholdsregler og/eller tiltak som skal treffes med hensyn til risikoene for interferens som følge av 

utstyrets tilstedeværelse, og som med rimelighet kan forutses, under spesifikke diagnostiske undersøkelser, 

vurderinger, terapeutiske behandlinger eller andre prosedyrer, f.eks, elektromagnetisk interferens fra utstyret 

som påvirker annet utstyr, 

— dersom utstyret er beregnet på administrering av legemidler, vev eller celler fra mennesker eller dyr, eller 

avledede produkter av dette, eller biologiske stoffer, enhver begrensning eller uforenlighet i valget av stoffet 

som skal administreres, 

— advarsler, forholdsregler og/eller begrensninger knyttet til legemiddelet eller det biologiske materialet som 

utgjør en integrert del av utstyret, og 

— forholdsregler knyttet til materiale som er integrert i utstyret, og som inneholder eller består av CMR-stoffer 

eller hormonforstyrrende stoffer, eller som kan føre til sensibilisering eller allergisk reaksjon hos pasienten 

eller brukeren. 
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t) Når det gjelder utstyr som består av stoffer eller av kombinasjoner av stoffer som er beregnet på å bli ført inn i 

menneskekroppen, og som absorberes av eller fordeles lokalt i menneskekroppen, advarsler og forholdsregler, 

dersom det er relevant, forbundet med den generelle profilen for interaksjon mellom utstyret og dets metabolitter 

og annet utstyr, legemidler og andre stoffer samt kontraindikasjoner, uønskede bivirkninger og risikoer forbundet 

med overdosering. 

u) Når det gjelder implanterbart utstyr, den samlede kvalitative og kvantitative informasjonen om materialene og 

stoffene som pasientene kan bli eksponert for. 

v) Advarsler og forholdsregler som skal treffes for å fremme sikker avfallsdisponering av utstyret, dets tilbehør og 

eventuelle forbruksvarer som er brukt sammen med det. Alt etter hva som er relevant, skal denne informasjonen 

omfatte 

— infeksjonsfare eller mikrobielle farer, f.eks. eksplantater, nåler eller kirurgisk utstyr som er kontaminert med 

potensielt smittefarlige stoffer fra mennesker, og 

— fysiske farer, f.eks. fra skarpe gjenstander. 

Dersom det i samsvar med avsnitt 23.1. bokstav d) ikke kreves en bruksanvisning, skal denne informasjonen gjøres 

tilgjengelig for brukeren på anmodning. 

w) Når det gjelder utstyr beregnet på å kunne brukes av lekmenn, i hvilke tilfeller brukeren bør kontakte 

helsepersonell. 

x) Når det gjelder utstyr som omfattes av denne forordning i henhold til artikkel 1 nr. 2, informasjon om manglende 

klinisk nytte og risikoene som er forbundet med bruk av utstyret. 

y) Datoen for utstedelse av bruksanvisningen eller, dersom den er blitt revidert, utstedelsesdatoen og identifikatoren 

for den siste revisjonen av bruksanvisningen. 

z) En merknad til brukeren og/eller pasienten om at enhver alvorlig hendelse som har inntruffet i forbindelse med 

utstyret, bør rapporteres til produsenten og vedkommende myndighet i medlemsstaten der brukeren og/eller 

pasienten er etablert. 

aa) Informasjon som skal gis pasienter med implantert utstyr i samsvar med artikkel 18. 

ab) Når det gjelder utstyr som inneholder elektroniske programmerbare systemer, herunder programvare, eller 

programvare som er utstyr i seg selv, minstekrav til maskinvare, IT-nettverkenes egenskaper og IT-

sikkerhetstiltak, herunder vern mot uautorisert tilgang, som er nødvendige for å kunne bruke programvaren som 

beregnet. 

 _____  
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VEDLEGG II 

TEKNISK DOKUMENTASJON 

Den tekniske dokumentasjonen og, dersom det er relevant, et sammendrag av den som produsenten skal utarbeide, skal 

framlegges på en tydelig, organisert, søkevennlig og entydig måte, og skal særlig omfatte elementene oppført i dette vedlegg. 

1. UTSTYRSBESKRIVELSE OG -SPESIFIKASJON, HERUNDER VARIANTER OG TILBEHØR 

1.1. Utstyrsbeskrivelse og -spesifikasjon 

a) Produkt- eller handelsnavn og en generell beskrivelse av utstyret, herunder utstyrets tiltenkte formål og tiltenkte 

brukere. 

b) Den grunnleggende UDI-DI-en nevnt i del C i vedlegg VI som produsenten har tildelt det aktuelle utstyret, så snart 

identifiseringen av utstyret blir basert på et UDI-system, eller en annen tydelig identifikasjon ved hjelp av en 

produktkode, et katalognummer eller en annen entydig referanse som gjør sporing mulig. 

c) Den tiltenkte pasientpopulasjonen og den medisinske tilstanden som skal diagnostiseres, behandles og/eller 

overvåkes, samt andre forhold, f.eks. kriterier for pasientutvelgelse, indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler. 

d) Prinsipper for hvordan utstyret fungerer og utstyrets virkemåte, ved behov vitenskapelig dokumentert. 

e) Begrunnelsen for at produktet kvalifiserer som utstyr. 

f) Utstyrets risikoklasse og begrunnelsen for den eller de klassifiseringsreglene som er brukt i samsvar med vedlegg 

VIII. 

g) En redegjørelse for eventuelle nye egenskaper. 

h) En beskrivelse av tilbehøret til et utstyr, annet utstyr og andre produkter som ikke er utstyr, og som er beregnet på 

bruk i kombinasjon med det. 

i) En beskrivelse av eller en fullstendig liste over de forskjellige konfigurasjonene/variantene av utstyret som vil bli 

gjort tilgjengelig på markedet. 

j) En generell beskrivelse av de sentrale funksjonelle elementene, f.eks. utstyrets deler/komponenter (herunder 

programvare dersom det er relevant), utforming, sammensetning, funksjonalitet og, dersom det er relevant, kvalitative 

og kvantitative sammensetning. Dersom det er relevant, skal dette omfatte merking ved hjelp av visuelle 

framstillinger (f.eks. diagrammer, fotografier og tegninger) som tydelig angir de sentrale delene/komponentene, 

sammen med tilstrekkelige forklaringer slik at tegningene og diagrammene kan forstås. 

k) En beskrivelse av råmaterialene som inngår i de sentrale funksjonelle elementene, og de som enten er i direkte kontakt 

med menneskekroppen eller i indirekte kontakt med kroppen, f.eks. ved ekstrakorporal sirkulasjon av kroppsvæsker. 

l) Tekniske spesifikasjoner, f.eks. egenskaper, mål og ytelse, for utstyret og eventuelle varianter/konfigurasjoner og 

tilbehør som normalt angis i produktspesifikasjonen som gjøres tilgjengelig for brukeren, f.eks. i brosjyrer, kataloger 

og lignende publikasjoner. 

1.2. Henvisning til tidligere eller lignende generasjoner av utstyret 

a) En oversikt over den eller de tidligere generasjonene av utstyret som produsenten har framstilt, dersom det finnes slikt 

utstyr. 

b) En oversikt over identifisert lignende utstyr som er tilgjengelig på markedet i Unionen eller på internasjonale 

markeder, dersom det finnes slikt utstyr. 

2. INFORMASJON SOM SKAL FRAMLEGGES AV PRODUSENTEN 

Et fullstendig sett av 

— merkingen på utstyret og emballasjen, f.eks. stykkemballasjen, salgsemballasjen og transportemballasjen dersom 

særlige håndteringsforhold gjelder, på språkene som er akseptert i medlemsstatene der det planlegges å selge utstyret, 

og  
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— bruksanvisningen på språkene som er akseptert i medlemsstatene der det planlegges å selge utstyret. 

3. INFORMASJON OM DESIGN OG FRAMSTILLING 

a) Informasjon som gjør det mulig å forstå designfasene som utstyret har gjennomgått. 

b) Fullstendig informasjon og fullstendige spesifikasjoner, herunder om framstillingsprosesser og validering av disse, 

hjelpestoffer, løpende overvåking og testing av ferdige produkter. Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde 

fullstendig informasjon. 

c) Identifisering av alle steder, herunder av leverandører og underleverandører, der det utføres design- og framstillings-

aktiviteter. 

4. GENERELLE KRAV TIL SIKKERHET OG YTELSE 

Dokumentasjonen skal inneholde informasjon som gjør det mulig å påvise samsvar med de generelle kravene til sikkerhet 

og ytelse som er fastsatt i vedlegg I, og som gjelder for utstyret, idet det tas hensyn til utstyrets tiltenkte formål, samt en 

begrunnelse for og en validering og verifisering av løsningene som er valgt for å oppfylle disse kravene. Dokumentasjon 

av samsvar skal omfatte følgende: 

a) De generelle kravene til sikkerhet og ytelse som gjelder for utstyret, og en redegjørelse for hvorfor andre krav ikke 

gjelder. 

b) Den eller de metodene som brukes for å påvise samsvar med hvert av de gjeldende generelle kravene til sikkerhet og 

ytelse. 

c) De harmoniserte standardene, felles spesifikasjonene eller andre løsninger som er brukt. 

d) Den nøyaktige identiteten til de kontrollerte dokumentene som viser samsvar med de enkelte harmoniserte 

standardene, felles spesifikasjonene eller en annen metode som er brukt for å påvise samsvar med de generelle 

kravene til sikkerhet og ytelse. Informasjonen det vises til i dette nummer, skal inneholde en krysshenvisning til hvor i 

den fullstendige tekniske dokumentasjonen slik dokumentasjon finnes, og, dersom det er relevant, sammendraget av 

den tekniske dokumentasjonen. 

5. NYTTE-RISIKOANALYSE OG RISIKOHÅNDTERING 

Dokumentasjonen skal inneholde informasjon om følgende: 

a) Nytte-risikoanalysen nevnt i avsnitt 1 og 8 i vedlegg I. 

b) Løsningene som er brukt, og resultatene av risikohåndteringen nevnt i avsnitt 3 i vedlegg I. 

6. PRODUKTVERIFISERING OG -VALIDERING 

Dokumentasjonen skal inneholde resultatene og kritiske analyser av alle verifiserings- og valideringstester og/eller  

-studier som er foretatt for å påvise at utstyret er i samsvar med kravene i denne forordning, særlig de gjeldende generelle 

kravene til sikkerhet og ytelse. 

6.1. Prekliniske og kliniske data 

a) Resultater av tester, f.eks. tekniske tester, laboratorietester, tester med simulert bruk og dyreforsøk samt vurdering av 

offentliggjort litteratur som gjelder utstyret, idet det tas hensyn til dets tiltenkte formål, eller lignende utstyr, og som 

gjelder utstyrets prekliniske sikkerhet og samsvar med spesifikasjonene. 

b) Detaljert informasjon om testenes utforming, fullstendige test- eller studieprotokoller, metoder for analysering av data 

samt sammendrag av data og konklusjoner, særlig med hensyn til 

— utstyrets biokompatibilitet, herunder identifisering av alt materiale som kommer i direkte eller indirekte kontakt 

med pasienten eller brukeren, 

— fysisk, kjemisk og mikrobiologisk karakterisering, 

— elektrisk sikkerhet og elektromagnetisk kompatibilitet,  
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— verifisering og validering av programvare (beskrivelse av utformingen og utviklingen av programvaren og 

dokumentasjon av valideringen av programvaren som brukes i det ferdige utstyret. Denne informasjonen skal 

normalt inneholde et sammendrag av resultatene av all verifisering, validering og testing som er foretatt både 

internt og i et simulert eller faktisk brukermiljø før den endelige frigivelsen. Den skal også omfatte alle de 

forskjellige maskinvarekonfigurasjonene og, dersom det er relevant, operativsystemene som er angitt i 

informasjonen fra produsenten), 

— stabilitet, herunder holdbarhet, og 

— ytelse og sikkerhet. 

Dersom det er relevant, skal det dokumenteres at bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/10/EF(1) er 

overholdt. 

Dersom det ikke er utført nye tester, skal dokumentasjonen inneholde en begrunnelse for denne avgjørelsen. Et 

eksempel på en slik begrunnelse kan være at det er utført biokompatibilitetstesting av identiske materialer som er 

brukt i en tidligere versjon av utstyret som lovlig er brakt i omsetning eller tatt i bruk. 

c) Rapporten om den kliniske evalueringen og oppdateringer av den samt planen for den kliniske evalueringen nevnt i 

artikkel 61 nr. 12 og i del A i vedlegg XIV. 

d) Planen for og rapporten om vurderingen av den kliniske oppfølgingen etter at utstyret er brakt i omsetning, nevnt i del 

B i vedlegg XIV eller en begrunnelse for hvorfor klinisk oppfølging ikke får anvendelse. 

6.2. Ytterligere informasjon som kreves i bestemte tilfeller 

a) Dersom et utstyr som en integrert del inneholder et stoff som brukt alene kan anses for å være et legemiddel i henhold 

til artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2001/83/EF, herunder et legemiddel framstilt av blod eller plasma fra mennesker, som 

nevnt i artikkel 1 nr. 8 første ledd, skal dette angis. Dersom dette er tilfellet, skal dokumentasjonen inneholde 

informasjon om kilden til nevnte stoff samt om testene som er utført for å vurdere stoffets sikkerhet, kvalitet og nytte, 

idet det tas hensyn til utstyrets tiltenkte formål. 

b) Dersom et utstyr framstilles ved bruk av vev eller celler fra mennesker eller dyr, eller avledede produkter av dette, og 

omfattes av denne forordning i samsvar med artikkel 1 nr. 6 bokstav f) og g), og dersom et utstyr som en integrert del 

inneholder vev eller celler fra mennesker eller avledede produkter av dette som har en virkning utover den virkningen 

utstyret har, og omfattes av denne forordning i samsvar med artikkel 1 nr. 10 første ledd, skal dette angis. Dersom 

dette er tilfellet, skal dokumentasjonen inneholde informasjon om alt materiale fra mennesker eller dyr som er brukt, 

samt detaljert informasjon om samsvaret med henholdsvis avsnitt 13.1. eller 13.2. i vedlegg I. 

c) Når det gjelder utstyr som består av stoffer eller kombinasjoner av stoffer som er beregnet på å bli ført inn i 

menneskekroppen, og som absorberes av eller fordeles lokalt i menneskekroppen, detaljert informasjon, herunder 

testenes utforming, fullstendige test- eller studieprotokoller, metoder for analysering av data, sammendrag av data og 

konklusjoner fra studier om 

— absorpsjon, distribusjon, metabolisme og utskilling, 

— mulig interaksjon mellom disse stoffene, eller deres metabolitter i menneskekroppen, og annet utstyr, andre 

legemidler eller andre stoffer, idet det tas hensyn til målpopulasjonen og dens medisinske tilstander, 

— lokal toleranse og 

— toksisitet, herunder toksisitet ved enkeltdosering, toksisitet ved gjentatt dosering, genotoksisitet, 

kreftframkallende egenskaper og reproduksjons- og utviklingstoksisitet, alt etter hva som er relevant, og avhengig 

av nivået og arten av eksponering for utstyret. 

Dersom det ikke finnes slike studier, skal det gis en begrunnelse. 

d) For utstyr som inneholder CMR-stoffer eller hormonforstyrrende stoffer nevnt i avsnitt 10.4.1 i vedlegg I, 

begrunnelsen nevnt i avsnitt 10.4.2 i nevnte vedlegg. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/10/EF av 11. februar 2004 om tilnærming av lover og forskrifter om bruk av prinsippene for god 

laboratoriepraksis og kontroll av deres bruk ved forsøk med kjemiske stoffer (EUT L 50 av 20.2.2004, s. 44). 
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e) For utstyr som bringes i omsetning i steril eller i en definert mikrobiologisk tilstand, en beskrivelse av 

miljøforholdene i de relevante trinnene i framstillingsprosessen. For produkter som bringes i omsetning i steril 

tilstand, en beskrivelse av metodene som er brukt, herunder valideringsrapportene, med hensyn til emballering, 

sterilisering og opprettholdelse av den sterile tilstanden. Valideringsrapportene skal omhandle testing med tanke på 

mikrobiell belastning, pyrogener og, dersom det er relevant, rester av steriliseringsmidler. 

f) For utstyr som bringes i omsetning med en målefunksjon, en beskrivelse av metodene som er brukt for å sikre 

nøyaktigheten angitt i spesifikasjonene. 

g) Dersom utstyret skal koples til annet utstyr for å kunne fungere som tiltenkt, en beskrivelse av denne kombinasjonen/ 

konfigurasjonen, herunder bevis på at det oppfyller de generelle kravene til sikkerhet og ytelse når det koples til slikt 

utstyr, idet det tas hensyn til egenskapene angitt av produsenten. 

 _____  
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VEDLEGG III 

TEKNISK DOKUMENTASJON OM OVERVÅKING ETTER AT UTSTYRET ER BRAKT I OMSETNING 

Den tekniske dokumentasjonen om overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, som skal utarbeides av produsenten i 

samsvar med artikkel 83–86, skal framlegges på en tydelig, organisert, søkevennlig og entydig måte, og skal særlig omfatte 

elementene beskrevet i dette vedlegg. 

1. Planen for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, utarbeidet i samsvar med artikkel 84. 

Produsenten skal i en plan for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, dokumentere at kravene nevnt i artikkel 83 

er oppfylt. 

a) Planen for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, skal omhandle innsamling og bruk av tilgjengelig 

informasjon, særlig 

— informasjon om alvorlige hendelser, herunder informasjon fra periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporter, og 

korrigerende sikkerhetstiltak, 

— informasjon om hendelser som ikke er alvorlige, og om eventuelle uønskede bivirkninger, 

— informasjon fra trendrapportering, 

— relevant faglitteratur eller teknisk litteratur, databaser og/eller registre, 

— informasjon, herunder tilbakemeldinger og klager, fra brukere, distributører og importører og 

— offentlig tilgjengelig informasjon om lignende medisinsk utstyr. 

b) Planen for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, skal minst omfatte 

— en proaktiv og systematisk prosess for å samle inn informasjonen nevnt i bokstav a). Prosessen skal gjøre det 

mulig å karakterisere utstyrets ytelse på riktig måte samt å sammenligne utstyret med lignende produkter som er 

tilgjengelig på markedet, 

— effektive og egnede metoder og prosesser for å vurdere de innsamlede dataene, 

— egnede indikatorer og terskelverdier som skal brukes i den løpende revurderingen av nytte-risikoanalysen og av 

risikohåndteringen nevnt i avsnitt 3 i vedlegg I, 

— effektive og egnede metoder for å undersøke klager og analysere markedsrelatert erfaring som er samlet inn i 

felten, 

— metoder og protokoller for å håndtere hendelser som omfattes av trendrapporten fastsatt i artikkel 88, herunder 

metoder og protokoller som skal brukes for å fastslå en eventuell statistisk signifikant økning i hyppigheten eller 

alvorlighetsgraden av hendelser samt observasjonsperioden, 

— metoder og protokoller for å kommunisere effektivt med vedkommende myndigheter, meldte organer, 

markedsdeltakere og brukere, 

— en henvisning til framgangsmåter for å oppfylle produsentenes forpliktelser fastsatt i artikkel 83, 84 og 86, 

— systematiske framgangsmåter for å identifisere og iverksette egnede tiltak, herunder korrigerende tiltak, 

— effektive verktøy for å spore og identifisere utstyr som det kan være behov for å treffe korrigerende tiltak for, og 

— en plan for klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning, som nevnt i del B i vedlegg XIV, eller en 

begrunnelse for hvorfor en slik klinisk oppfølging ikke er relevant. 

2. Den periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporten nevnt i artikkel 86 og rapporten om overvåking etter at utstyret er brakt i 

omsetning, som nevnt i artikkel 85. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

EU-SAMSVARSERKLÆRING 

EU-samsvarserklæringen skal inneholde all følgende informasjon: 

1. Produsentens navn, registrerte firmanavn eller registrerte varemerke og, dersom det allerede er utstedt, det individuelle 

registreringsnummeret nevnt i artikkel 31 og, dersom det er relevant, vedkommendes autoriserte representant samt adressen 

til deres registrerte forretningssted der de kan kontaktes og fysisk lokaliseres, 

2. En erklæring om at EU-samsvarserklæringen er utstedt på produsentens eneansvar. 

3. Den grunnleggende UDI-DI-en som nevnt i del C i vedlegg VI. 

4. Produkt- og handelsnavn, produktkode, katalognummer eller en annen entydig referanse som gjør det mulig å identifisere 

og spore utstyret som omfattes av EU-samsvarserklæringen, f.eks. et bilde, dersom det er relevant, og utstyrets tiltenkte 

formål. Bortsett fra produkt- eller handelsnavnet kan informasjonen som muliggjør identifisering og sporing, framgå av den 

grunnleggende UDI-DI-en nevnt i nr. 3. 

5. Utstyrets risikoklasse i samsvar med reglene fastsatt i vedlegg VIII. 

6. En erklæring om at utstyret som omfattes av denne erklæringen, er i samsvar med denne forordning og eventuelt med annet 

relevant EU-regelverk som inneholder bestemmelser om utstedelse av en EU-samsvarserklæring. 

7. Henvisninger til eventuelle felles spesifikasjoner som er anvendt, og som det erklæres samsvar med. 

8. Dersom det er relevant, det meldte organets navn og identifikasjonsnummer, en beskrivelse av framgangsmåten for 

samsvarsvurdering som er gjennomført, og identifikasjon av det eller de sertifikatene som er utstedt. 

9. Dersom det er relevant, ytterligere informasjon. 

10. Sted og dato for utstedelse av erklæringen, navnet på og stillingen til personen som har underskrevet den, samt 

opplysninger om for hvem og på vegne av hvem vedkommende har underskrevet, samt underskrift. 

 _____  
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VEDLEGG V 

CE-SAMSVARSMERKING 

1. CE-merkingen skal bestå av bokstavene «CE» i følgende grafiske utforming: 

 

2. Dersom CE-merkingen gjøres mindre eller større, skal størrelsesforholdet vist i illustrasjonen ovenfor overholdes. 

3. De ulike delene som CE-merkingen består av, skal så langt det er mulig ha samme høyde og ikke være lavere enn 5 mm. 

Dette minstemålet kan fravikes for utstyr som er lite av størrelse. 

 _____  
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VEDLEGG VI 

INFORMASJON SOM SKAL FRAMLEGGES VED REGISTRERING AV UTSTYR OG MARKEDSDELTAKERE I SAMSVAR 

MED ARTIKKEL 29 NR. 4 OG ARTIKKEL 31, SENTRALE DATAELEMENTER SOM SKAL SENDES TIL UDI-DATABASEN 

SAMMEN MED UDI-DI-EN I SAMSVAR MED ARTIKKEL 28 OG 29, OG UDI-SYSTEMET 

DEL A 

INFORMASJON SOM SKAL FRAMLEGGES VED REGISTRERING AV UTSTYR OG MARKEDSDELTAKERE I SAMSVAR 

MED ARTIKKEL 29 NR. 4 OG ARTIKKEL 31 

Produsenter og, dersom det er relevant, autoriserte representanter og, dersom det er relevant, importører skal framlegge 

informasjonen nevnt i avsnitt 1 og skal sikre at informasjonen om deres utstyr nevnt i avsnitt 2 er fullstendig, korrekt og er blitt 

oppdatert av den berørte parten. 

1. Informasjon om markedsdeltakeren 

1.1. Typen markedsdeltaker (produsent, autorisert representant eller importør). 

1.2. Markedsdeltakerens navn, adresse og kontaktopplysninger. 

1.3. Dersom informasjon framlegges av en annen person på vegne av en av markedsdeltakerne nevnt i avsnitt 1.1, navnet på, 

adressen og kontaktopplysningene til den aktuelle personen. 

1.4. Navnet på, adressen og kontaktopplysningene til den eller de personene som har ansvar for overholdelse av regelverket, 

som nevnt i artikkel 15. 

2. Informasjon om utstyret 

2.1. Grunnleggende UDI-DI. 

2.2. Type, nummer og utløpsdato for sertifikatet utstedt av det meldte organet, det aktuelle meldte organets navn eller 

identifikasjonsnummer samt en lenke til informasjonen som er angitt i sertifikatet, og som det meldte organet har 

registrert i det elektroniske systemet for meldte organer og sertifikater. 

2.3. Medlemsstaten der utstyret skal bringes eller er brakt i omsetning i Unionen. 

2.4. For utstyr i klasse IIa, IIb eller III: Medlemsstatene der utstyret er gjort eller skal gjøres tilgjengelig. 

2.5. Utstyrets risikoklasse. 

2.6. Reprosessert engangsutstyr (ja/nei). 

2.7. Forekomst av et stoff som brukt alene kan anses for å være et legemiddel, samt navnet på nevnte stoff. 

2.8. Forekomst av et stoff som brukt alene kan anses for å være et legemiddel framstilt av blod eller plasma fra mennesker, 

samt navnet på nevnte stoff. 

2.9. Forekomst av vev eller celler fra mennesker eller avledede produkter av dette (ja/nei). 

2.10. Forekomst av vev eller celler av animalsk opprinnelse eller avledede produkter av dette som nevnt i forordning 

(EU) nr. 722/2012 (ja/nei). 

2.11. Dersom det er relevant, det individuelle identifikasjonsnummeret for den eller de kliniske utprøvingene som er 

gjennomført i forbindelse med utstyret, eller en lenke til registreringen av den kliniske utprøvingen i det elektroniske 

systemet for kliniske utprøvinger. 

2.12. For utstyr som er oppført i vedlegg XVI, opplysninger om hvorvidt utstyrets tiltenkte formål er et annet enn et medisinsk 

formål. 

2.13. For utstyr som er designet og framstilt av en annen juridisk eller fysisk person som nevnt i artikkel 10 nr. 15, den aktuelle 

juridiske eller fysiske personens navn, adresse og kontaktopplysninger.  
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2.14. For utstyr i klasse III eller implanterbart utstyr, sammendraget om sikkerhet og klinisk ytelse. 

2.15. Utstyrets status (på markedet, ikke lenger i omsetning, tilbakekalt, korrigerende sikkerhetstiltak truffet). 

DEL B 

SENTRALE DATAELEMENTER SOM SAMMEN MED UDI-DI-EN SKAL SENDES TIL UDI-DATABASEN I SAMSVAR MED 

ARTIKKEL 28 OG 29 

Produsenten skal sende UDI-DI-en og all følgende informasjon om produsenten og utstyret til UDI-databasen: 

1. Mengde per emballasjekonfigurasjon. 

2. Den grunnleggende UDI-DI-en som nevnt i artikkel 29 og eventuelle supplerende UDI-DI-er. 

3. Måten framstillingen av utstyret kontrolleres på (utløpsdato eller framstillingsdato, partinummer, serienummer). 

4. Dersom det er relevant, UDI-DI-en for bruksenheten (dersom en UDI ikke er angitt på utstyrets bruksenhet, skal 

bruksenheten tildeles en DI for å knytte bruken av utstyret til en pasient). 

5. Produsentens navn og adresse (som angitt i merkingen). 

6. Det individuelle registreringsnummeret utstedt i samsvar med artikkel 31 nr. 2. 

7. Dersom det er relevant, den autoriserte representantens navn og adresse (som angitt i merkingen). 

8. Det medisinske utstyrets nomenklaturkode som fastsatt i artikkel 26. 

9. Utstyrets risikoklasse. 

10. Dersom det er relevant, navn eller handelsnavn. 

11. Dersom det er relevant, utstyrsmodell-, referanse- eller katalognummer. 

12. Dersom det er relevant, klinisk størrelse (herunder volum, lengde, gauge, diameter). 

13. Ytterligere produktbeskrivelse (valgfritt). 

14. Dersom det er relevant, vilkår for oppbevaring og/eller håndtering (som angitt i merkingen eller bruksanvisningen). 

15. Dersom det er relevant, andre handelsnavn for utstyret. 

16. Merket som engangsutstyr (ja/nei). 

17. Dersom det er relevant, det høyeste antall ganger utstyret kan gjenbrukes. 

18. Utstyr merket som sterilt (ja/nei). 

19. Behov for sterilisering før bruk (ja/nei). 

20. Inneholder lateks (ja/nei). 

21. Dersom det er relevant, informasjon merket i samsvar med avsnitt 10.4.5 i vedlegg I. 

22. Nettadresse (URL) for ytterligere informasjon, f.eks. elektronisk bruksanvisning (valgfritt). 

23. Dersom det er relevant, kritiske advarsler eller kontraindikasjoner. 

24. Utstyrets status (på markedet, ikke lenger i omsetning, tilbakekalt, korrigerende sikkerhetstiltak truffet).  
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DEL C 

UDI-SYSTEMET 

1. Definisjoner 

Automatisk identifikasjon og datafangst («AIDC») 

AIDC er en teknologi som brukes til automatisk datafangst. AIDC-teknologier omfatter strekkoder, smartkort, biometri 

og RFID. 

Grunnleggende UDI-DI 

Den grunnleggende UDI-DI-en er den primære identifikatoren for en utstyrsmodell. Det er den DI-en som er tildelt et 

utstyrs bruksenhet. Det er den viktigste koden for registreringer i UDI-databasen og angis i relevante sertifikater og EU-

samsvarserklæringer. 

Bruksenhetens DI 

Formålet med bruksenhetens DI er å knytte bruken av et utstyr til en pasient i tilfeller der det aktuelle utstyrets 

bruksenhet ikke har en UDI-merking, f.eks. dersom flere enheter av samme utstyr er pakket sammen. 

Konfigurerbart utstyr 

Konfigurerbart utstyr er utstyr som består av flere komponenter som produsenten kan montere i flere konfigurasjoner. 

Disse enkeltkomponentene kan være utstyr i seg selv. 

Konfigurerbart utstyr omfatter bl.a. CT-systemer, ultralydsystemer, anestesisystemer, systemer for fysiologisk 

monitorering og RIS (radiologisk informasjonssystem). 

Konfigurasjon 

Konfigurasjon er en kombinasjon av utstyrsdeler, som angitt av produsenten, som fungerer sammen som et utstyr for å 

oppnå et tiltenkt formål. Kombinasjonen av deler kan endres, justeres eller tilpasses for å oppfylle bestemte behov. 

Konfigurasjoner omfatter bl.a. 

— gantryer, rør, bord, konsoller og andre utstyrsdeler som kan konfigureres/kombineres for å oppnå en tilsiktet 

funksjon ved computertomografi, 

— respiratorer, respirasjonskretser og fordampere som kombineres for å oppnå en tilsiktet funksjon ved anestesi. 

UDI-DI 

UDI-DI er en unik numerisk eller alfanumerisk kode som er spesifikk for en utstyrsmodell, og som også brukes som 

«tilgangsnøkkel» til informasjon som er lagret i en UDI-database. 

Menneskeleselig tolkning («HRI») 

HRI er en leselig tolkning av datategnene som er kodet i UDI-bæreren. 

Emballasjenivåer 

Med emballasjenivåer menes de forskjellige produktemballasjenivåene som inneholder et fastsatt antall utstyr, f.eks. en 

eske eller beholder. 

UDI-PI 

UDI-PI er en numerisk eller alfanumerisk kode som identifiserer produksjonsenheten for et utstyr. 

De forskjellige typene UDI-PI-er omfatter serienummer, partinummer, programvareidentifikasjon og framstillings- eller 

utløpsdato eller begge disse datoene.  
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Radiofrekvensidentifikasjon («RFID») 

RFID er en teknologi der det brukes kommunikasjon ved hjelp av radiobølger for å utveksle data mellom en leser og en 

elektronisk brikke som er festet til en gjenstand, med henblikk på identifikasjon. 

Transportbeholdere 

En transportbeholder er en beholder der sporbarheten styres ved hjelp av en prosess som er spesifikk for 

logistikksystemer. 

Entydig utstyrsidentifikasjon («UDI») 

UDI-en er en serie numeriske eller alfanumeriske tegn som opprettes i henhold til en internasjonal standard for 

utstyrsidentifikasjon og -koding. Den muliggjør en entydig identifikasjon av et bestemt utstyr på markedet. En UDI 

består av en UDI-DI og en UDI-PI. 

Ordet «entydig» innebærer ikke serialisering av individuelle produksjonsenheter. 

UDI-bærer 

UDI-bæreren er måten UDI-en overføres på ved hjelp av AIDC og, dersom det er relevant, dens HRI. 

UDI-bærere omfatter bl.a. endimensjonal / lineær strekkode, todimensjonal strekkode / matrisestrekkode, RFID. 

2. Generelle krav 

2.1. Påføringen av UDI-en er et tilleggskrav – det erstatter ikke andre krav til merking fastsatt i vedlegg I til denne 

forordning. 

2.2. Produsenten skal tildele og opprettholde entydige UDI-er for sitt utstyr. 

2.3. Det er bare produsenten som kan påføre UDI-en på utstyret eller utstyrets emballasje. 

2.4. Det må bare brukes standarder for koding fastsatt av utstedende enheter utpekt av Kommisjonen i henhold til artikkel 27 

nr. 2. 

3. UDI 

3.1. Selve utstyret eller utstyrets emballasje skal tildeles en UDI. Høyere emballasjenivåer skal ha sin egen UDI. 

3.2. Transportbeholdere skal være unntatt kravet i avsnitt 3.1. Som et eksempel kreves det ikke en UDI på en logistikkenhet. 

Dersom en helsetjenesteyter bestiller flere utstyrsenheter ved hjelp av UDI-en eller modellnummeret for individuelt 

utstyr, og produsenten plasserer utstyret i en beholder for transport eller for å beskytte utstyrsenheter som er emballert 

enkeltvis, omfattes beholderen (logistikkenheten) ikke av kravene om UDI. 

3.3. UDI-en skal inneholde to deler: en UDI-DI og en UDI-PI. 

3.4. UDI-DI-en skal være unik på hvert utstyrsemballasjenivå. 

3.5. Dersom et partinummer, serienummer, en programvareidentifikasjon eller en utløpsdato er angitt i merkingen, skal 

det/den være en del av UDI-PI-en. Dersom det også er en framstillingsdato angitt i merkingen, trenger den ikke å tas 

med i UDI-PI-en. Dersom det bare er en framstillingsdato angitt i merkingen, skal den brukes som UDI-PI. 

3.6. Hver komponent som anses som utstyr, og som i seg selv er kommersielt tilgjengelig, skal tildeles en separat UDI, med 

mindre komponentene er en del av et konfigurerbart utstyr som er merket med en egen UDI. 

3.7. Systemer og prosedyresett som nevnt i artikkel 22 skal tildeles og utstyres med en egen UDI. 

3.8. Produsenten skal tildele utstyr en UDI i samsvar med relevante standarder for koding.  
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3.9. Det skal kreves en ny UDI-DI ved enhver endring som kan føre til feil identifisering av utstyret, og/eller tvetydigheter 

med hensyn til utstyrets sporbarhet, og særlig ved enhver endring av ett av følgende dataelementer i UDI-databasen 

kreves det en ny UDI-DI: 

a) Navn eller handelsnavn. 

b) Utstyrsversjon eller -modell. 

c) Merket som engangsutstyr. 

d) Pakket sterilt. 

e) Behov for sterilisering før bruk. 

f) Antall utstyrsenheter i en pakning. 

g) Kritiske advarsler eller kontraindikasjoner, f.eks. innhold av lateks eller DEHP. 

3.10. Produsenter som pakker om og/eller merker om utstyr med sin egen merking, skal oppbevare den opprinnelige 

utstyrsprodusentens UDI. 

4. UDI-bærer 

4.1. UDI-bæreren (AIDC- og HRI-presentasjonen av UDI-en) skal plasseres i merkingen eller på selve utstyret og på alle 

høyere utstyrsemballasjenivåer. Høyere nivåer omfatter ikke transportbeholdere. 

4.2. Dersom det er betydelige plassbegrensninger på bruksenhetens emballasje, kan UDI-bæreren plasseres på neste høyere 

emballasjenivå. 

4.3. Når det gjelder engangsutstyr i klasse I og IIa som er emballert og merket enkeltvis, kreves det ikke at UDI-bæreren 

plasseres på emballasjen, men den skal plasseres på et høyere emballasjenivå, f.eks. på en eske som inneholder flere 

utstyrsenheter emballert enkeltvis. Dersom helsetjenesteyteren ikke forventes å ha tilgang til det høyere 

utstyrsemballasjenivået, f.eks. i forbindelse med hjemmehelsetjenester, skal UDI-en imidlertid plasseres på det enkelte 

utstyrs emballasje. 

4.4. Når det gjelder utstyr som utelukkende er beregnet på detaljsalgssteder, kreves det ikke at UDI-PI-ene i AIDC finnes på 

salgsstedets emballasje. 

4.5. Når andre AIDC-bærere enn UDI-bæreren er en del av produktmerkingen, skal det være enkelt å identifisere UDI-

bæreren. 

4.6. Dersom det brukes lineære strekkoder, kan UDI-DI-en og UDI-PI-en være sammenlenket eller ikke-sammenlenket i to 

eller flere strekkoder. Det skal være mulig å skille mellom alle deler av og elementer i den lineære strekkoden, og de 

skal kunne identifiseres. 

4.7. Dersom det er betydelige hindre for bruk av både AIDC og HRI i merkingen, kreves det bare at AIDC-formatet finnes i 

merkingen. Når det gjelder utstyr som er beregnet på bruk utenfor helsevesenet, f.eks. utstyr beregnet på 

hjemmebehandling, skal merkingen imidlertid inneholde HRI-en, selv om dette fører til at det ikke er plass til AIDC-en. 

4.8. HRI-formatet skal følge reglene til enheten som utsteder UDI-koden. 

4.9. Dersom produsenten bruker RFID-teknologi, skal merkingen også inneholde en lineær eller todimensjonal strekkode i 

henhold til standarden fastsatt av de utstedende enhetene. 

4.10. Gjenbrukbart utstyr skal være utstyrt med en UDI-bærer på selve utstyret. UDI-bæreren for gjenbrukbart utstyr som skal 

rengjøres, desinfiseres, steriliseres eller renoveres mellom hver gang det brukes på en pasient, skal i hele utstyrets 

planlagte levetid være permanent og leselig etter hver prosess som utføres for å klargjøre utstyret for etterfølgende bruk. 

Kravene i dette avsnitt får ikke anvendelse på utstyr i følgende tilfeller: 

a) Enhver form for direkte merking som vil påvirke utstyrets sikkerhet og ytelse. 

b) Utstyret kan ikke merkes direkte fordi det ikke er teknisk mulig. 

4.11. UDI-bæreren skal være leselig ved normal bruk i hele utstyrets planlagte levetid.  
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4.12. Dersom UDI-bæreren er lett leselig, eller dersom en AIDC kan skannes gjennom utstyrets emballasje, kreves det ikke at 

UDI-bæreren plasseres på emballasjen. 

4.13. Når det gjelder et ferdig utstyr som består av flere deler som må monteres før første gangs bruk, er det tilstrekkelig å 

plassere UDI-bæreren på bare en av disse delene. 

4.14. UDI-bæreren skal plasseres på en slik måte at AIDC-en er tilgjengelig ved normal bruk eller oppbevaring. 

4.15. Strekkodebærere som inneholder både en UDI-DI og en UDI-PI, kan også inneholde data som er vesentlige for at 

utstyret skal fungere, eller andre data. 

5. Generelle prinsipper for UDI-databasen 

5.1. UDI-databasen skal støtte bruken av alle viktige dataelementer for UDI-databasen nevnt i del B i dette vedlegg. 

5.2. Produsenter skal ha ansvar for den første innsendingen og oppdateringer av identifiserende informasjon og andre 

utstyrsdataelementer i UDI-databasen. 

5.3. Egnede metoder/framgangsmåter for validering av de innsendte dataene skal brukes. 

5.4. Produsenter skal regelmessig kontrollere at alle dataene som er relevante for utstyr som de har brakt i omsetning, er 

korrekte, bortsett fra for utstyr som ikke lenger er tilgjengelig på markedet. 

5.5. Det at utstyrets UDI-DI finnes i UDI-databasen, skal ikke forstås som at utstyret er i samsvar med denne forordning. 

5.6. Databasen skal gjøre det mulig å kople alle utstyrets emballasjenivåer til hverandre. 

5.7. Dataene for nye UDI-DI-er skal være tilgjengelige når utstyret bringes i omsetning. 

5.8. Produsenter skal oppdatere de relevante dataene som er registrert i UDI-databasen, innen 30 dager etter at det er foretatt 

en endring av et element som ikke krever en ny UDI-DI. 

5.9. I UDI-databasen skal det, når det er mulig, brukes internasjonalt anerkjente standarder for innsending og oppdatering av 

data. 

5.10. UDI-databasens brukergrensesnitt skal være tilgjengelig på alle offisielle språk i Unionen. Bruken av fritekstfelter skal 

imidlertid begrenses til et minimum for å redusere behovet for oversettelse. 

5.11. Data om utstyr som ikke lenger er tilgjengelig på markedet, skal lagres i UDI-databasen. 

6. Regler for spesifikke typer utstyr 

6.1. Implanterbart utstyr: 

6.1.1. Implanterbart utstyr skal på laveste emballasjenivå («enhetspakker») identifiseres eller merkes ved bruk av AIDC med 

en UDI (UDI-DI + UDI-PI). 

6.1.2. UDI-PI-en skal inneholde minst følgende informasjon: 

a) Serienummeret for aktivt implanterbart utstyr. 

b) Serienummeret eller partinummeret for annet implanterbart utstyr. 

6.1.3. Det implanterbare utstyrets UDI skal kunne identifiseres før implantering. 

6.2. Gjenbrukbart utstyr som skal rengjøres, desinfiseres, steriliseres eller renoveres mellom hver gangs bruk 

6.2.1. UDI-en for slikt utstyr skal plasseres på utstyret og være leselig etter hver prosedyre som utføres for å klargjøre utstyret 

for neste gangs bruk. 

6.2.2. UDI-PI-egenskapene, f.eks. parti- eller serienummeret, skal defineres av produsenten.  
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6.3. Systemer og prosedyresett som nevnt i artikkel 22 

6.3.1. Den fysiske eller juridiske personen nevnt i artikkel 22 skal ha ansvar for å identifisere systemet eller prosedyresettet 

med en UDI, herunder både UDI-DI og UDI-PI. 

6.3.2. Utstyrsinnhold i systemer eller prosedyresett skal være utstyrt med en UDI-bærer på emballasjen eller på selve utstyret. 

Unntak: 

a) Individuelt engangsutstyr hvis bruk normalt er kjent for de tilsiktede brukerne, som inngår i et system eller et 

prosedyresett, og som ikke er beregnet på individuell bruk utenfor rammen av systemet eller prosedyresettet, trenger 

ikke å være utstyrt med en egen UDI-bærer. 

b) Utstyr som er unntatt kravet om å være utstyrt med UDI-bærer på det relevante emballasjenivået, trenger ikke å 

være utstyrt med en UDI-bærer når det inngår i et system eller prosedyresett. 

6.3.3. Plassering av UDI-bæreren på systemer eller prosedyresett 

a) Systemets eller prosedyresettets UDI-bærer skal som en hovedregel påføres emballasjens utside. 

b) UDI-bæreren skal være leselig eller, dersom det dreier seg om AIDC, kunne skannes, uansett om den er plassert på 

utsiden av systemets eller prosedyresettets emballasje eller på innsiden av en gjennomsiktig emballasje. 

6.4. Konfigurerbart utstyr 

6.4.1. En UDI skal tildeles det konfigurerbare utstyret i sin helhet og skal kalles det konfigurerbare utstyrets UDI. 

6.4.2. Det konfigurerbare utstyrets UDI-DI skal tildeles grupper av konfigurasjoner, ikke hver enkelt konfigurasjon i 

gruppen. En gruppe konfigurasjoner defineres som samlingen av mulige konfigurasjoner for et gitt utstyr som beskrevet 

i den tekniske dokumentasjonen. 

6.4.3. Det konfigurerbare utstyrets UDI-PI skal tildeles hvert enkelt konfigurerbart utstyr. 

6.4.4. Bæreren av det konfigurerbare utstyrets UDI skal plasseres på den delen som det er minst sannsynlig vil bli skiftet ut i 

systemets levetid, og skal identifiseres som det konfigurerbare utstyrets UDI. 

6.4.5. Hver komponent som anses som utstyr, og som i seg selv er kommersielt tilgjengelig, skal tildeles en separat UDI. 

6.5. Utstyrsprogramvare 

6.5.1. Kriterier for tildeling av UDI 

UDI-en skal tildeles på programvarens systemnivå. Det er bare programvare som i seg selv er kommersielt tilgjengelig, 

og programvare som i seg selv er utstyr, som omfattes av dette kravet. 

Programvareidentifikasjonen skal anses for å være framstillingskontrollmekanismen og skal vises i UDI-PI-en. 

6.5.2. Det kreves en ny UDI-DI når det foretas endringer som påvirker 

a) den opprinnelige ytelsen, 

b) programvarens sikkerhet eller tiltenkte bruk, 

c) tolkningen av data. 

Slike endringer omfatter nye eller endrede algoritmer eller databasestrukturer, ny eller endret betjeningsplattform, 

arkitektur eller nye brukergrensesnitt eller nye kanaler for interoperabilitet. 

6.5.3. Mindre programvarerevisjoner krever en ny UDI-PI og ikke en ny UDI-DI. 

Mindre programvarerevisjoner er vanligvis forbundet med feilretting, forbedringer av brukervennligheten som ikke 

foretas av sikkerhetshensyn, sikkerhetskorrigeringer eller driftseffektivitet. 

Mindre programvarerevisjoner skal identifiseres ved hjelp av en produsentspesifikk form for identifikasjon. 
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6.5.4. Kriterier for plassering av UDI-en i forbindelse med programvare 

a) Dersom programvaren leveres på et fysisk medium, f.eks. en CD eller en DVD, skal hvert emballasjenivå være 

utstyrt med den menneskeleselige presentasjonen og AIDC-presentasjonen av den fullstendige UDI-en. UDI-en som 

plasseres på det fysiske mediet som inneholder programvaren, samt dens emballasje, skal være identisk med UDI-en 

som er tildelt programvaren på systemnivå. 

b) UDI-en skal angis i et skjermbilde som er lett tilgjengelig for brukeren, og i et lettlest ren tekst-format, f.eks. i en 

«Om»-fil, eller som en del av oppstartskjermbildet. 

c) Programvare uten brukergrensesnitt, f.eks. mellomvare for bildekonvertering, skal kunne overføre UDI-en via et 

programmeringsgrensesnitt (API). 

d) Det er bare den menneskeleselige delen av UDI-en som kreves i programvarens elektroniske visninger. UDI-

merkingen ved bruk av AIDC kreves ikke i de elektroniske visningene, f.eks. i «Om»-menyer, 

velkomstskjermbilder osv. 

e) Det menneskeleselige formatet av UDI-en for programvaren skal inneholde applikasjonsidentifikatorene (AI) for 

standarden som er brukt av de utstedende enhetene, for å hjelpe brukeren med å identifisere UDI-en og fastslå 

hvilken standard som er brukt for å opprette UDI-en. 

 _____  
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VEDLEGG VII 

KRAV SOM MELDTE ORGANER SKAL OPPFYLLE 

1. ORGANISATORISKE OG GENERELLE KRAV 

1.1. Rettslig status og organisasjonsstruktur 

1.1.1. Hvert meldte organ skal opprettes i henhold til en medlemsstats nasjonale rett eller i henhold til retten i en tredjestat som 

Unionen har inngått avtale med i denne forbindelse. Dets rettslige status og status som juridisk person skal 

dokumenteres fullt ut. Slik dokumentasjon skal inneholde informasjon om eierskap samt om de juridiske eller fysiske 

personene som utøver kontroll over det meldte organet. 

1.1.2. Dersom det meldte organet er et rettssubjekt som er en del av en større organisasjon, skal aktivitetene til nevnte 

organisasjon og dens organisasjonsstruktur og ledelse samt forholdet til det meldte organet være tydelig dokumentert. I 

slike tilfeller får kravene i avsnitt 1.2 anvendelse på både det meldte organet og på organisasjonen det tilhører. 

1.1.3. Dersom et meldt organ helt eller delvis eier rettssubjekter som er etablert i en medlemsstat eller i en tredjestat, eller eies 

av et annet rettssubjekt, skal disse rettssubjektenes aktiviteter og ansvarsområder samt deres rettslige og driftsmessige 

forbindelse til det meldte organet dokumenteres klart og tydelig. Personale hos disse rettssubjektene som utfører 

samsvarsvurderingsaktiviteter i henhold til denne forordning, skal være underlagt gjeldende krav i denne forordning. 

1.1.4. Det meldte organets organisasjonsstruktur, ansvarsfordeling, rapporteringsveier og drift skal være av en slik art at det 

sikrer tillit til det meldte organets arbeid og til resultatene av samsvarsvurderingsaktivitetene som det utfører. 

1.1.5. Det meldte organet skal på en tydelig måte dokumentere sin organisasjonsstruktur og funksjonene, ansvarsområdene og 

myndigheten til organets øverste ledelse og annet personale som kan ha innflytelse på det meldte organets arbeid og 

resultatene av dets samsvarsvurderingsaktiviteter. 

1.1.6. Det meldte organet skal identifisere hvilke personer i den øverste ledelsen som har overordnet myndighet og ansvar på 

hvert av følgende områder: 

— Framskaffing av tilstrekkelige ressurser for å utføre samsvarsvurderingsaktiviteter. 

— Utarbeiding av framgangsmåter og retningslinjer for driften av det meldte organet. 

— Tilsyn med gjennomføringen av det meldte organets framgangsmåter, retningslinjer og kvalitetsstyringssystemer. 

— Tilsyn med det meldte organets finanser. 

— Aktiviteter utført av og beslutninger truffet av det meldte organet, herunder inngåtte avtaler. 

— Delegering av myndighet til personale og/eller utvalg, dersom det er nødvendig, med henblikk på utføring av 

bestemte aktiviteter. 

— Samhandling med myndigheten med ansvar for meldte organer og forpliktelsene som gjelder kommunikasjon med 

andre vedkommende myndigheter, Kommisjonen og andre meldte organer. 

1.2. Uavhengighet og upartiskhet 

1.2.1. Det meldte organet skal være et tredjepartsorgan som er uavhengig av produsenten av utstyret som det utfører 

samsvarsvurdering av. Det meldte organet skal også være uavhengig av enhver annen markedsdeltaker med interesse i 

utstyret samt av produsentens eventuelle konkurrenter. Dette er ikke til hinder for at det meldte organet kan utføre 

samsvarsvurderingsaktiviteter for konkurrerende produsenter.  
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1.2.2. Det meldte organet skal organiseres og drives på en slik måte at det sikres at virksomheten er uavhengig, objektiv og 

upartisk. Det meldte organet skal dokumentere og gjennomføre en struktur og framgangsmåter for å sikre upartiskhet og 

for å fremme og bruke prinsippene for upartiskhet i hele organisasjonen, blant alt personale og i alle vurderings-

aktiviteter. Slike framgangsmåter skal sikre at alt som kan føre til en interessekonflikt, identifiseres, undersøkes og 

løses, herunder yting av rådgivningstjenester på området utstyr før ansettelse hos det meldte organet. Undersøkelsen, 

utfallet og løsningen skal dokumenteres. 

1.2.3. Det meldte organet, dets øverste ledelse og personalet med ansvar for å foreta samsvarsvurderingsoppgavene skal ikke 

a) være designer, produsent, leverandør, installatør, kjøper eller eier av eller vedlikeholdsansvarlig for utstyr som de 

vurderer, eller autorisert representant for noen av disse partene. En slik begrensning skal ikke hindre kjøp og bruk 

av vurdert utstyr som er nødvendig for det meldte organets aktiviteter og gjennomføringen av samsvarsvurderingen, 

eller bruk av slikt utstyr for personlige formål, 

b) være involvert i design, framstilling eller konstruksjon, markedsføring, installasjon og bruk eller vedlikehold av 

utstyret de er utpekt for, eller representere partene som er involvert i disse aktivitetene, 

c) delta i noen form for aktiviteter som kan påvirke deres uavhengige vurdering eller integritet i forbindelse med 

samsvarsvurderingsaktiviteter de er utpekt for, 

d) tilby eller yte noen form for tjeneste som kan true tilliten til deres uavhengighet, upartiskhet eller objektivitet. De 

skal særlig ikke tilby eller yte rådgivningstjenester til produsenten, produsentens autoriserte representant, en 

leverandør eller en kommersiell konkurrent med hensyn til design, konstruksjon, markedsføring eller vedlikehold av 

utstyr eller prosessene som vurderes, og 

e) være tilknyttet en organisasjon som selv tilbyr rådgivningstjenester som nevnt i bokstav d). En slik begrensning 

hindrer ikke generelle opplæringsaktiviteter som ikke er kundespesifikke, og som gjelder regulering av utstyr eller 

tilhørende standarder. 

1.2.4. Medvirkning i rådgivningstjenester på området utstyr før ansettelse hos et meldt organ skal være dokumentert fullt ut på 

ansettelsestidspunktet, og potensielle interessekonflikter skal kontrolleres og løses i samsvar med dette vedlegg. 

Personer som tidligere har vært ansatt hos en bestemt kunde, eller som har levert rådgivningstjenester på området utstyr 

til denne bestemte kunden før de ble ansatt hos et meldt organ, skal ikke delta i samsvarsvurderingsaktiviteter for den 

bestemte kunden eller selskaper som tilhører samme konsern, i en periode på tre år. 

1.2.5. Det skal sikres at meldte organer, deres øverste ledelse og vurderingspersonale er upartiske. Lønnsnivået til et meldt 

organs øverste ledelse og vurderingspersonale samt underleverandører som deltar i vurderingsaktiviteter, skal ikke 

avhenge av resultatene av vurderingene. Meldte organer skal gjøre den øverste ledelsens interesseerklæringer offentlig 

tilgjengelige. 

1.2.6. Dersom et meldt organ eies av et offentlig organ eller institusjon, skal det sikres og dokumenteres at det er uavhengig, 

og at det ikke foreligger interessekonflikter mellom myndigheten med ansvar for meldte organer og/eller vedkommende 

myndighet på den ene side, og det meldte organet på den annen side. 

1.2.7. Det meldte organet skal sikre og dokumentere at dets datterselskapers, underleverandørers og eventuelle tilknyttede 

organers aktiviteter, herunder dets eieres aktiviteter, ikke påvirker organets uavhengighet, upartiskhet eller objektivitet 

under utføringen av samsvarsvurderingsaktiviteter. 

1.2.8. Det meldte organet skal utøve sin virksomhet i samsvar med sammenhengende, rettferdige og rimelige vilkår, idet det 

tas hensyn til interessene til små og mellomstore bedrifter som definert i rekommandasjon 2003/361/EF når det gjelder 

gebyrer. 

1.2.9. Kravene fastsatt i dette avsnitt skal ikke på noen måte være til hinder for at et meldt organ og en produsent som søker 

om samsvarsvurdering, kan utveksle teknisk informasjon og veiledning med hensyn til regelverket. 

1.3. Fortrolighet 

1.3.1. Det meldte organet skal ha innført dokumenterte framgangsmåter som sikrer at personale, utvalg, datterforetak, 

underleverandører og eventuelle tilknyttede organer eller personale i eksterne organer behandler informasjonen de får 

tilgang til i forbindelse med samsvarsvurderingsaktivitetene, fortrolig, med mindre utlevering av informasjonen er 

fastsatt ved lov.  
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1.3.2. Personalet hos et meldt organ skal ha taushetsplikt når de utfører sine oppgaver i henhold til denne forordning eller 

enhver bestemmelse i nasjonal rett som gjennomfører den, bortsett fra overfor myndighetene med ansvar for meldte 

organer, vedkommende myndigheter for medisinsk utstyr i medlemsstatene eller Kommisjonen. Eiendomsretten skal 

vernes. Det meldte organet skal ha innført dokumenterte framgangsmåter med hensyn til kravene i dette avsnitt. 

1.4. Erstatningsansvar 

1.4.1. Det meldte organet skal tegne en egnet ansvarsforsikring for organets samsvarsvurderingsaktiviteter, med mindre den 

aktuelle medlemsstaten påtar seg erstatningsansvaret i henhold til nasjonal rett, eller den aktuelle medlemsstaten er 

direkte ansvarlig for samsvarsvurderingen. 

1.4.2. Ansvarsforsikringens omfang og samlede økonomiske verdi skal svare til nivået på og det geografiske omfanget av det 

meldte organets aktiviteter og stå i forhold til risikoprofilen til utstyret som sertifiseres av det meldte organet. 

Ansvarsforsikringen skal dekke tilfeller der det meldte organet kan bli nødt til å trekke tilbake, begrense eller 

midlertidig oppheve sertifikater. 

1.5. Finansielle krav 

Det meldte organet skal ha tilgjengelig de finansielle midlene som kreves for å gjennomføre samsvarsvurderings-

aktivitetene innenfor rammen av dets utpeking og tilhørende forretningsdrift. Det skal dokumentere og framlegge 

dokumentasjon på sin finansielle kapasitet og langsiktige økonomiske levedyktighet, idet det tas hensyn til eventuelle 

særlige omstendigheter i oppstartsfasen. 

1.6. Deltakelse i koordineringsaktiviteter 

1.6.1. Det meldte organet skal delta i, eller sikre at dets vurderingspersonale er informert om, eventuelle relevante 

standardiseringsaktiviteter og i aktivitetene til det meldte organets koordineringsgruppe nevnt i artikkel 49, og at dets 

personale som foretar vurderinger eller treffer beslutninger, er informert om alt relevant regelverk, alle relevante 

veiledningsdokumenter og dokumenter om beste praksis vedtatt innenfor rammen av denne forordning. 

1.6.2. Det meldte organet skal ta hensyn til veiledningsdokumenter og dokumenter om beste praksis. 

2. KRAV TIL KVALITETSSTYRING 

2.1. Det meldte organet skal opprette, dokumentere, gjennomføre, vedlikeholde og drifte et kvalitetsstyringssystem som er 

tilpasset arten og omfanget av dets samsvarsvurderingsaktiviteter og det området aktivitetene omfatter, og som gjør det 

mulig å understøtte og dokumentere at kravene i denne forordning er oppfylt på en konsekvent måte. 

2.2. Det meldte organets kvalitetsstyringssystem skal minst omfatte følgende: 

— Styringssystemets struktur og dokumentasjon, herunder retningslinjer og mål for dets aktiviteter. 

— Retningslinjer for oppgave- og ansvarsfordeling blant personalet. 

— Vurderings- og beslutningsprosesser i samsvar med oppgavene, ansvarsområdene og rollene til det meldte organets 

personale og øverste ledelse. 

— Planlegging, utføring, vurdering og ved behov tilpasning av dets framgangsmåter for samsvarsvurdering. 

— Kontroll av dokumenter. 

— Kontroll av dokumentasjon. 

— Ledelsesgjennomgåelser. 

— Internkontroller. 

— Korrigerende og forebyggende tiltak. 

— Klager og anke. 

— Løpende opplæring. 

Dersom dokumentene finnes på forskjellige språk, skal det meldte organet sikre og kontrollere at de inneholder det 

samme.  
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2.3. Det meldte organets øverste ledelse skal sikre at kvalitetsstyringssystemet er fullt ut forstått, gjennomføres og 

opprettholdes i hele det meldte organets organisasjon, herunder i datterforetak og hos underleverandører som deltar i 

samsvarsvurderingsaktiviteter i henhold til denne forordning. 

2.4. Det meldte organet skal kreve at alt personale formelt forplikter seg, med en underskrift eller tilsvarende, til å overholde 

framgangsmåtene som det meldte organet har fastsatt. Denne forpliktelsen skal omfatte aspekter knyttet til fortrolighet 

og uavhengighet av kommersielle og andre interesser samt enhver eksisterende eller tidligere tilknytning til kunder. 

Personalet skal fylle ut skriftlige erklæringer om at de overholder prinsippene for fortrolighet, uavhengighet og 

upartiskhet. 

3. KRAV TIL RESSURSER 

3.1. Generelt 

3.1.1. Meldte organer skal være i stand til å utføre alle oppgavene de pålegges i henhold til denne forordning, med den største 

faglige integriteten og den nødvendige kompetansen på det bestemte området, enten oppgavene utføres av de meldte 

organene selv eller på deres vegne og på deres ansvar. 

Meldte organer skal særlig ha nødvendig personale og være i besittelse av eller ha tilgang til alt utstyr, alle fasiliteter og 

all kompetanse som kreves for å kunne utføre de tekniske, vitenskapelige og administrative oppgavene forbundet med 

samsvarsvurderingsaktivitetene de er utpekt for, på riktig måte. 

Et slikt krav forutsetter at det meldte organet til enhver tid og for hver framgangsmåte for samsvarsvurdering og hver 

type utstyr som det er utpekt for, har permanent tilgang til tilstrekkelig administrativt, teknisk og vitenskapelig 

personale med erfaring i og kunnskap om det relevante utstyret og de tilhørende teknologiene. Dette personalet skal 

bestå av et tilstrekkelig antall personer som gjør det mulig å sikre at det aktuelle meldte organet kan utføre 

samsvarsvurderingsoppgavene, herunder vurderingen av utstyrets medisinske funksjonalitet, kliniske evalueringer og 

utstyrets sikkerhet og ytelse, som det er utpekt for, idet det tas hensyn til kravene i denne forordning, særlig kravene i 

vedlegg I. 

Et meldt organ skal ha en samlet kompetanse som gjør det mulig for organet å vurdere de utstyrstypene som det er 

utpekt for. Det meldte organet skal ha tilstrekkelig kompetanse internt til å kunne foreta en kritisk vurdering av 

vurderinger utført av eksterne eksperter. Oppgaver som et meldt organ ikke kan sette ut til en underleverandør, er 

fastsatt i avsnitt 4.1. 

Personale som er med på å lede et meldt organs samsvarsvurderingsaktiviteter for utstyr, skal ha egnet kunnskap til å 

kunne opprette og drive et system for utvelgelse av det personalet som skal foreta vurderinger og kontroller, for å 

kontrollere deres kompetanse, godkjenne og tildele dem oppgaver, organisere deres grunnopplæring og løpende 

opplæring og tildele dem plikter samt for å overvåke dette personalet for å sikre at de som gjennomfører og utfører 

vurderings- og kontrollaktiviteter, har tilstrekkelig kompetanse til å utføre de oppgavene som kreves av dem. 

Det meldte organet skal identifisere minst én person i sin øverste ledelse som skal ha det overordnede ansvaret for alle 

samsvarsvurderingsaktiviteter i forbindelse med utstyr. 

3.1.2. Det meldte organet skal sikre at personalet som deltar i samsvarsvurderingsaktiviteter, opprettholder sine kvalifikasjoner 

og sin ekspertise ved å innføre et system for utveksling av erfaring og et program for løpende opplæring og utdanning. 

3.1.3. Det meldte organet skal på en tydelig måte dokumentere omfanget av og begrensningene av de oppgaver, 

ansvarsområder og godkjenningsnivåer som personalet, herunder underleverandører og eksterne eksperter, som deltar i 

samsvarsvurderingsaktiviteter, har, og informere dette personalet om dette. 

3.2. Kvalifikasjonskriterier for personale 

3.2.1. Det meldte organet skal fastsette og dokumentere kvalifikasjonskriterier og framgangsmåter for utvelgelse og 

godkjenning av personer som deltar i samsvarsvurderingsaktiviteter, herunder med hensyn til kunnskap, erfaring og 

annen nødvendig kompetanse, samt den grunnleggende og løpende opplæringen som kreves. Kvalifikasjonskriteriene 

skal omfatte de forskjellige funksjonene i samsvarsvurderingsprosessen, f.eks. revisjon, produktvurdering/-prøving, 

gjennomgåelse av teknisk dokumentasjon og beslutningstaking, samt det utstyret, de teknologiene og områdene, f.eks. 

biokompatibilitet, sterilisering, vev og celler fra mennesker og dyr og klinisk evaluering, som omfattes av utpekingen.  
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3.2.2. Kvalifikasjonskriteriene nevnt i avsnitt 3.2.1 skal vise til omfanget av et meldt organs utpeking i samsvar med den 

beskrivelsen av omfanget som brukes av medlemsstaten i forbindelse med meldingen nevnt i artikkel 42 nr. 3, og skal 

være tilstrekkelig detaljerte med hensyn til de nødvendige kvalifikasjonene innenfor de enkelte underområdene i 

beskrivelsen av omfanget. 

Det skal fastsettes særlige kvalifikasjonskriterier i det minste for vurderingen av 

— den prekliniske evalueringen, 

— den kliniske evalueringen, 

— vev og celler fra mennesker og dyr, 

— funksjonell sikkerhet, 

— programvare, 

— emballasje, 

— utstyr som, som en integrert del, inneholder et legemiddel, 

— utstyr som består av stoffer eller kombinasjoner av stoffer som absorberes av eller fordeles lokalt i 

menneskekroppen, og 

— de forskjellige typene steriliseringsprosesser. 

3.2.3. Personalet med ansvar for utarbeiding av kvalifikasjonskriterier og godkjenning av annet personale som skal utføre 

bestemte samsvarsvurderingsaktiviteter, skal være ansatt av det meldte organet selv, og skal ikke være eksterne 

eksperter eller underleverandører. De skal ha dokumentert kunnskap og erfaring på alle følgende områder: 

— EUs regelverk om utstyr og relevante veiledningsdokumenter. 

— Framgangsmåtene for samsvarsvurdering fastsatt i denne forordning. 

— En omfattende kunnskapsbase om utstyrsteknologier og design og framstilling av utstyr. 

— Det meldte organets kvalitetsstyringssystem, tilknyttede framgangsmåter og de nødvendige kvalifikasjonskriteriene. 

— Relevant opplæring for personalet som deltar i samsvarsvurderingsaktiviteter i forbindelse med utstyr. 

— Tilstrekkelig erfaring innen samsvarsvurdering i henhold til denne forordning eller den rett som tidligere gjaldt i et 

meldt organ. 

3.2.4. Det meldte organet skal til enhver tid ha til rådighet personale med relevant klinisk ekspertise, og dersom det er mulig, 

skal slikt personale være ansatt av det meldte organet. Dette personalet skal integreres i alle trinn i det meldte organets 

vurderings- og beslutningsprosess med henblikk på å 

— fastsette når det er nødvendig med bidrag fra spesialister for å vurdere den kliniske evalueringen utført av 

produsenten, samt identifisere eksperter med egnede kvalifikasjoner, 

— sørge for at eksterne kliniske eksperter får egnet opplæring om de relevante kravene i denne forordning, felles 

spesifikasjoner, veiledning og harmoniserte standarder, og sikre at de eksterne kliniske ekspertene er fullt ut 

innforståtte med bakgrunnen for og konsekvensene av vurderingene de foretar, og rådene de gir, 

— kunne gjennomgå og på vitenskapelig grunnlag sette spørsmålstegn ved de kliniske dataene i den kliniske 

evalueringen og eventuelle tilhørende kliniske utprøvinger samt på egnet måte veilede eksterne kliniske eksperter i 

vurderingen av den kliniske evalueringen som produsenten har framlagt, 

— kunne foreta en vitenskapelig vurdering av og ved behov sette spørsmålstegn ved den framlagte kliniske 

evalueringen og resultatene av de eksterne kliniske ekspertenes vurdering av produsentens kliniske evaluering, 

— kunne sikre sammenlignbarhet og sammenheng i vurderingene av kliniske evalueringer som er foretatt av kliniske 

eksperter, 

— kunne foreta en vurdering av produsentens kliniske evaluering samt en klinisk bedømmelse av uttalelsen avgitt av 

eventuelle eksterne eksperter og komme med en anbefaling til det meldte organets beslutningstaker, og 

— kunne utarbeide protokoller og rapporter som viser at de relevante samsvarsvurderingsaktivitetene er utført på riktig 

måte.  
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3.2.5. Personalet med ansvar for å foreta produktrelaterte gjennomgåelser (produktkontrollører), f.eks. kontroll av teknisk 

dokumentasjon eller typeprøving, herunder aspekter som klinisk evaluering, biologisk sikkerhet, sterilisering og 

programvarevalidering, skal ha alle følgende dokumenterte kvalifikasjoner: 

— Fullført grad fra universitet eller høyskole eller tilsvarende kvalifikasjoner i relevante fag, f.eks. medisin, farmasi, 

ingeniørvitenskap eller andre relevante vitenskapelige disipliner. 

— Fire års yrkeserfaring på området helsetjenesteprodukter eller tilknyttede aktiviteter, f.eks. framstilling, revisjon 

eller forskning, hvorav to av årene skal være innen design, framstilling, testing eller bruk av utstyret eller 

teknologien som skal vurderes, eller som er knyttet til de vitenskapelige aspektene som skal vurderes. 

— Kjennskap til regelverket som gjelder utstyr, herunder de generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i 

vedlegg I. 

— Egnet kunnskap om og erfaring med relevante harmoniserte standarder, felles spesifikasjoner og veilednings-

dokumenter. 

— Egnet kunnskap om og erfaring med risikohåndtering og tilknyttede utstyrsstandarder og veiledningsdokumenter. 

— Egnet kunnskap om og erfaring med klinisk evaluering. 

— Egnet kunnskap om utstyret de vurderer. 

— Egnet kunnskap om og erfaring med framgangsmåtene for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg IX–XI, særlig 

aspektene av disse framgangsmåtene som de har ansvar for, samt egnet godkjenning for å foreta disse vurderingene. 

— Evne til å utarbeide protokoller og rapporter som viser at de relevante samsvarsvurderingsaktivitetene er utført på 

riktig måte. 

3.2.6. Personalet med ansvar for å utføre revisjoner av produsentens kvalitetsstyringssystem (revisorer på stedet) skal ha alle 

følgende dokumenterte kvalifikasjoner: 

— Fullført grad fra universitet eller høyskole eller tilsvarende kvalifikasjoner i relevante fag, f.eks. medisin, farmasi, 

ingeniørvitenskap eller andre relevante vitenskapelige disipliner. 

— Fire års yrkeserfaring på området helsetjenesteprodukter eller tilknyttede aktiviteter, f.eks. framstilling, revisjon 

eller forskning, hvorav to av årene skal være innen kvalitetsstyring. 

— Egnet kunnskap om regelverket som gjelder utstyr, samt om tilknyttede harmoniserte standarder, felles 

spesifikasjoner og veiledningsdokumenter. 

— Egnet kunnskap om og erfaring med risikohåndtering og tilknyttede utstyrsstandarder og veiledningsdokumenter. 

— Egnet kunnskap om kvalitetsstyringssystemer og tilknyttede standarder og veiledningsdokumenter. 

— Egnet kunnskap om og erfaring med framgangsmåtene for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg IX–XI, særlig 

aspektene av disse framgangsmåtene som de har ansvar for, samt egnet godkjenning for å utføre disse revisjonene. 

— Opplæring i revisjonsteknikker som gjør det mulig å foreta en kritisk vurdering av kvalitetsstyringssystemer. 

— Evne til å utarbeide protokoller og rapporter som viser at de relevante samsvarsvurderingsaktivitetene er utført på 

riktig måte. 

3.2.7. Personalet med det overordnede ansvaret for de endelige gjennomgåelsene og for å treffe beslutninger om sertifisering 

skal være ansatt av det meldte organet og skal ikke være eksterne eksperter eller underleverandører. Dette personalet 

skal som gruppe ha dokumentert kunnskap og omfattende erfaring på alle følgende områder: 

— Regelverk om utstyr og relevante veiledningsdokumenter. 

— Samsvarsvurderingene av utstyr som er av relevans for denne forordning. 

— Typer kvalifikasjoner, erfaringer og ekspertise som er av relevans for samsvarsvurderingen av utstyret. 

— En omfattende kunnskapsbase om utstyrsteknologier, herunder tilstrekkelig erfaring innen samsvarsvurdering av 

utstyr som vurderes med henblikk på sertifisering, utstyrsindustrien og design og framstilling av utstyr.  



Nr. 30/420 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

— Det meldte organets kvalitetsstyringssystem, tilknyttede framgangsmåter og de nødvendige kvalifikasjonene for 

personalet som er involvert. 

— Evne til å utarbeide protokoller og rapporter som viser at samsvarsvurderingsaktivitetene er utført på riktig måte. 

3.3. Dokumentasjon av personalets kvalifikasjoner, opplæring og godkjenning 

3.3.1. Det meldte organet skal ha en framgangsmåte for fullt ut å dokumentere kvalifikasjonene til hver medarbeider som 

deltar i samsvarsvurderingsaktiviteter, og at kvalifikasjonskriteriene nevnt i avsnitt 3.2 er oppfylt. I særlige tilfeller der 

det ikke kan dokumenteres fullt ut at kvalifikasjonskriteriene fastsatt i avsnitt 3.2 er oppfylt, skal det meldte organet 

begrunne overfor myndigheten med ansvar for meldte organer at disse medarbeiderne er blitt godkjent for å utføre 

bestemte samsvarsvurderingsaktiviteter. 

3.3.2. For alt personale nevnt i avsnitt 3.2.3–3.2.7 skal det meldte organet opprette og holde oppdatert 

— et dokument med opplysninger om personalets godkjenninger og ansvarsområder med hensyn til 

samsvarsvurderingsaktiviteter og 

— registre som dokumenterer den påkrevde kunnskapen og erfaringen for den samsvarsvurderingsaktiviteten som den 

enkelte er godkjent for. Registrene skal inneholde en begrunnelse for fastsettelsen av ansvarsområdet til hver 

person som inngår i vurderingspersonalet, og opplysninger om samsvarsvurderingsaktivitetene som hver av dem 

har utført. 

3.4. Underleverandører og eksterne eksperter 

3.4.1. Uten at det berører avsnitt 3.2, kan meldte organer sette ut visse tydelig definerte deler av en samsvarsvurderings-

aktivitet til underleverandører. 

Det skal ikke være tillatt å bruke underleverandører til revisjon av kvalitetsstyringssystemer eller produktrelaterte 

gjennomgåelser som helhet, men deler av disse aktivitetene kan utføres av underleverandører og eksterne revisorer og 

eksperter som arbeider på vegne av det meldte organet. Det aktuelle meldte organet skal ha det fulle ansvaret for å 

framlegge relevant dokumentasjon på at underleverandører og eksperter har kompetanse til å oppfylle sine spesifikke 

oppgaver, for å treffe beslutning basert på en underleverandørs vurdering og for arbeidet som underleverandører og 

eksperter utfører på dets vegne. 

Meldte organer kan ikke sette ut følgende aktiviteter til underleverandører: 

— Gjennomgåelse av eksterne eksperters kvalifikasjoner og kontroll av deres arbeid. 

— Revisjons- og sertifiseringsaktiviteter når den aktuelle underleveransen gis til revisjons- eller sertifiserings-

organisasjoner. 

— Tildeling av arbeid til eksterne eksperter i forbindelse med spesifikke samsvarsvurderingsaktiviteter. 

— Funksjonene knyttet til endelig gjennomgåelse og beslutningstaking. 

3.4.2. Dersom et meldt organ setter ut visse samsvarsvurderingsaktiviteter til enten en organisasjon eller en fysisk person, skal 

det ha retningslinjer som beskriver på hvilke vilkår underleveransen kan finne sted, samt sikre 

— at underleverandøren oppfyller de relevante kravene i dette vedlegg, 

— at underleverandører og eksterne eksperter ikke videreutsetter arbeid til andre organisasjoner eller annet personale, 

og 

— at den fysiske eller juridiske personen som har søkt om samsvarsvurdering, er blitt informert om kravene nevnt i 

første og annet strekpunkt. 

Enhver bruk av underleverandører og ethvert samråd med eksternt personale skal behørig dokumenteres, det skal ikke 

involvere mellommenn, og det skal være gjenstand for en skriftlig avtale som bl.a. omfatter fortrolighet og 

interessekonflikter. Det aktuelle meldte organet skal ha det fulle ansvaret for oppgavene som utføres av 

underleverandører. 

3.4.3. Dersom underleverandører eller eksterne eksperter brukes i forbindelse med en samsvarsvurdering, særlig av nytt, 

invasivt og implanterbart utstyr eller ny teknologi, skal det aktuelle meldte organet på hvert produktområde som det er 

utpekt for, ha tilstrekkelig kompetanse internt til å kunne lede den samlede samsvarsvurderingen, kontrollere om 

ekspertuttalelser er egnede og gyldige, samt treffe beslutninger om sertifisering.  
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3.5. Overvåking av kompetanse, opplæring og utveksling av erfaring 

3.5.1. Det meldte organet skal fastsette framgangsmåter for den innledende vurderingen og den løpende kontrollen av 

kompetansen, samsvarsvurderingsaktivitetene og det arbeidet som utføres av alt internt og eksternt personale og 

underleverandører som deltar i samsvarsvurderingsaktiviteter. 

3.5.2. Meldte organer skal regelmessig gjennomgå kompetansen til sitt personale, identifisere opplæringsbehov og utarbeide 

en opplæringsplan slik hver enkelt ansatts nødvendige kvalifikasjons- og kunnskapsnivå kan opprettholdes. Ved denne 

gjennomgåelsen skal det minst kontrolleres at personalet 

— kjenner til gjeldende unionsrett og nasjonal rett om utstyr, relevante harmoniserte standarder, felles spesifikasjoner, 

veiledningsdokumenter og resultatene av koordineringsaktivitetene nevnt i avsnitt 1.6, og 

— deltar i den interne utvekslingen av erfaring og det løpende opplærings- og utdanningsprogrammet nevnt i avsnitt 

3.1.2. 

4. KRAV TIL PROSESSER 

4.1. Generelt 

Det meldte organet skal ha dokumenterte prosesser og tilstrekkelig detaljerte framgangsmåter for å gjennomføre hver av 

samsvarsvurderingsaktivitetene som det er utpekt for, herunder de forskjellige trinnene fra aktiviteter før innsending av 

en søknad til beslutningstaking og tilsyn, idet det tas hensyn til utstyrets særtrekk når det er nødvendig. 

Kravene fastsatt i avsnitt 4.3, 4.4, 4.7 og 4.8 skal oppfylles som en del av de meldte organenes interne aktiviteter og skal 

ikke settes ut til underleverandører. 

4.2. Meldte organers pristilbud og aktiviteter før innsending av en søknad 

Det meldte organet skal 

a) offentliggjøre en offentlig tilgjengelig beskrivelse av søknadsprosessen som produsenter skal følge for å motta 

sertifisering fra organet. Beskrivelsen skal inneholde informasjon om hvilke språk som kan brukes til innsending av 

dokumentasjon og i en eventuell tilknyttet korrespondanse, 

b) ha dokumenterte framgangsmåter for og dokumenterte detaljer om gebyrer som avkreves for spesifikke 

samsvarsvurderingsaktiviteter, samt eventuelle andre finansielle vilkår i forbindelse med meldte organers aktiviteter 

som gjelder vurdering av utstyr, 

c) ha dokumenterte framgangsmåter i forbindelse med salgsfremmende materiale for sine samsvarsvurderingstjenester. 

Disse framgangsmåtene skal sikre at reklameaktiviteter eller salgsfremmende tiltak ikke på noen måte antyder eller 

kan føre til den slutning at organets samsvarsvurdering vil gi produsenter tidligere markedsadgang eller vil være 

raskere, enklere eller mindre streng enn den som utføres av andre meldte organer, 

d) ha dokumenterte framgangsmåter med krav om gjennomgåelse av visse opplysninger før innsending av søknaden, 

herunder den innledende undersøkelsen av om produktet omfattes av denne forordning og dens klassifisering, før 

det utstedes et pristilbud til produsenten for en spesifikk samsvarsvurdering, og 

e) sikre at alle avtaler knyttet til samsvarsvurderingsaktivitetene som omfattes av denne forordning, inngås direkte 

mellom produsenten og det meldte organet, og ikke med andre organisasjoner. 

4.3. Gjennomgåelse av søknader og avtale 

Det meldte organet skal kreve en formell søknad som er underskrevet av en produsent eller en autorisert representant, 

og som inneholder all informasjon og alle erklæringene fra produsenten som kreves i forbindelse med den relevante 

samsvarsvurderingen som nevnt i vedlegg IX–XI. 

Avtalen mellom et meldt organ og en produsent skal være skriftlig og være underskrevet av begge parter. Den skal 

oppbevares av det meldte organet. Avtalen skal inneholde tydelige vilkår og forpliktelser som gjør det mulig for det 

meldte organet å handle i henhold til denne forordning, herunder produsentens plikt til å underrette det meldte organet 

om sikkerhetsovervåkingsrapporter, det meldte organets rett til midlertidig å oppheve, begrense eller trekke tilbake 

utstedte sertifikater og det meldte organets plikt til å oppfylle sin informasjonsplikt.  
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Det meldte organet skal ha dokumenterte framgangsmåter for gjennomgåelse av søknader, som skal omfatte følgende: 

a) Hvorvidt søknadene er fullstendige med hensyn til kravene i den relevante framgangsmåten for samsvarsvurdering, 

som nevnt i det tilhørende vedlegget og i henhold til hvilket det er søkt om godkjenning. 

b) Kontroll av om produktene som omfattes av disse søknadene, kan anses som utstyr samt deres respektive 

klassifiseringer. 

c) Hvorvidt framgangsmåtene for samsvarsvurdering som søkeren har valgt, kan anvendes på det aktuelle utstyret i 

henhold til denne forordning. 

d) Det meldte organets mulighet til å vurdere søknaden på grunnlag av sin utpeking. 

e) Hvorvidt det foreligger tilstrekkelige og egnede ressurser. 

Utfallet av hver gjennomgåelse av en søknad skal dokumenteres. Avslag på eller tilbaketrekking av søknader skal 

meddeles i det elektroniske systemet nevnt i artikkel 57, og skal være tilgjengelig for andre meldte organer. 

4.4. Tildeling av ressurser 

Det meldte organet skal ha dokumenterte framgangsmåter for å sikre at alle samsvarsvurderingsaktiviteter utføres av 

behørig godkjent og kvalifisert personale med tilstrekkelig erfaring med vurdering av utstyr, systemer og prosesser og 

tilhørende dokumentasjon som er gjenstand for samsvarsvurdering. 

For hver søknad skal det meldte organet fastsette behovet for ressurser og identifisere en person som skal ha ansvar for å 

sikre at vurderingen av den aktuelle søknaden utføres i samsvar med relevante framgangsmåter, og for å sikre at det 

brukes egnede ressurser, herunder personale, til hver av vurderingsoppgavene. Fordelingen av oppgavene som skal 

utføres som en del av samsvarsvurderingen, og eventuelle senere endringer av denne fordelingen, skal dokumenteres. 

4.5. Samsvarsvurderingsaktiviteter 

4.5.1. Generelt 

Det meldte organet og dets personale skal utføre samsvarsvurderingsaktivitetene med den høyeste grad av faglig 

integritet og den nødvendige tekniske og vitenskapelige kompetansen på de spesifikke områdene. 

Det meldte organet skal ha tilstrekkelig ekspertise, fasiliteter og dokumenterte framgangsmåter for effektivt å kunne 

utføre samsvarsvurderingsaktivitetene som det er utpekt for, idet det tas hensyn til de relevante kravene fastsatt i 

vedlegg IX–XI og særlig alle følgende krav: 

— Planlegge gjennomføringen av hvert enkelt prosjekt på egnet måte. 

— Sørge for at vurderingsgruppene er sammensatt slik at de har tilstrekkelig erfaring med den aktuelle teknologien, og 

at de hele tiden er objektive og uavhengige, og sørge for rotering av medlemmene i vurderingsgruppen med egnede 

mellomrom. 

— Spesifisere prinsippene som ligger til grunn for fastsettelsen av fristene for fullføring av samsvarsvurderings-

aktiviteter. 

— Vurdere produsentens tekniske dokumentasjon og løsningene som er valgt for å oppfylle kravene fastsatt i 

vedlegg I. 

— Gjennomgå produsentens framgangsmåter for og dokumentasjon om vurderingen av prekliniske aspekter. 

— Gjennomgå produsentens framgangsmåter og dokumentasjon om klinisk evaluering. 

— Håndtere grensesnittet mellom produsentens risikohåndteringsprosess og vedkommendes vurdering og analyse av 

den prekliniske og kliniske evalueringen og vurdere i hvilken grad disse er relevante med henblikk på å påvise 

samsvar med de relevante kravene i vedlegg I. 

— Gjennomføre de særlige framgangsmåtene nevnt i avsnitt 5.2–5.4 i vedlegg IX. 

— Når det gjelder utstyr i klasse IIa eller IIb, vurdere den tekniske dokumentasjonen for utstyr utvalgt på 

representativt grunnlag.  
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— Planlegge og regelmessig utføre egnede tilsynsrevisjoner og -vurderinger, utføre eller anmode om bestemte tester 

for å kontrollere at kvalitetsstyringssystemet fungerer riktig, samt utføre uanmeldte stedlige revisjoner. 

— I forbindelse med uttak av stikkprøver av utstyr kontrollere at det produserte utstyret er i samsvar med den tekniske 

dokumentasjonen. Slike krav skal fastsette de relevante stikkprøvingskriteriene og den relevante framgangsmåten 

for testing før stikkprøveuttaket. 

— Vurdere og kontrollere at produsenten oppfyller kravene i relevante vedlegg. 

Det meldte organet skal, dersom det er relevant, ta hensyn til tilgjengelige felles spesifikasjoner, veiledningsdokumenter 

og dokumenter om beste praksis samt harmoniserte standarder, også selv om produsenten ikke har oppgitt å ha fulgt 

disse. 

4.5.2. Revisjon av kvalitetsstyringssystemer 

a) Som en del av vurderingen av kvalitetsstyringssystemet skal et meldt organ før en revisjon og i samsvar med sine 

dokumenterte framgangsmåter 

— vurdere dokumentasjonen som er framlagt i samsvar med det relevante vedlegget om samsvarsvurdering, og 

utarbeide et revisjonsprogram som tydelig identifiserer antallet og rekkefølgen av aktiviteter som er nødvendige 

for å påvise at revisjonen omfatter hele produsentens kvalitetsstyringssystem, og for å avgjøre om det oppfyller 

kravene i denne forordning, 

— identifisere forbindelsene mellom og fordelingen av ansvarsområder mellom de forskjellige produksjonsstedene 

samt identifisere produsentens relevante leverandører og/eller underleverandører og vurdere behovet for 

spesifikt å foreta revisjon av noen av disse leverandørene eller underleverandørene eller begge deler, 

— for hver revisjon som er identifisert i revisjonsprogrammet, tydelig definere revisjonens mål, kriterier og 

omfang samt utarbeide en revisjonsplan som på egnet måte omfatter og tar hensyn til de spesifikke kravene som 

gjelder for det berørte utstyret og de berørte teknologiene og prosessene, 

— for utstyr i klasse IIa og IIb utarbeide og holde oppdatert en stikkprøvingsplan for vurdering av teknisk 

dokumentasjon som nevnt i vedlegg II og III som dekker omfanget av utstyr som omfattes av produsentens 

søknad. Denne planen skal sikre at det foretas stikkprøving av alt utstyr som omfattes av sertifikatet, i hele 

sertifikatets gyldighetstid, og 

— velge og utpeke behørig kvalifisert og godkjent personale for å foreta individuelle revisjoner. 

Gruppemedlemmenes roller, ansvarsområder og myndighet skal være tydelig definert og dokumentert. 

b) På grunnlag av revisjonsprogrammet som det meldte organet har utarbeidet, skal organet i samsvar med sine 

dokumenterte framgangsmåter 

— utføre revisjon av produsentens kvalitetsstyringssystem for å verifisere at kvalitetsstyringssystemet sikrer at 

utstyret som omfattes, oppfyller de relevante bestemmelsene i denne forordning som får anvendelse på hvert 

trinn, fra design til endelig kvalitetskontroll og løpende overvåking, samt fastslå om kravene i denne forordning 

er oppfylt, 

— på grunnlag av relevant teknisk dokumentasjon og for å fastslå om produsenten oppfyller kravene nevnt i det 

relevante vedlegget om samsvarsvurdering, gjennomgå og utføre revisjon av produsentens prosesser og 

delsystemer, særlig med henblikk på 

— design og utvikling, 

— produksjons- og prosesskontroller, 

— produktdokumentasjon, 

— innkjøpskontroller, herunder kontroll av innkjøpt utstyr, 

— korrigerende og forebyggende tiltak, herunder for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, og 

— klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning, 

gjennomgå og utføre revisjon av krav og bestemmelser vedtatt av produsenten, herunder for å oppfylle de 

generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i vedlegg I.  
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Det skal tas stikkprøver av dokumentasjonen på en måte som gjenspeiler risikoene forbundet med den tiltenkte 

bruken av utstyret, framstillingsteknologienes kompleksitet, omfanget og klassene av framstilt utstyr og all 

tilgjengelig informasjon om overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, 

— dersom det ikke allerede omfattes av revisjonsprogrammet, foreta revisjon av kontrollen av prosessen i lokalene 

til produsentens leverandører dersom det ferdige utstyret er betydelig påvirket av leverandørenes aktiviteter, og 

særlig når produsenten ikke kan påvise tilstrekkelig kontroll med sine leverandører, 

— vurdere den tekniske dokumentasjonen basert på stikkprøvingsplanen og idet det tas hensyn til avsnitt 4.5.4 

og 4.5.5 for prekliniske og kliniske evalueringer, og 

— det meldte organet skal sikre at resultatene av revisjonen klassifiseres på en egnet og konsekvent måte i 

samsvar med kravene i denne forordning og med relevante standarder, eller med dokumenter om beste praksis 

som er utarbeidet eller vedtatt av koordineringsgruppen for medisinsk utstyr. 

4.5.3. Produktverifisering 

Vurdering av den tekniske dokumentasjonen 

Når det gjelder vurderingen av den tekniske dokumentasjonen som utføres i samsvar med kapittel II i vedlegg IX, skal 

meldte organer ha tilstrekkelig ekspertise, fasiliteter og dokumenterte framgangsmåter for å 

— utpeke behørig kvalifisert og godkjent personale for å undersøke individuelle aspekter, f.eks. bruk av utstyret, 

biokompatibilitet, klinisk evaluering, risikohåndtering og sterilisering, og 

— vurdere om designen er i samsvar med denne forordning og for å ta hensyn til avsnitt 4.5.4–4.5.6. Nevnte vurdering 

skal omfatte en undersøkelse av produsentens gjennomføring av kontroller ved mottak, kontroller under 

produksjonen og sluttkontroller samt resultatene av disse. Dersom det er behov for ytterligere tester eller annen 

dokumentasjon for å vurdere om kravene i denne forordning er oppfylt, skal det aktuelle meldte organet utføre 

egnede fysiske tester eller laboratorietester av utstyret eller anmode produsenten om å utføre slike tester. 

Typeprøving 

Det meldte organet skal ha dokumenterte framgangsmåter, tilstrekkelig ekspertise og fasiliteter for typeprøving av utstyr 

i samsvar med vedlegg X, herunder kapasitet til å 

— gjennomgå og vurdere den tekniske dokumentasjonen, idet det tas hensyn til avsnitt 4.5.4–4.5.6, og verifisere at 

typen er framstilt i samsvar med nevnte dokumentasjon, 

— utarbeide en testplan med en oversikt over alle relevante og kritiske parametrer som skal testes av det meldte 

organet eller på dets ansvar, 

— dokumentere bakgrunnen for at disse parametrene er valgt, 

— utføre de nødvendige undersøkelsene og testene for å verifisere at løsningene som produsenten har brukt, oppfyller 

de generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i vedlegg I. Slike undersøkelser og tester skal omfatte alle tester 

som er nødvendige for å verifisere at produsenten faktisk har anvendt de relevante standardene som vedkommende 

har valgt å bruke, 

— bli enig med søkeren om hvor de nødvendige testene skal gjennomføres, dersom de ikke skal utføres direkte av det 

meldte organet, og 

— ta det fulle ansvar for testresultatene. Testrapporter innsendt av produsenten skal bare tas i betraktning dersom de er 

utstedt av samsvarsvurderingsorganer som er kompetente og uavhengige av produsenten. 

Verifisering ved undersøkelse og testing av hvert enkelt produkt 

Det meldte organet skal 

a) ha dokumenterte framgangsmåter, tilstrekkelig ekspertise og fasiliteter for verifiseringen ved undersøkelse og 

testing av hvert enkelt produkt i samsvar med del B i vedlegg XI,  
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b) utarbeide en testplan med en oversikt over alle relevante og kritiske parametrer som skal testes av det meldte 

organet eller på dets ansvar, for å 

— verifisere, for utstyr i klasse IIb, at utstyret er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og 

med kravene i denne forordning som får anvendelse på slikt utstyr, 

— bekrefte, for utstyr i klasse IIa, at utstyret er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg II og 

III og med kravene i denne forordning som får anvendelse på slikt utstyr, 

c) dokumentere bakgrunnen for at parametrene nevnt i bokstav b) er valgt, 

d) ha dokumenterte framgangsmåter for å utføre de nødvendige vurderingene og testene for å verifisere at utstyret 

oppfyller kravene i denne forordning ved undersøkelse og testing av hvert enkelt produkt som angitt i avsnitt 15 i 

vedlegg XI, 

e) ha dokumenterte framgangsmåter for å komme til enighet med søkeren om når og hvor nødvendige tester som ikke 

skal utføres av det meldte organet selv, skal utføres, og 

f) ta det fulle ansvaret for testresultatene i samsvar med dokumenterte framgangsmåter. Testrapporter innsendt av 

produsenten skal bare tas i betraktning dersom de er utstedt av samsvarsvurderingsorganer som er kompetente og 

uavhengige av produsenten. 

4.5.4. Vurdering av preklinisk evaluering 

Det meldte organet skal ha dokumenterte framgangsmåter for gjennomgåelse av produsentens framgangsmåter og 

dokumentasjon knyttet til vurderingen av prekliniske aspekter. Det meldte organet skal undersøke, validere og verifisere 

at produsentens framgangsmåter og dokumentasjon på en tilfredsstillende måte omfatter 

a) planleggingen, gjennomføringen, vurderingen, rapporteringen og, dersom det er relevant, oppdateringen av den 

prekliniske evalueringen, særlig av 

— søk i vitenskapelig preklinisk litteratur og 

— den prekliniske testingen, f.eks. laboratorietesting, testing med simulert bruk, datamodellering, bruk av 

dyremodeller, 

b) arten og varigheten av kroppskontakt og de spesifikke tilknyttede biologiske risikoene, 

c) grensesnittet med risikohåndteringsprosessen, og 

d) vurderingen og analysen av de tilgjengelige prekliniske dataene og deres relevans med hensyn til å påvise samsvar 

med de relevante kravene i vedlegg I. 

Det meldte organets vurdering av dokumentasjonen og framgangsmåtene for preklinisk evaluering skal ta høyde for 

resultatene av litteratursøk og all validering, verifisering og testing som er utført og konklusjoner som er trukket, og skal 

vanligvis omfatte vurderinger som gjelder bruk av alternative materialer og stoffer, samt ta hensyn til det ferdige 

utstyrets emballasje og stabilitet, herunder holdbarhet. Dersom en produsent ikke har gjennomført ny testing, eller 

dersom det forekommer avvik fra framgangsmåtene, skal det aktuelle meldte organet foreta en kritisk gjennomgåelse av 

begrunnelsen som produsenten framlegger. 

4.5.5. Vurdering av klinisk evaluering 

Det meldte organet skal ha dokumenterte prosedyrer for vurdering av en produsents dokumentasjon og prosedyrer for 

klinisk evaluering både for den innledende samsvarsvurderingen og fortløpende. Det meldte organet skal undersøke, 

validere og verifisere at produsentens framgangsmåter og dokumentasjon på en tilfredsstillende måte omfatter 

— planleggingen, gjennomføringen, vurderingen, rapporteringen og oppdateringen av den kliniske evalueringen som 

nevnt i vedlegg XIV, 

— overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, samt klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning, 

— grensesnittet med risikohåndteringsprosessen, 

— vurderingen og analysen av de tilgjengelige dataene og deres relevans med hensyn til å påvise samsvar med de 

relevante kravene i vedlegg I, og 

— konklusjonene som er trukket med hensyn til den kliniske dokumentasjonen, og utarbeidingen av rapporten om den 

kliniske evalueringen.  
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I framgangsmåtene nevnt i første ledd skal det tas hensyn til tilgjengelige felles spesifikasjoner, veiledningsdokumenter 

og dokumenter om beste praksis. 

Det meldte organets vurdering av kliniske evalueringer som nevnt i vedlegg XIV skal omfatte 

— den tiltenkte bruken angitt av produsenten og produsentens påstander om utstyret, 

— planleggingen av den kliniske evalueringen, 

— litteratursøkmetoden, 

— relevant dokumentasjon fra litteratursøket, 

— den kliniske utprøvingen, 

— gyldigheten av påstått ekvivalens med annet utstyr, påvisningen av ekvivalens, informasjon om egnethet og data fra 

konklusjoner om ekvivalent og lignende utstyr, 

— overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, samt klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning, 

— rapporten om den kliniske evalueringen og 

— begrunnelser dersom kliniske utprøvinger eller klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning, ikke 

gjennomføres. 

I forbindelse med kliniske data fra kliniske utprøvinger som inngår i den kliniske evalueringen, skal det aktuelle meldte 

organet sikre at produsentens konklusjoner er gyldige i lys av den godkjente planen for den kliniske utprøvingen. 

Det meldte organet skal sikre at den kliniske evalueringen i tilstrekkelig grad dekker de relevante kravene til sikkerhet 

og ytelse fastsatt i vedlegg I, at den på egnet måte er tilpasset risikohåndteringskravene, at den utføres i samsvar med 

vedlegg XIV, og at den på egnet måte gjenspeiles i informasjonen som er framlagt om utstyret. 

4.5.6. Særlige framgangsmåter 

Det meldte organet skal ha dokumenterte framgangsmåter, tilstrekkelig ekspertise og fasiliteter for framgangsmåtene 

nevnt i avsnitt 5 og 6 i vedlegg IX, avsnitt 6 i vedlegg X og avsnitt 16 i vedlegg XI som de er utpekt for. 

Når det gjelder utstyr framstilt ved bruk av vev eller celler av animalsk opprinnelse eller avledede produkter av dette, 

f.eks. fra arter som er mottakelige for TSE, som nevnt i forordning (EU) nr. 722/2012, skal det meldte organet ha 

dokumenterte framgangsmåter som oppfyller kravene fastsatt i nevnte forordning, herunder for utarbeiding av en 

sammenfattende vurderingsrapport for den relevante vedkommende myndighet. 

4.6. Rapportering 

Det meldte organet skal 

— sikre at alle trinn i samsvarsvurderingen er dokumentert, slik at vurderingens konklusjoner er tydelige og viser 

samsvar med kravene i denne forordning, og kan utgjøre objektiv dokumentasjon for slikt samsvar for personer som 

ikke selv er involvert i vurderingen, f.eks. personale hos utpekende myndigheter, 

— sikre at registre som gjør det mulig å spore revisjonene på en tydelig måte, er tilgjengelig i forbindelse med 

revisjonene av kvalitetsstyringssystemet, 

— tydelig dokumentere konklusjonene av sin vurdering av en klinisk evaluering i en rapport om vurdering av den 

kliniske evalueringen og 

— for hvert spesifikke prosjekt framlegge en detaljert rapport basert på et standardformat som inneholder et minstesett 

av elementer, og som er fastsatt av koordineringsgruppen for medisinsk utstyr.  
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Det meldte organets rapport skal 

— tydelig dokumentere resultatet av organets vurdering og inneholde tydelige konklusjoner om kontrollen av hvorvidt 

produsenten oppfyller kravene i denne forordning, 

— inneholde en anbefaling om en endelig gjennomgåelse som skal foretas og en endelig beslutning som skal treffes av 

det meldte organet. Denne anbefalingen skal være godkjent av den ansvarlige medarbeideren i det meldte organet, 

og 

— framlegges for den aktuelle produsenten. 

4.7. Endelig gjennomgåelse 

Før det meldte organet treffer en endelig beslutning, skal det 

— sikre at personalet med ansvar for den endelige gjennomgåelsen og beslutningstakingen i forbindelse med 

spesifikke prosjekter er behørig godkjent, og ikke er det samme som personalet som har foretatt vurderingene, 

— kontrollere at rapporten/rapportene og underlagsdokumentasjonen som kreves for å treffe beslutninger, herunder for 

å kunne rette opp tilfeller av manglende samsvar oppdaget i forbindelse med vurderingen, er fullstendig og 

tilstrekkelig med hensyn til anvendelsesområdet, og 

— kontrollere at det ikke gjenstår mangler som hindrer at det utstedes et sertifikat. 

4.8. Beslutninger og sertifiseringer 

Det meldte organet skal ha dokumenterte framgangsmåter for beslutningstaking, herunder for fordeling av ansvar for 

utstedelse, midlertidig oppheving, begrensning og tilbaketrekking av sertifikater. Disse framgangsmåtene skal omfatte 

kravene til underretning fastsatt i kapittel V i denne forordning. Framgangsmåtene skal gjøre det mulig for det aktuelle 

meldte organet å 

— beslutte, på grunnlag av vurderingsdokumentasjonen og tilgjengelig tilleggsinformasjon, om kravene i denne 

forordning er oppfylt, 

— beslutte, på grunnlag av resultatene av sin vurdering av den kliniske evalueringen og risikohåndteringen, om planen 

for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, herunder planen for klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt 

i omsetning, er tilfredsstillende, 

— fastsette spesifikke milepæler for det meldte organets videre gjennomgåelse av den oppdaterte kliniske 

evalueringen, 

— beslutte om det må fastsettes særlige vilkår eller bestemmelser for sertifiseringen, 

— fastsette, på grunnlag av nyhetsgraden, risikoklassifiseringen, den kliniske evalueringen og konklusjonene fra 

risikoanalysen av utstyret, en sertifiseringsperiode på høyst fem år, 

— tydelig dokumentere beslutningstakingen og godkjenningstrinnene, herunder godkjenning ved ansvarlige 

medarbeideres underskrift, 

— tydelige dokumentere ansvarsområder og mekanismer for underretning av beslutninger, særlig dersom den endelige 

underskriveren av et sertifikat ikke er den samme som den eller de som treffer beslutninger, eller ikke oppfyller 

kravene fastsatt i avsnitt 3.2.7, 

— utstede et eller flere sertifikater i samsvar med minstekravene fastsatt i vedlegg XII med en gyldighetstid på høyst 

fem år, og angi om det gjelder særlige vilkår eller begrensninger i forbindelse med sertifiseringen, 

— utstede et eller flere sertifikater utelukkende til søkeren, det skal ikke utstede sertifikater som omfatter flere enheter, 

og 

— sikre at produsenten underrettes om resultatet av vurderingen og den derav følgende beslutningen, og at dette 

registreres i det elektroniske systemet nevnt i artikkel 57.  
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4.9. Endringer 

Det meldte organet skal ha dokumenterte framgangsmåter og ha inngått kontraktsregulerte ordninger med produsenter 

med hensyn til produsentenes informasjonsplikt og vurderingen av endringer av 

— det eller de godkjente kvalitetsstyringssystemene eller produktutvalget som omfattes, 

— et utstyrs godkjente design, 

— den tiltenkte bruken av eller påstander framsatt om utstyret, 

— den godkjente utstyrstypen og 

— ethvert stoff som inngår i eller brukes ved framstillingen av et utstyr, og som er underlagt de særlige 

framgangsmåtene angitt i avsnitt 4.5.6. 

Framgangsmåtene og de kontraktsregulerte ordningene nevnt i første ledd skal omfatte tiltak for å kontrollere hvor 

vesentlige endringene nevnt i første ledd er. 

I samsvar med sine dokumenterte framgangsmåter skal det aktuelle meldte organet 

— sikre at produsenter framlegger planer om endringer som nevnt i første ledd for forhåndsgodkjenning, samt relevant 

informasjon om slike endringer, 

— vurdere de foreslåtte endringene og kontrollere om kvalitetsstyringssystemet eller et utstyrs eller en utstyrstypes 

design etter disse endringene fremdeles oppfyller kravene i denne forordning, og 

— underrette produsenten om sin beslutning og framlegge en rapport eller, dersom det er relevant, en tilleggsrapport 

som skal inneholde de begrunnede konklusjonene fra vurderingen. 

4.10. Tilsynsaktiviteter og overvåking etter sertifisering 

Meldte organer skal ha dokumenterte framgangsmåter 

— der det er fastsatt hvordan og når det skal føres tilsyn med produsenter. Disse framgangsmåtene skal omfatte 

ordninger for uanmeldte stedlige revisjoner av produsenter og, dersom det er relevant, underleverandører og 

leverandører som utfører produkttester, samt kontroll av at produsenten overholder eventuelle vilkår som 

vedkommende er pålagt, og som er knyttet til sertifiseringsbeslutninger, f.eks. oppdatering av kliniske data med 

fastsatte mellomrom, 

— for å gjennomgå relevante kilder til vitenskapelige og kliniske data og informasjon etter at utstyret er brakt i 

omsetning, som gjelder omfanget av deres utpeking. Det skal tas hensyn til denne informasjonen i forbindelse med 

planleggingen og gjennomføringen av tilsynsaktiviteter, og 

— for å gjennomgå sikkerhetsovervåkingsdata som de har tilgang til i henhold til artikkel 92 nr. 2, for å vurdere den 

eventuelle innvirkningen de har på gyldigheten av eksisterende sertifikater. Resultatene av vurderingen og 

eventuelle beslutninger som treffes, skal være grundig dokumentert. 

Det aktuelle meldte organet skal etter å ha mottatt informasjon fra en produsent eller vedkommende myndigheter om at 

et utstyr er gjenstand for sikkerhetsovervåking, treffe beslutning om hvilket av følgende alternativer som skal velges: 

— Ikke å treffe tiltak ettersom det er helt klart at sikkerhetsovervåkingssaken ikke er knyttet til den utstedte 

sertifiseringen. 

— Observere produsentens og vedkommende myndigheters aktiviteter og resultatene av produsentens undersøkelse 

med henblikk på å avgjøre om den utstedte sertifiseringen er i fare, eller om det er truffet egnede korrigerende 

tiltak. 

— Gjennomføre ekstraordinære tilsynstiltak, f.eks. gjennomgåelser av dokumenter, revisjoner på kort varsel eller 

uanmeldte revisjoner og produkttesting, dersom det er sannsynlig at den utstedte sertifiseringen er i fare. 

— Øke hyppigheten av tilsynsrevisjoner. 

— Gjennomgå spesifikke produkter eller prosesser i forbindelse med neste revisjon av produsenten. 

— Treffe eventuelle andre relevante tiltak.  
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I forbindelse med tilsynsrevisjoner av produsenter skal det meldte organet ha dokumenterte framgangsmåter for å 

— foreta tilsynsrevisjoner av produsenten minst én gang i året som skal planlegges og utføres i samsvar med de 

relevante kravene i avsnitt 4.5, 

— sikre at det foretas en egnet vurdering av produsentens dokumentasjon om og anvendelse av bestemmelsene om 

sikkerhetsovervåking, overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, og den kliniske oppfølgingen etter at 

utstyret er brakt i omsetning, 

— ta stikkprøver av og teste utstyr og teknisk dokumentasjon under revisjoner i henhold til forhåndsdefinerte 

stikkprøvingskriterier og testprosedyrer for å sikre at produsenten løpende anvender det godkjente kvalitets-

styringssystemet, 

— sikre at produsenten oppfyller dokumentasjons- og informasjonsplikten fastsatt i relevante vedlegg, og at det i 

produsentens framgangsmåter tas hensyn til beste praksis ved gjennomføringen av kvalitetsstyringssystemer, 

— sikre at produsenten ikke bruker kvalitetsstyringssystemet eller godkjenningen av utstyret på en villedende måte, 

— innhente tilstrekkelig informasjon til å fastslå om kvalitetsstyringssystemet fortsatt oppfyller kravene i denne 

forordning, 

— anmode produsenten om å foreta korrigeringer, treffe korrigerende tiltak og, dersom det er relevant, forebyggende 

tiltak dersom det oppdages at kravene ikke er oppfylt, og 

— dersom det er nødvendig, innføre særlige restriksjoner for det relevante sertifikatet, oppheve det midlertidig eller 

trekke det tilbake. 

Dersom det er angitt som en del av vilkårene for sertifisering, skal det meldte organet 

— foreta en grundig gjennomgåelse av den sist oppdaterte kliniske evalueringen fra produsenten som er basert på 

produsentens overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, den kliniske oppfølgingen etter at utstyret er brakt i 

omsetning, og på klinisk litteratur som er relevant for tilstanden som behandles med utstyret, eller på klinisk 

litteratur som er relevant for lignende utstyr, 

— tydelig dokumentere resultatet av den grundige gjennomgåelsen og underrette produsenten om spesifikke 

problemer eller pålegge produsenten særlige vilkår og 

— sikre at den sist oppdaterte versjonen av den kliniske evalueringen er riktig gjenspeilt i bruksanvisningen, og, 

dersom det er relevant, i sammendraget om sikkerhet og ytelse. 

4.11. Fornyet sertifisering 

Det meldte organet skal ha dokumenterte framgangsmåter for gjennomgåelse i forbindelse med fornyet sertifisering og 

fornyelse av sertifikater. Fornyet sertifisering av godkjente kvalitetsstyringssystemer eller EU-sertifikater for vurdering 

av teknisk dokumentasjon eller EU-typeprøvingssertifikater skal finne sted minst hvert femte år. 

Det meldte organet skal ha dokumenterte framgangsmåter for fornyelse av EU-sertifikater for vurdering av tekniske 

dokumentasjon og EU-typeprøvingssertifikater, og disse framgangsmåtene skal kreve at den aktuelle produsenten 

framlegger et sammendrag av endringer av og vitenskapelige funn som gjelder utstyret, herunder 

a) alle endringer av utstyret som opprinnelig ble godkjent, herunder endringer som ennå ikke er meldt, 

b) erfaringer fra overvåkingen etter at utstyret er brakt i omsetning, 

c) erfaringer fra risikohåndteringen, 

d) erfaringer fra oppdateringen av dokumentasjonen som viser at de generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i 

vedlegg I er oppfylt, 

e) erfaringer fra gjennomgåelser av den kliniske evalueringen, herunder resultatene av eventuelle kliniske utprøvinger 

og en eventuell klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning, 

f) endring av kravene, utstyrskomponenter eller i det vitenskapelige eller regulatoriske miljøet, 

g) endring av anvendte eller nye harmoniserte standarder, felles spesifikasjoner eller tilsvarende dokumenter og 
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h) endringer i medisinsk, vitenskapelig og teknisk kunnskap, f.eks. 

— nye behandlinger, 

— endringer i testmetoder, 

— nye vitenskapelig funn om materialer og komponenter, herunder funn som gjelder deres biokompatibilitet, 

— erfaringer fra studier med sammenlignbart utstyr, 

— data fra registre, 

— erfaringer fra kliniske utprøvinger med sammenlignbart utstyr. 

Det meldte organet skal ha dokumenterte framgangsmåter for å vurdere informasjonen nevnt i annet ledd, og skal legge 

særlig vekt på kliniske data fra aktiviteter knyttet til overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, samt klinisk 

oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning, og som er utført siden forrige sertifisering eller fornyede sertifisering, 

herunder egnede oppdateringer av produsentens rapporter om kliniske evalueringer. 

Når det gjelder beslutningen om fornyet sertifisering, skal det aktuelle meldte organet bruke de samme metodene og 

prinsippene som for den opprinnelige sertifiseringen. Dersom det er nødvendig, skal det utarbeides separate skjemaer 

for fornyet sertifisering der det tas hensyn til trinnene som er utført med henblikk på sertifisering, f.eks. søknad og 

gjennomgåelse av søknaden. 

 _____  
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VEDLEGG VIII 

KLASSIFISERINGSREGLER 

KAPITTEL I 

DEFINISJONER SOM ER SPESIFIKKE FOR KLASSIFISERINGSREGLENE 

1. BRUKSVARIGHET 

1.1. Med «midlertidig» menes vanligvis beregnet på kontinuerlig bruk i mindre enn 60 minutter. 

1.2. Med «kortvarig» menes vanligvis beregnet på kontinuerlig bruk i mellom 60 minutter og 30 dager. 

1.3. Med «langvarig» menes vanligvis beregnet på kontinuerlig bruk i mer enn 30 dager. 

2. INVASIVT OG AKTIVT UTSTYR 

2.1. Med «kroppsåpning» menes enhver naturlig åpning i kroppen, også øyeeplets eksterne overflate, eller enhver permanent 

kunstig åpning, f.eks. en stomi. 

2.2. Med «kirurgisk invasivt utstyr» menes 

a) invasivt utstyr som trenger inn i kroppen gjennom kroppens overflate, herunder gjennom slimhinner i kroppsåpninger, 

ved hjelp av eller i forbindelse med et kirurgisk inngrep, og 

b) utstyr som trenger inn i kroppen på annen måte enn gjennom en kroppsåpning. 

2.3. Med «gjenbrukbart kirurgisk instrument» menes et instrument beregnet på bruk i kirurgiske inngrep for å skjære, bore, 

sage, rispe, skrape, avklemme, trekke tilbake, klemme sammen eller lignende uten å være koplet til et aktivt utstyr, og 

som ifølge produsenten er beregnet på gjenbruk etter at egnede prosedyrer, f.eks. rengjøring, desinfisering og sterilisering 

er utført. 

2.4. Med «terapeutisk aktivt utstyr» menes ethvert aktivt utstyr som brukes enten alene eller i kombinasjon med annet utstyr, 

til å støtte, endre, erstatte eller gjenopprette biologiske funksjoner eller strukturer i forbindelse med behandling eller 

lindring av sykdommer, skader eller funksjonshemninger. 

2.5. Med «aktivt utstyr beregnet på diagnostikk og overvåking» menes ethvert aktivt utstyr som brukes enten alene eller i 

kombinasjon med annet utstyr til å framskaffe informasjon med henblikk på å oppdage, diagnostisere, overvåke eller 

behandle fysiologiske tilstander, helsetilstander, sykdommer eller medfødte misdannelser. 

2.6. Med «det sentrale kretsløpssystem» menes følgende blodårer: arteriae pulmonales, aorta ascendens, arcus aortae, aorta 

descendenstil bifurcatio aortae, arteriae coronariae, arteria carotis communis, arteria carotis externa, arteria carotis 

interna, arteriae cerebrales, truncus brachiocephalicus, venae cordis, venae pulmonales, vena cava superior og vena 

cava inferior. 

2.7. Med «sentralnervesystemet» menes hjernen, hjernehinnene og ryggmargen. 

2.8. Med «skadet hud eller skadede slimhinner» menes et område i huden eller en slimhinne med patologiske endringer eller 

endringer som følge av sykdom eller sår. 

KAPITTEL II 

GJENNOMFØRINGSREGLER 

3.1. Anvendelsen av klassifiseringsreglene avhenger av utstyrets tiltenkte formål. 

3.2. Dersom det aktuelle utstyret er beregnet på bruk i kombinasjon med annet utstyr, gjelder klassifiseringsreglene separat for 

hvert utstyr. Tilbehør til medisinsk utstyr og til et produkt som er angitt i vedlegg XVI, skal klassifiseres for seg og atskilt 

fra utstyret det brukes sammen med. 

3.3. Programvare som styrer utstyr eller påvirker bruken av utstyr, skal tilhøre samme klasse som utstyret. 

Programvare som er uavhengig av annet utstyr, skal klassifiseres for seg.  
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3.4. Dersom utstyret ikke er beregnet på å bli brukt utelukkende eller hovedsakelig i en bestemt del av kroppen, skal det anses 

og klassifiseres på grunnlag av den angitte bruken som er mest risikofylt. 

3.5. Dersom flere regler, eller flere underregler i samme regel, får anvendelse på samme utstyr basert på utstyrets tiltenkte 

formål, får den strengeste regelen og underregelen som fører til den høyeste klassifiseringen, anvendelse. 

3.6. Ved beregning av varigheten nevnt i avsnitt 1 menes med «kontinuerlig bruk» 

a) den samlede varigheten av bruken av samme utstyr uten hensyn til om bruken avbrytes midlertidig under en prosedyre 

eller fjernes midlertidig for formål som f.eks. rengjøring eller desinfisering av utstyret. Hvorvidt avbruddet i bruken 

eller fjerningen er midlertidig, skal fastsettes ut fra varigheten av bruken før og etter perioden der bruken er avbrutt 

eller utstyret fjernet, og 

b) den samlede bruken av et utstyr som ifølge produsenten er beregnet på umiddelbart å bli erstattet med annet utstyr av 

samme type. 

3.7. Utstyr anses som utstyr som muliggjør direkte diagnostisering når det alene diagnostiserer den aktuelle sykdommen eller 

tilstanden, eller når det gir informasjon som er avgjørende for å stille diagnosen. 

KAPITTEL III 

KLASSIFISERINGSREGLER 

4. IKKE-INVASIVT UTSTYR 

4.1. Regel 1 

Alt ikke-invasivt utstyr klassifiseres som klasse I, med mindre en av reglene nedenfor får anvendelse. 

4.2. Regel 2 

Alt ikke-invasivt utstyr beregnet på å lede eller oppbevare blod, kroppsvæsker, -celler eller -vev, væsker eller gasser med 

henblikk på infusjon, administrering eller innføring i kroppen klassifiseres som klasse IIa 

— dersom det kan koples til aktivt utstyr i klasse IIa, IIb eller III, eller 

— dersom det er beregnet på å lede eller oppbevare blod eller andre kroppsvæsker eller på å oppbevare organer, deler av 

organer eller kroppsceller og -vev, unntatt blodposer; blodposer klassifiseres som klasse IIb. 

I alle andre tilfeller klassifiseres slikt utstyr som klasse I. 

4.3. Regel 3 

Alt ikke-invasivt utstyr beregnet på å endre den biologiske eller kjemiske sammensetningen av menneskelige vev eller 

celler, blod, andre kroppsvæsker eller andre væsker beregnet på implantering eller administrering i kroppen klassifiseres 

som klasse IIb, med mindre behandlingen der utstyret brukes, består av filtrering, sentrifugering eller gass- eller 

varmeutveksling, da klassifiseres det som klasse IIa. 

Alt ikke-invasivt utstyr som består av et stoff eller en blanding av stoffer beregnet på bruk in vitro i direkte kontakt med 

menneskelige celler, vev eller organer uttatt fra menneskekroppen, eller bruk in vitro sammen med menneskelige 

embryoer før implantering eller administrering i kroppen, klassifiseres som klasse III. 

4.4. Regel 4 

Alt ikke-invasivt utstyr som kommer i kontakt med skadet hud eller skadede slimhinner, klassifiseres som 

— klasse I dersom det er beregnet på å bli brukt som mekanisk barriere, til kompresjon eller absorpsjon av eksudater, 

— klasse IIb dersom det hovedsakelig er beregnet på å bli brukt på skader i huden som har ført til at lærhuden eller 

slimhinner er skadet, og som bare kan tilheles ved sekundær tilheling,  
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— klasse IIa dersom det hovedsakelig er beregnet på å regulere mikromiljøet i skadet hud eller slimhinner, og 

— klasse IIa i alle andre tilfeller. 

Denne regelen gjelder også for invasivt utstyr som kommer i kontakt med skadede slimhinner. 

5. INVASIVT UTSTYR 

5.1. Regel 5 

Alt invasivt utstyr som brukes i forbindelse med kroppsåpninger, bortsett fra kirurgisk invasivt utstyr, som ikke er 

beregnet på å bli koplet til aktivt medisinsk utstyr, eller som er beregnet på å bli koplet til aktivt utstyr i klasse I, 

klassifiseres som 

— klasse I dersom det er beregnet på midlertidig bruk, 

— klasse IIa dersom det er beregnet på kortvarig bruk, unntatt dersom det brukes i munnhulen så langt som til farynks, i 

øregangen inn til trommehinnen eller i nesehulen, da klassifiseres det som klasse I, og 

— klasse IIb dersom det er beregnet på langvarig bruk, unntatt dersom det brukes i munnhulen så langt som til farynks, i 

øregangen inn til trommehinnen eller i nesehulen og ikke risikerer å bli absorbert av slimhinnen, da klassifiseres det 

som klasse IIa. 

Alt invasivt utstyr som brukes i forbindelse med kroppsåpninger, bortsett fra kirurgisk invasivt utstyr, som er beregnet på 

å bli koplet til aktivt utstyr i klasse IIa, IIb eller III, klassifiseres som klasse IIa. 

5.2. Regel 6 

Alt kirurgisk invasivt utstyr som er beregnet på midlertidig bruk, klassifiseres som klasse IIa, med mindre det 

— er spesielt beregnet på å kontrollere, diagnostisere, overvåke eller korrigere en defekt i hjertet eller det sentrale 

kretsløpssystemet gjennom direkte kontakt med disse kroppsdelene, da klassifiseres det som klasse III, 

— er gjenbrukbare kirurgiske instrumenter, da klassifiseres det som klasse I, 

— er spesielt beregnet på å bli brukt i direkte kontakt med hjertet eller det sentrale kretsløpssystemet eller 

sentralnervesystemet, da klassifiseres det som klasse III, 

— er beregnet på å tilføre energi i form av ioniserende stråling, da klassifiseres det som klasse IIb, 

— har en biologisk virkning eller absorberes helt eller hovedsakelig, da klassifiseres det som IIb, eller 

— er beregnet på å administrere legemidler ved hjelp av et tilførselssystem og denne administrasjonsmåten kan 

innebære en risiko, da klassifiseres det som klasse IIb. 

5.3. Regel 7 

Alt kirurgisk invasivt utstyr som er beregnet på kortvarig bruk, klassifiseres som klasse IIa, med mindre det 

— er spesielt beregnet på å kontrollere, diagnostisere, overvåke eller korrigere en defekt i hjertet eller det sentrale 

kretsløpssystemet gjennom direkte kontakt med disse kroppsdelene, da klassifiseres det som klasse III, 

— er spesielt beregnet på å bli brukt i direkte kontakt med hjertet eller det sentrale kretsløpssystemet eller 

sentralnervesystemet, da klassifiseres det som klasse III, 

— er beregnet på å tilføre energi i form av ioniserende stråling, da klassifiseres det som klasse IIb, 

— har en biologisk virkning eller absorberes helt eller hovedsakelig, da klassifiseres det som klasse III, 

— er beregnet på å gjennomgå en kjemisk endring i kroppen, da klassifiseres det som klasse IIb, unntatt dersom utstyret 

anbringes i tennene, eller 

— er beregnet på å administrere legemidler, da klassifiseres det som klasse IIb.  
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5.4. Regel 8 

Alt implanterbart utstyr og kirurgisk invasivt utstyr til langvarig bruk klassifiseres som klasse IIb, med mindre det 

— er beregnet på å bli anbrakt i tennene, da klassifiseres det som klasse IIa, 

— er beregnet på å bli brukt i direkte kontakt med hjertet, det sentrale kretsløpssystemet eller sentralnervesystemet, da 

klassifiseres det som klasse III, 

— har en biologisk virkning eller absorberes helt eller hovedsakelig, da klassifiseres det som klasse III, 

— er beregnet på å gjennomgå en kjemisk endring i kroppen, da klassifiseres det som klasse III, unntatt dersom utstyret 

anbringes i tennene, 

— er beregnet på å administrere legemidler, da klassifiseres det som klasse III, 

— er aktivt implanterbart utstyr eller tilbehør til dette, da klassifiseres det som klasse III, 

— er brystimplantater eller kirurgiske nett, da klassifiseres det som klasse III, 

— er leddproteser (total- eller delproteser), da klassifiseres det som klasse III, unntatt tilhørende komponenter som 

skruer, kiler, plater og instrumenter, eller 

— er skiveproteser eller implanterbart utstyr som kommer i kontakt med ryggsøylen, da klassifiseres det som klasse III, 

bortsett fra komponenter som skruer, kiler, plater og instrumenter. 

6. AKTIVT UTSTYR 

6.1. Regel 9 

Alt aktivt terapeutisk utstyr beregnet på å tilføre eller utveksle energi klassifiseres som klasse IIa, med mindre utstyrets 

egenskaper er slik at det kan tilføre energi eller utveksle energi med menneskekroppen på en potensielt farlig måte med 

tanke på energiens art, tetthet og stedet der den påføres, da klassifiseres det som klasse IIb. 

Alt aktivt utstyr beregnet på å styre eller overvåke ytelsen til aktivt terapeutisk utstyr i klasse IIb eller beregnet på direkte 

å påvirke ytelsen til slikt utstyr klassifiseres som klasse IIb. 

Alt aktivt utstyr beregnet på å avgi ioniserende stråling for terapeutiske formål, herunder utstyr som styrer eller overvåker 

slikt utstyr, eller som direkte påvirker dets ytelse, klassifiseres som klasse IIb. 

Alt aktivt utstyr beregnet på å styre, overvåke eller direkte påvirke ytelsen til aktivt implanterbart utstyr klassifiseres som 

klasse III. 

6.2. Regel 10 

Aktivt utstyr beregnet på diagnostikk og overvåking klassifiseres som klasse IIa 

— dersom det er beregnet på å avgi energi som vil bli absorbert av menneskekroppen, bortsett fra utstyr beregnet på å 

belyse pasientens kropp i det synlige spekteret, da klassifiseres det som klasse I, 

— dersom det er beregnet på å avbilde distribusjonen av radiofarmaka in vivo, eller 

— dersom det er beregnet på å muliggjøre direkte diagnostikk eller overvåking av vitale fysiologiske prosesser, med 

mindre det er særlig beregnet på overvåking av vitale fysiologiske parametrer, og variasjonen i disse parametrene er 

av en slik art at det kan føre til umiddelbar fare for pasienten, f.eks. variasjoner i hjerte- og åndedrettsfunksjonen eller 

sentralnervesystemets aktivitet, eller det er beregnet på diagnostikk i kliniske situasjoner der pasienten er i 

umiddelbar fare, da klassifiseres det som klasse IIb. 

Aktivt utstyr beregnet på å avgi ioniserende stråling og på diagnostisk eller terapeutisk radiologi, herunder utstyr til 

intervensjonsradiologi og utstyr som styrer eller overvåker slikt utstyr, eller som direkte påvirker dets ytelse, klassifiseres 

som klasse IIb.  
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6.3. Regel 11 

Programvare beregnet på å framskaffe informasjon som brukes til å treffe beslutninger for diagnostiske eller terapeutiske 

formål, klassifiseres som klasse IIa, unntatt dersom slike beslutninger kan føre til 

— død eller en irreversibel forringelse av en persons helsetilstand, da klassifiseres det som klasse III, eller 

— en alvorlig forringelse av en persons helsetilstand eller et til kirurgisk inngrep, da klassifiseres det som klasse IIb. 

Programvare beregnet på å overvåke fysiologiske prosesser klassifiseres som klasse IIa, unntatt dersom det er beregnet på 

overvåking av vitale fysiologiske parametrer, og variasjonen i disse parametrene er av en slik art at det kan føre til 

umiddelbar fare for pasienten, da klassifiseres det som klasse IIb. 

All annen programvare klassifiseres som klasse I. 

6.4. Regel 12 

Alt aktivt utstyr beregnet på å administrere og/eller fjerne legemidler, kroppsvæsker eller andre stoffer til eller fra kroppen 

klassifiseres som klasse IIa, unntatt dersom dette gjøres på en måte som er potensielt farlig med tanke på de aktuelle 

stoffenes art, den berørte delen av kroppen eller bruksmåten, da klassifiseres det som klasse IIb. 

6.5. Regel 13 

Alt annet aktivt utstyr klassifiseres som klasse I. 

7. SÆRLIGE REGLER 

7.1. Regel 14 

Alt utstyr som, som en integrert del, inneholder et stoff som brukt alene kan anses som et legemiddel som definert i 

artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2001/83/EF, herunder et legemiddel framstilt av blod eller plasma fra mennesker som definert i 

artikkel 1 nr. 10 i nevnte direktiv, og som har en virkning utover den virkningen utstyret har, klassifiseres som klasse III. 

7.2. Regel 15 

Alt utstyr som brukes som befruktningshindrende middel eller for å forebygge overføring av seksuelt overførbare 

sykdommer, klassifiseres som klasse IIb, med mindre det er implanterbart utstyr eller invasivt utstyr til langvarig bruk, da 

klassifiseres det som klasse III. 

7.3. Regel 16 

Alt utstyr spesielt beregnet på å desinfisere, rengjøre, skylle eller, dersom det er relevant, hydrere kontaktlinser 

klassifiseres som klasse IIb. 

Alt utstyr spesielt beregnet på å desinfisere eller sterilisere medisinsk utstyr klassifiseres som klasse IIa, med mindre det 

er desinfiseringsløsninger eller vaskedesinfektorer som er spesielt beregnet på desinfisering av invasivt utstyr, som et siste 

trinn i behandlingen, da klassifiseres det som klasse IIb. 

Denne regelen får ikke anvendelse på utstyr som er beregnet på å rengjøre annet utstyr enn kontaktlinser bare ved hjelp av 

en fysisk innsats. 

7.4. Regel 17 

Utstyr spesielt beregnet på å registrere diagnostiske bilder generert ved hjelp av røntgenstråling klassifiseres som klasse 

IIa. 
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7.5. Regel 18 

Alt utstyr framstilt ved bruk av vev eller celler fra mennesker eller av animalsk opprinnelse, eller avledede produkter av 

dette, som er ikke-levedyktige, eller som er gjort ikke-levedyktige, klassifiseres som klasse III, med mindre slikt utstyr er 

framstilt ved bruk av vev eller celler av animalsk opprinnelse, eller avledede produkter av dette, som er ikke-levedyktige, 

eller som er gjort ikke-levedyktige, og er utstyr som bare er beregnet på å komme i kontakt med intakt hud. 

7.6. Regel 19 

Alt utstyr som inneholder eller består av nanomaterialer, klassifiseres som 

— klasse III dersom det har et høyt eller middels høyt potensial for indre eksponering, 

— klasse IIb dersom det har et lavt potensial for indre eksponering, og 

— klasse IIa dersom det har et ubetydelig potensial for indre eksponering. 

7.7. Regel 20 

Alt invasivt utstyr som brukes i forbindelse med kroppsåpninger, bortsett fra kirurgisk invasivt utstyr, som er beregnet på 

å administrere legemidler via inhalering, klassifiseres som klasse IIa, med mindre dets virkemåte har en avgjørende 

innvirkning på det administrerte legemiddelets effektivitet og sikkerhet, eller er beregnet på behandling av livstruende 

tilstander, da klassifiseres det som klasse IIb. 

7.8. Regel 21 

Utstyr som består av stoffer eller kombinasjoner av stoffer beregnet på å bli innført i menneskekroppen via en 

kroppsåpning, eller påført huden, og som absorberes av eller fordeles lokalt i menneskekroppen, klassifiseres som 

— klasse III dersom det eller dets metabolitter absorberes systemisk av menneskekroppen for å oppfylle det tiltenkte 

formålet, 

— klasse III dersom det oppfyller det tiltenkte formålet i magesekken eller i nedre del av mage-tarmkanalen, og det eller 

dets metabolitter absorberes systemisk av menneskekroppen, 

— klasse IIa dersom det påføres huden, eller dersom det brukes i nese- eller munnhulen så langt som til farynks, og 

oppfyller det tiltenkte formålet i disse hulrommene, og 

— klasse IIb i alle andre tilfeller. 

7.9. Regel 22 

Terapeutisk aktivt utstyr med en integrert eller inkorporert diagnostisk funksjon som i betydelig grad er bestemmende for 

utstyrets behandling av pasienten, f.eks. systemer med lukket krets eller automatiske eksterne defibrillatorer, klassifiseres 

som klasse III. 

 _____  
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VEDLEGG IX 

SAMSVARSVURDERING PÅ GRUNNLAG AV ET KVALITETSSTYRINGSSYSTEM OG VURDERING AV TEKNISK 

DOKUMENTASJON 

KAPITTEL I 

KVALITETSSTYRINGSSYSTEM 

1. Produsenten skal opprette, dokumentere og gjennomføre et kvalitetsstyringssystem som beskrevet i artikkel 10 nr. 9 og 

sikre at det er effektivt i hele det aktuelle utstyrets levetid. Produsenten skal sikre anvendelse av kvalitetsstyringssystemet 

som angitt i avsnitt 2 og skal være underlagt revisjon som angitt i avsnitt 2.3 og 2.4 og tilsyn som angitt i avsnitt 3. 

2. Vurdering av kvalitetsstyringssystemet 

2.1. Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetsstyringssystem til et meldt organ. Søknaden skal inneholde 

— navnet på produsenten og adressen til vedkommendes registrerte forretningssted og eventuelle andre 

produksjonssteder som omfattes av kvalitetsstyringssystemet, og, dersom produsentens søknad inngis av 

vedkommendes autoriserte representant, navnet på den autoriserte representanten og adressen til den autoriserte 

representantens registrerte forretningssted, 

— all relevant informasjon om utstyret eller gruppen av utstyr som omfattes av kvalitetsstyringssystemet, 

— en skriftlig erklæring om at det ikke er inngitt søknad til et annet meldt organ for det samme utstyrsrelaterte 

kvalitetsstyringssystemet, eller informasjon om eventuelle tidligere søknader for det samme utstyrsrelaterte 

kvalitetsstyringssystemet, 

— et utkast til en EU-samsvarserklæring i samsvar med artikkel 19 og vedlegg IV for utstyrsmodellen som omfattes av 

framgangsmåten for samsvarsvurdering, 

— dokumentasjonen om produsentens kvalitetsstyringssystem, 

— en dokumentert beskrivelse av framgangsmåtene som er innført for å oppfylle forpliktelsene forbundet med 

kvalitetsstyringssystemet, og som kreves i henhold til denne forordning, samt en garanti fra den aktuelle produsenten 

om at nevnte framgangsmåter vil bli anvendt, 

— en beskrivelse av framgangsmåtene som er innført for å sikre at kvalitetsstyringssystemet vil fungere hensiktsmessig 

og effektivt, og en garanti fra produsenten om at nevnte framgangsmåter vil bli anvendt, 

— dokumentasjonen om produsentens system for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, og, dersom det er 

relevant, planen for klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning, samt framgangsmåtene som er innført  

for å sikre overholdelse av forpliktelsene som følger av bestemmelsene om sikkerhetsovervåking fastsatt i  

artikkel 87–92, 

— en beskrivelse av framgangsmåtene som er innført for å holde oppdatert systemet for overvåking etter at utstyret er 

brakt i omsetning, og, dersom det er relevant, planen for klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning, samt 

framgangsmåtene som skal sikre overholdelse av forpliktelsene som følger av bestemmelsene om sikkerhets-

overvåking fastsatt i artikkel 87–92, samt en garanti fra produsenten om at disse framgangsmåtene vil bli anvendt, 

— dokumentasjon om planen for den kliniske evalueringen og 

— en beskrivelse av framgangsmåtene som er innført for å holde planen for den kliniske evalueringen oppdatert, idet det 

tas hensyn til det aktuelle tekniske nivået. 

2.2. Gjennomføringen av kvalitetsstyringssystemet skal sikre samsvar med denne forordning. Alle elementer, krav og 

bestemmelser som produsenten har vedtatt for sitt kvalitetsstyringssystem, skal dokumenteres på en systematisk og ryddig 

måte i form av en kvalitetshåndbok og skriftlige retningslinjer og framgangsmåter, f.eks. kvalitetsprogrammer, -planer og 

-registre.  
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Videre skal dokumentasjonen som skal framlegges med henblikk på vurderingen av kvalitetsstyringssystemet, inneholde 

en fullgod beskrivelse av særlig 

a) produsentens kvalitetsmålsetting, 

b) organiseringen av virksomheten, særlig 

— organisasjonsstrukturer med en tydelig fordeling av de ansattes ansvarsområder i forbindelse med kritiske 

prosedyrer, ledelsens ansvar og dens organisatoriske myndighet, 

— metodene for å overvåke om kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt, og særlig om systemet gjør det mulig å 

oppnå den ønskede design- og utstyrskvaliteten, herunder kontroll av utstyr som ikke oppfyller kravene, 

— dersom designen, produksjonen og/eller den endelige verifiseringen og testingen av utstyret, eller deler av noen 

av disse prosessene, foretas av en annen part, metodene for å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer effektivt, 

særlig typen og omfanget av kontrollen av den andre parten, og 

— dersom produsenten ikke har et registrert forretningssted i en medlemsstat, utkastet til fullmakt for utpeking av en 

autorisert representant og en erklæring fra den autoriserte representanten om at vedkommende har til hensikt å 

godta fullmakten, 

c) framgangsmåtene og teknikkene for å overvåke, verifisere, validere og kontrollere utstyrets design og tilhørende 

dokumentasjon samt data og registreringer fra disse framgangsmåtene og teknikkene. Disse framgangsmåtene og 

teknikkene skal særlig omfatte 

— strategien for å sikre overholdelse av regelverket, herunder prosesser for identifisering av relevante lovfestede 

krav, kvalifisering, klassifisering, håndtering av ekvivalens, valg av og samsvar med framgangsmåter for 

samsvarsvurdering, 

— identifisering av gjeldende generelle krav til sikkerhet og ytelse og løsninger for å oppfylle disse kravene, idet det 

tas hensyn til gjeldende felles spesifikasjoner og, dersom dette velges, harmoniserte standarder og andre egnede 

løsninger, 

— risikohåndtering som nevnt i avsnitt 3 i vedlegg I, 

— den kliniske evalueringen i henhold til artikkel 61 og vedlegg XIV, herunder klinisk oppfølging etter at utstyret er 

brakt i omsetning, 

— løsninger for å oppfylle gjeldende særlige krav til design og konstruksjon, herunder egnet preklinisk evaluering, 

særlig kravene i kapittel II i vedlegg I, 

— løsninger for å oppfylle gjeldende særlige krav til informasjonen som skal framlegges sammen med utstyret, 

særlig kravene i kapittel III i vedlegg I, 

— framgangsmåtene for identifisering av utstyret som er utarbeidet og oppdateres på grunnlag av tegninger, 

spesifikasjoner eller andre relevante dokumenter på hvert trinn i framstillingen, og 

— håndtering av endringer i designen eller kvalitetsstyringssystemet og 

d) teknikkene for verifisering og kvalitetssikring i framstillingsfasen, især prosessene og framgangsmåtene som skal 

brukes, særlig når det gjelder sterilisering, og relevante dokumenter, og 

e) de egnede testene og utprøvingene som skal utføres før, under og etter framstillingen, hvor ofte de skal utføres, og 

testutstyret som skal brukes. Det skal være mulig å spore kalibreringen av testutstyret på egnet måte. 

Produsenten skal i tillegg gi det meldte organet tilgang til den tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg II og III. 

2.3. Revisjon 

Det meldte organet skal foreta revisjon av kvalitetsstyringssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene i avsnitt 2.2. 

Dersom produsenten bruker en harmonisert standard eller felles spesifikasjoner knyttet til et kvalitetsstyringssystem, skal 

det meldte organet vurdere om systemet er i samsvar med disse standardene eller felles spesifikasjonene. Det meldte 

organet skal anta at et kvalitetsstyringssystem som er i samsvar med de relevante harmoniserte standardene eller felles 

spesifikasjonene, oppfyller kravene som omfattes av disse standardene eller felles spesifikasjonene, med mindre det 

behørig begrunner hvorfor det ikke gjør det.  
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Det meldte organets revisjonsgruppe skal bestå av minst ett medlem med erfaring med vurdering av den berørte 

teknologien i samsvar med avsnitt 4.3–4.5 i vedlegg VII. I tilfeller der en slik erfaring ikke kan konstateres umiddelbart 

eller ikke forekommer, skal det meldte organet framlegge en dokumentert begrunnelse for nevnte gruppes 

sammensetning. Framgangsmåten for vurdering skal omfatte en revisjon av produsentens lokaler og, dersom det er 

relevant, av lokalene til produsentens leverandører og/eller underleverandører for å kontrollere framstillingsprosessen og 

andre relevante prosesser. 

For utstyr i klasse IIa og IIb skal kvalitetsstyringssystemet også være ledsaget av vurderingen av den tekniske 

dokumentasjonen for utstyr utvalgt på representativt grunnlag i samsvar med avsnitt 4.4–4.8. Ved utvelgelse av 

representative stikkprøver skal det meldte organet ta hensyn til de offentliggjorte retningslinjene som er utarbeidet av 

koordineringsgruppen for medisinsk utstyr i henhold til artikkel 105, og særlig til hvor nyskapende teknologien er, 

likhetstrekk i design, teknologi, framstilling og steriliseringsmetoder, det tiltenkte formålet og resultatene av eventuelle 

tidligere relevante vurderinger, f.eks. med hensyn til fysiske, kjemiske eller kliniske egenskaper, som er foretatt i samsvar 

med denne forordning. Det aktuelle meldte organet skal framlegge en dokumentert begrunnelse for utvelgelsen av 

prøvene. 

Dersom kvalitetsstyringssystemet er i samsvar med de relevante bestemmelsene i denne forordning, skal det meldte 

organet utstede et EU-kvalitetsstyringssystemsertifikat. Det meldte organet skal underrette produsenten om sin beslutning 

om å utstede sertifikatet. Beslutningen skal inneholde konklusjonene fra revisjonen og en begrunnet rapport. 

2.4. Den aktuelle produsenten skal underrette det meldte organet som har godkjent kvalitetsstyringssystemet, om alle planlagte 

vesentlige endringer i kvalitetsstyringssystemet eller i utvalget av utstyr som omfattes. Det meldte organet skal vurdere 

endringene som foreslås, fastslå om det er behov for ytterligere revisjoner, og kontrollere om kvalitetsstyringssystemet 

etter disse endringene fremdeles oppfyller kravene nevnt i avsnitt 2.2. Det skal underrette produsenten om sin beslutning, 

som skal inneholde konklusjonene fra vurderingen og, dersom det er relevant, konklusjoner fra ytterligere revisjoner. 

Godkjenningen av eventuelle vesentlige endringer i kvalitetsstyringssystemet eller utvalget av utstyr som omfattes, skal 

være utformet som et tillegg til EU-kvalitetsstyringssystemsertifikatet. 

3. Tilsynsvurdering for utstyr i klasse IIa, IIb og III 

3.1. Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitets-

styringssystemet, på riktig måte. 

3.2. Produsenten skal gi det meldte organet tillatelse til å foreta alle nødvendige revisjoner, herunder stedlige revisjoner, og gi 

det all relevant informasjon, særlig 

— dokumentasjon om vedkommendes kvalitetsstyringssystem, 

— dokumentasjon om eventuelle resultater og konklusjoner som følge av anvendelsen av planen for overvåking etter at 

utstyret er brakt i omsetning, herunder planen for klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning, for et 

representativt utvalg av utstyr, og av bestemmelsene om sikkerhetsovervåking fastsatt i artikkel 87–92, 

— data fra den delen av kvalitetsstyringssystemet som gjelder design, f.eks. resultater av analyser, beregninger, tester og 

løsningene som er valgt med hensyn til risikohåndteringen som nevnt i avsnitt 4 i vedlegg I, og 

— data fra den delen av kvalitetsstyringssystemet som gjelder framstillingen, f.eks. kvalitetskontrollrapporter og 

testdata, kalibreringsdata og opplysninger om det berørte personalets kvalifikasjoner. 

3.3. Meldte organer skal regelmessig og minst én gang hver tolvte måned foreta egnede revisjoner og vurderinger for å sikre at 

den aktuelle produsenten anvender det godkjente kvalitetsstyringssystemet og planen for overvåking etter at utstyret er 

brakt i omsetning. Disse revisjonene og vurderingene skal omfatte revisjoner i produsentens lokaler og, dersom det er 

relevant, i lokalene til produsentens leverandører og/eller underleverandører. På tidspunktet for slike stedlige revisjoner 

skal det meldte organet ved behov foreta eller be om at det foretas tester for å kontrollere at kvalitetsstyringssystemet 

fungerer som det skal. Det meldte organet skal gi produsenten en tilsynsrevisjonsrapport og, dersom det er utført en test, 

en testrapport. 

3.4. Det meldte organet skal minst én gang hvert femte år foreta tilfeldige uanmeldte stedlige revisjoner hos produsenten og, 

dersom det er relevant, hos produsentens leverandører og/eller underleverandører som kan kombineres med den 

regelmessige tilsynsvurderingen nevnt i avsnitt 3.3, eller foretas i tillegg til nevnte tilsynsvurdering. Det meldte organet 

skal utarbeide en plan for slike uanmeldte stedlige revisjoner, men skal ikke utlevere den til produsenten.  
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I forbindelse med slike uanmeldte stedlige revisjoner skal det meldte organet teste en egnet stikkprøve av det framstilte 

utstyret, eller en egnet stikkprøve fra framstillingsprosessen, for å kontrollere at det framstilte utstyret er i samsvar med 

den tekniske dokumentasjonen, med unntak av utstyret nevnt i artikkel 52 nr. 8 annet ledd. Før uanmeldte stedlige 

revisjoner skal det meldte organet angi de relevante stikkprøvingskriteriene og den relevante framgangsmåten for testing. 

I stedet for eller i tillegg til stikkprøvingen nevnt i annet ledd skal det meldte organet ta stikkprøver av utstyr på markedet 

for å kontrollere at det framstilte utstyret er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, med unntak av utstyret nevnt i 

artikkel 52 nr. 8 annet ledd. Før stikkprøvingen skal det aktuelle meldte organet angi de relevante stikkprøvingskriteriene 

og den relevante framgangsmåten for testing. 

Det meldte organet skal gi den aktuelle produsenten en rapport om den stedlige revisjonen som, dersom det er relevant, 

skal inneholde resultatet av stikkprøvingen. 

3.5. Når det gjelder utstyr i klasse IIa og IIb, skal tilsynsvurderingen også omfatte en vurdering av den tekniske 

dokumentasjonen nevnt i avsnitt 4.4–4.8 for det berørte utstyret på grunnlag av ytterligere representative prøver valgt i 

samsvar med den dokumenterte begrunnelsen fra det meldte organet i samsvar med avsnitt 2.3 annet ledd. 

Når det gjelder utstyr i klasse III, skal tilsynsvurderingen også omfatte en test av de godkjente delene og/eller materialene 

som er avgjørende for utstyrets integritet, herunder, dersom det er relevant, en kontroll av at mengden framstilte eller 

innkjøpte deler og/eller materialer svarer til mengden ferdig utstyr. 

3.6. Det meldte organet skal sørge for at vurderingsgruppen er sammensatt slik at den har tilstrekkelig erfaring med vurdering 

av det berørte utstyret og de berørte systemene og prosessene, og at den hele tiden opptrer objektivt og nøytralt. Dette skal 

omfatte rotering av medlemmene i vurderingsgruppen med egnede mellomrom. Som en hovedregel skal en 

revisjonsansvarlig verken lede eller delta i revisjoner av samme produsent i mer enn tre år på rad. 

3.7. Dersom det meldte organet oppdager et avvik mellom en prøve som er tatt av det framstilte utstyret eller fra markedet, og 

spesifikasjonene fastsatt i den tekniske dokumentasjonen eller den godkjente designen, skal det midlertidig oppheve eller 

trekke tilbake det relevante sertifikatet eller fastsette begrensninger for det. 

KAPITTEL II 

VURDERING AV DEN TEKNISKE DOKUMENTASJONEN 

4. Vurdering av den tekniske dokumentasjonen for utstyr i klasse III og utstyr i klasse IIb nevnt i artikkel 52 nr. 4 annet 

ledd 

4.1. I tillegg til forpliktelsene fastsatt i avsnitt 2 skal produsenten inngi en søknad til det meldte organet om vurdering av den 

tekniske dokumentasjonen om utstyret som vedkommende planlegger å bringe i omsetning eller ta i bruk, og som 

omfattes av kvalitetsstyringssystemet nevnt i avsnitt 2. 

4.2. I søknaden skal det aktuelle utstyrets design, framstilling og ytelse beskrives. Den skal inneholde den tekniske 

dokumentasjonen nevnt i vedlegg II og III. 

4.3. Det meldte organet skal behandle søknaden ved hjelp av personale som er ansatt i organet, og som har dokumentert 

kunnskap om og erfaring med den aktuelle teknologien og den kliniske anvendelsen av den. Det meldte organet kan 

kreve at søknaden utfylles ved at det utføres ytterligere tester eller framlegges ytterligere dokumentasjon for å gjøre det 

mulig å vurdere om utstyret er i samsvar med de relevante kravene i forordningen. Det meldte organet skal utføre 

egnede fysiske tester eller laboratorietester i forbindelse med utstyret eller be om at produsenten utfører slike tester. 

4.4. Det meldte organet skal gjennomgå den kliniske dokumentasjonen som produsenten har framlagt i rapporten om den 

kliniske evalueringen, samt den tilhørende kliniske evalueringen som er utført. I forbindelse med denne gjennomgåelsen 

skal det meldte organet ansette utstyrskontrollører med tilstrekkelig klinisk ekspertise og skal ved behov bruke eksterne 

kliniske eksperter med direkte og aktuell erfaring med det aktuelle utstyret eller den kliniske tilstanden det brukes ved.  
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4.5. Det meldte organet skal i tilfeller der den kliniske dokumentasjonen er basert helt eller delvis på data fra utstyr som 

påstås å være ekvivalent med utstyret som vurderes, vurdere hvorvidt det er egnet å bruke slike data, idet det tas hensyn 

til faktorer som nye indikasjoner og nyskaping. Det meldte organet skal på en tydelig måte dokumentere sine 

konklusjoner om den påståtte ekvivalensen og om dataene er relevante og tilstrekkelige med henblikk på å påvise 

samsvar med kravene. Når det gjelder egenskaper ved utstyret som produsenten hevder er nyskapende, eller nye 

indikasjoner, skal det meldte organet vurdere i hvilken grad spesifikke påstander støttes av spesifikke prekliniske og 

kliniske data og risikoanalysen. 

4.6. Det meldte organet skal kontrollere at den kliniske dokumentasjonen og den kliniske evalueringen er tilstrekkelig, samt 

konklusjonene som produsenten har trukket om samsvar med de relevante generelle kravene til sikkerhet og ytelse. 

Kontrollen skal omfatte en gjennomgåelse av om nytte-risikobestemmelsen, risikohåndteringen, bruksanvisningen, 

brukeropplæringen og produsentens plan for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, er tilfredsstillende, samt 

en gjennomgåelse av behovet for den foreslåtte planen for klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning, og 

om den er tilfredsstillende, dersom det er relevant. 

4.7. Det meldte organet skal på grunnlag av sin vurdering av den kliniske dokumentasjonen vurdere den kliniske 

evalueringen og nytte-risikobestemmelsen, og om det må fastsettes spesifikke milepæler som gjør det mulig for det 

meldte organet å gjennomgå oppdateringer av den kliniske dokumentasjonen basert på data fra overvåkingen etter at 

utstyret er brakt i omsetning, og fra den kliniske oppfølgingen etter at utstyret er brakt i omsetning. 

4.8. Det meldte organet skal på en tydelig måte dokumentere resultatet av sin vurdering i rapporten om vurderingen av den 

kliniske evalueringen. 

4.9. Det meldte organet skal gi produsenten en rapport om vurderingen av den tekniske dokumentasjonen, herunder en 

vurderingsrapport om den kliniske evalueringen. Dersom utstyret er i samsvar med de relevante bestemmelsene i denne 

forordning, skal det meldte organet utstede et EU-sertifikat for vurdering av teknisk dokumentasjon. Sertifikatet skal 

inneholde konklusjonene fra vurderingen av den tekniske dokumentasjonen, vilkårene for sertifikatets gyldighet, 

dataene som er nødvendige for å identifisere den godkjente designen, og, dersom det er relevant, en beskrivelse av 

utstyrets tiltenkte formål. 

4.10. Dersom endringer av det godkjente utstyret kan påvirke utstyrets sikkerhet og ytelse eller de foreskrevne vilkårene for 

bruk av utstyret, skal dette godkjennes av det meldte organet som utstedte EU-sertifikatet for vurdering av teknisk 

dokumentasjon. Dersom produsenten planlegger å foreta noen av de ovennevnte endringene, skal vedkommende 

underrette det meldte organet som utstedte EU-sertifikatet for vurdering av teknisk dokumentasjon, om dette. Det 

meldte organet skal vurdere de planlagte endringene og beslutte om de krever at det utføres en ny samsvarsvurdering i 

samsvar med artikkel 52, eller om de kan angis i et tillegg til EU-sertifikatet for vurdering av teknisk dokumentasjon. I 

sistnevnte tilfelle skal det meldte organet vurdere endringene, underrette produsenten om sin beslutning og, dersom 

endringene godkjennes, utstede et tillegg til EU-sertifikatet for vurdering av teknisk dokumentasjon til produsenten. 

5. Særlige ytterligere framgangsmåter 

5.1. Framgangsmåte for vurdering av visse typer utstyr i klasse III og IIb 

a) For implanterbart utstyr i klasse III og for aktivt utstyr i klasse IIb beregnet på å administrere og/eller fjerne et 

legemiddel som nevnt i avsnitt 6.4. i vedlegg VIII (regel 12) skal det meldte organet etter å ha kontrollert kvaliteten 

på de kliniske dataene som ligger til grunn for produsentens rapport om den kliniske evalueringen nevnt i artikkel 

61 nr. 12, utarbeide en rapport om vurderingen av den kliniske evalueringen som inneholder organets konklusjoner 

om den kliniske dokumentasjonen framlagt av produsenten, særlig om nytte-risikobestemmelsen, og om den 

aktuelle dokumentasjonen samsvarer med det tiltenkte formålet, herunder den eller de medisinske indikasjonene og 

planen for klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning, som er nevnt i artikkel 10 nr. 3 og del B i vedlegg 

XIV. 

Det meldte organet skal oversende sin rapport om vurderingen av den kliniske evalueringen sammen med 

produsentens dokumentasjon om den kliniske evalueringen nevnt i avsnitt 6.1 bokstav c) og d) i vedlegg II for 

Kommisjonen. 

Kommisjonen skal umiddelbart oversende disse dokumentene til det relevante ekspertpanelet nevnt i artikkel 106. 

b) Det meldte organet kan bli anmodet om å framlegge sine konklusjoner som nevnt i bokstav a) for det berørte 

ekspertpanelet.  
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c) Ekspertpanelet skal under Kommisjonens tilsyn treffe beslutning på grunnlag av alle følgende kriterier: 

i) Hvor nyskapende utstyret eller den tilhørende kliniske prosedyren er, og de potensielle viktige kliniske eller 

helsemessige virkningene av dette. 

ii) En vesentlig negativ endring i nytte-risikoprofilen til en bestemt kategori eller gruppe av utstyr som følge av 

vitenskapelig underbygde helserelaterte bekymringer med hensyn til komponenter eller kildemateriale, eller 

med hensyn til virkningen for helsen dersom utstyret svikter. 

iii) En vesentlig økning i antall alvorlige hendelser som rapporteres i samsvar med artikkel 87, for en bestemt 

kategori eller gruppe av utstyr. 

Om det skal avgis en vitenskapelig uttalelse om det meldte organets rapport om vurderingen av den kliniske 

evalueringen basert på den kliniske dokumentasjonen framlagt av produsenten, særlig med hensyn til nytte-

risikobestemmelsen, om den aktuelle dokumentasjonen samsvarer med den eller de medisinske indikasjonene og 

planen for klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning. Nevnte vitenskapelige uttalelse skal framlegges 

innen en frist på 60 dager etter mottak av dokumentene fra Kommisjonen som nevnt i bokstav a). Begrunnelsen for 

beslutningen om å avgi en vitenskapelig uttalelse på grunnlag av kriteriene i bokstav i), ii) og iii) skal tas med i den 

vitenskapelige uttalelsen. Dersom den framlagte informasjonen ikke er tilstrekkelig til at ekspertpanelet kan komme 

fram til en konklusjon, skal dette angis i den vitenskapelige uttalelsen. 

d) Ekspertpanelet kan under Kommisjonens tilsyn på grunnlag av kriteriene fastsatt i bokstav c) beslutte å ikke avgi en 

vitenskapelig uttalelse; i så fall skal det underrette det meldte organet så snart som mulig og i alle tilfeller innen  

21 dager etter mottak av dokumentene som nevnt i bokstav a) fra Kommisjonen. Ekspertpanelet skal innen nevnte 

frist informere det meldte organet og Kommisjonen om begrunnelsen for panelets beslutning, hvorpå det meldte 

organet kan fortsette med sertifiseringsprosedyren for det aktuelle utstyret. 

e) Ekspertpanelet skal innen 21 dager etter mottak av dokumentene fra Kommisjonen underrette Kommisjonen via 

Eudamed om hvorvidt det har til hensikt å avgi en vitenskapelig uttalelse i henhold til bokstav c), eller om hvorvidt 

det ikke har til hensikt å avgi en vitenskapelig uttalelse i henhold til bokstav d). 

f) Dersom det ikke er avgitt uttalelse innen en periode på 60 dager, kan det meldte organet fortsette med 

sertifiseringsprosedyren for det aktuelle utstyret. 

g) Det meldte organet skal ta behørig hensyn til synspunktene som uttrykkes i ekspertpanelets vitenskapelige uttalelse. 

Dersom ekspertpanelet finner at den kliniske dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig eller på annen måte gir grunn til 

alvorlig bekymring om nytte-risikobestemmelsen, samsvaret mellom den aktuelle dokumentasjonen og det tiltenkte 

formålet, herunder den eller de medisinske indikasjonene, og planen for klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i 

omsetning, skal det meldte organet ved behov anbefale produsenten å begrense utstyrets tiltenkte formål til visse 

pasientgrupper eller visse medisinske indikasjoner og/eller begrense sertifikatets gyldighetstid, gjennomføre 

særskilte kliniske oppfølgingsstudier av utstyret etter at det er brakt i omsetning, tilpasse bruksanvisningen eller 

sammendraget om sikkerhet og ytelse eller fastsette andre begrensninger i sin samsvarsvurderingsrapport, alt etter 

hva som er relevant. Dersom det meldte organet ikke har fulgt ekspertpanelets anbefaling, skal det i sin 

samsvarsvurderingsrapport gi en fullstendig begrunnelse for dette, og Kommisjonen skal, uten at det berører artikkel 

109, gjøre både ekspertpanelets vitenskapelige uttalelse og det meldte organets skriftlige begrunnelse offentlig 

tilgjengelig via Eudamed. 

h) Kommisjonen skal etter samråd med medlemsstatene og relevante vitenskapelige eksperter gi veiledning for 

ekspertpaneler for å sikre en ensartet fortolkning av kriteriene i bokstav c) før 26. mai 2020. 

5.2. Framgangsmåte for utstyr som inneholder et stoff med legemiddelvirkning 

a) Dersom et utstyr som en integrert del inneholder et stoff som brukt alene kan anses for å være et legemiddel i 

henhold til artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2001/83/EF, herunder et legemiddel framstilt av blod eller plasma fra 

mennesker, og som har en virkning utover den virkningen utstyret har, skal stoffets kvalitet, sikkerhet og egnethet 

kontrolleres i henhold til metodene angitt i vedlegg I til direktiv 2001/83/EF.  
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b) Før det meldte organet utsteder et EU-sertifikat for vurdering av teknisk dokumentasjon, skal det etter å kontrollert 

stoffets egnethet som en del av utstyret, og idet det tas hensyn til utstyrets tiltenkte formål, innhente en 

vitenskapelig uttalelse fra en av de vedkommende myndighetene utpekt av medlemsstatene i samsvar med direktiv 

2001/83/EF eller fra EMA, som i dette avsnitt begge kalles «den rådspurte legemiddelmyndigheten», avhengig av 

hvem som er blitt rådspurt innenfor rammen av dette ledd, om stoffets kvalitet og sikkerhet, herunder nytten og 

risikoen ved å integrere stoffet i utstyret. Dersom utstyret inneholder et avledet produkt av blod eller plasma fra 

mennesker som brukt alene kan anses for å være et legemiddel som utelukkende omfattes av vedlegget til 

forordning (EF) nr. 726/2004, skal det meldte organet innhente uttalelsen fra EMA. 

c) I sin uttalelse skal den rådspurte legemiddelmyndigheten ta hensyn til framstillingsprosessen og dataene om nytten 

av å integrere stoffet i utstyret som fastsatt av det meldte organet. 

d) Den rådspurte legemiddelmyndigheten skal avgi sin uttalelse til det meldte organet senest 210 dager etter å ha 

mottatt all nødvendig dokumentasjon. 

e) Den vitenskapelige uttalelsen fra den rådspurte legemiddelmyndigheten og eventuelle oppdateringer av uttalelsen 

skal inngå i det meldte organets dokumentasjon om utstyret. Det meldte organet skal ta behørig hensyn til 

synspunktene som uttrykkes i den vitenskapelige uttalelsen, når det treffer sin beslutning. Det meldte organet skal 

ikke utstede sertifikatet dersom den vitenskapelige uttalelsen er negativ, og skal underrette den rådspurte 

legemiddelmyndigheten om sin endelige beslutning. 

f) Før det foretas endringer med hensyn til et hjelpestoff som er integrert i utstyr, særlig i forbindelse med 

framstillingsprosessen, skal produsenten underrette det meldte organet om endringene. Det meldte organet skal 

innhente uttalelse fra den rådspurte legemiddelmyndigheten for å bekrefte at hjelpestoffets kvalitet og sikkerhet 

forblir uendret. Den rådspurte legemiddelmyndigheten skal ta hensyn til dataene om nytten av å integrere stoffet i 

utstyret fastslått av det meldte organet for å sikre at endringene ikke har negativ innvirkning på risikoen og nytten 

som tidligere er fastslått med hensyn til integrering av stoffet i utstyret. Den rådspurte legemiddelmyndigheten skal 

avgi sin uttalelse senest 60 dager etter å ha mottatt all nødvendig dokumentasjon om endringene. Det meldte organet 

skal ikke utstede tillegget til EU-sertifikatet for vurdering av teknisk dokumentasjon dersom den vitenskapelige 

uttalelsen fra den rådspurte legemiddelmyndigheten er negativ. Det meldte organet skal underrette den rådspurte 

legemiddelmyndigheten om sin endelige beslutning. 

g) Dersom den rådspurte legemiddelmyndigheten mottar informasjon om hjelpestoffet som kan ha innvirkning på 

risikoen eller nytten som tidligere er fastslått med hensyn til integrering av stoffet i utstyret, skal den gi råd til det 

meldte organet om hvorvidt denne informasjonen har innvirkning på risikoen og nytten som tidligere er fastslått 

med hensyn til integrering av stoffet i utstyret. Det meldte organet skal ta hensyn til dette rådet når det skal vurdere 

framgangsmåten for samsvarsvurdering på nytt. 

5.3. Framgangsmåte for utstyr som framstilles ved bruk av, eller som inneholder, vev eller celler fra mennesker eller dyr, 

eller avledede produkter av dette, som er ikke-levedyktige, eller som er gjort ikke-levedyktige 

5.3.1. Vev eller celler fra mennesker eller avledede produkter av dette 

a) For utstyr som framstilles ved bruk av avledede produkter av vev eller celler fra mennesker, og som omfattes av 

denne forordning i samsvar med artikkel 1 nr. 6 bokstav g), og for utstyr som, som en integrert del, inneholder vev 

eller celler fra mennesker, eller avledede produkter av dette, som omfattes av direktiv 2004/23/EF, og som har en 

virkning utover den virkningen utstyret har, skal det meldte organet før det utsteder et EU-sertifikat for vurdering av 

teknisk dokumentasjon, innhente en vitenskapelig uttalelse fra en av de vedkommende myndighetene utpekt av 

medlemsstatene i samsvar med direktiv 2004/23/EF (heretter kalt «vedkommende myndighet for vev og celler fra 

mennesker») om aspektene knyttet til donasjon, uttak og kontroll av vev eller celler fra mennesker eller avledede 

produkter av dette. Det meldte organet skal framlegge et sammendrag av den foreløpige samsvarsvurderingen som 

bl.a. skal inneholde informasjon om ikke-levedyktigheten til det aktuelle vevet eller de aktuelle cellene fra 

mennesker, donasjonen, uttaket og kontrollen av dette og risikoen eller nytten ved å integrere vevet eller cellene fra 

mennesker eller avledede produkter av dette i utstyret. 
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b) Senest 120 dager etter mottak av all nødvendig dokumentasjon skal vedkommende myndighet for vev og celler fra 

mennesker avgi sin uttalelse til det meldte organet. 

c) Den vitenskapelig uttalelsen fra vedkommende myndighet for vev og celler fra mennesker, og eventuelle 

oppdateringer, skal inngå i det meldte organets dokumentasjon om utstyret. Det meldte organet skal ta behørig 

hensyn til synspunktene som uttrykkes i den vitenskapelige uttalelsen fra vedkommende myndighet for vev og 

celler fra mennesker, når det treffer sin beslutning. Det meldte organet skal ikke utstede sertifikatet dersom den 

aktuelle vitenskapelige uttalelsen er negativ. Den skal underrette den berørte vedkommende myndighet for vev og 

celler fra mennesker om sin endelige beslutning. 

d) Før det foretas endringer med hensyn til ikke-levedyktige vev eller celler fra mennesker og avledede produkter av 

dette som er integrert i et utstyr, særlig når det gjelder donasjon, kontroll eller uttak av dette, skal produsenten 

underrette det meldte organet om de planlagte endringene. Det meldte organet skal rådføre seg med myndigheten 

som deltok i det første samrådet, for å bekrefte at kvaliteten og sikkerheten opprettholdes for vevene eller cellene fra 

mennesker eller avledede produkter av dette som er integrert i utstyret. Den berørte vedkommende myndighet for 

vev og celler fra mennesker skal ta hensyn til opplysningene om nytten av å integrere vevet eller cellene fra 

mennesker eller avledede produkter av dette i utstyret som fastslått av det meldte organet, for å sikre at endringene 

ikke har negativ innvirkning på det fastslåtte nytte-risikoforholdet ved å tilsette vevet eller cellene fra mennesker 

eller avledede produkter av dette i utstyret. Den skal avgi sin uttalelse senest 60 dager etter å ha mottatt all 

nødvendig dokumentasjon om de planlagte endringene. Det meldte organet skal ikke utstede et tillegg til EU-

sertifikatet for vurdering av teknisk dokumentasjon dersom den vitenskapelige uttalelsen er negativ, og skal 

underrette den berørte vedkommende myndighet for vev og celler fra mennesker om sin endelige beslutning. 

5.3.2. Vev eller celler av animalsk opprinnelse eller avledede produkter av dette 

Ved utstyr framstilt ved bruk av animalsk vev som er gjort ikke-levedyktig, eller ved bruk av ikke-levedyktige 

produkter som stammer fra animalsk vev, som nevnt i forordning (EU) nr. 722/2012, skal det meldte organet anvende 

de relevante kravene fastsatt i nevnte forordning. 

5.4. Framgangsmåte for utstyr som består av stoffer eller kombinasjoner av stoffer som absorberes av eller fordeles lokalt i 

menneskekroppen 

a) Kvaliteten og sikkerheten for utstyr som består av stoffer eller av kombinasjoner av stoffer som er beregnet på å bli 

innført i menneskekroppen via en kroppsåpning eller påført huden, og som absorberes av eller fordeles lokalt i 

menneskekroppen, skal, dersom det er relevant og bare med hensyn til kravene som ikke omfattes av denne 

forordning, kontrolleres i samsvar med de relevante kravene fastsatt i vedlegg I til direktiv 2001/83/EF når det 

gjelder vurderingen av absorpsjon, distribusjon, metabolisme, utskilling, lokal toleranse, toksisitet, interaksjon med 

annet utstyr, legemidler eller andre stoffer og bivirkningspotensial. 

b) For utstyr eller dets metabolitter som absorberes systemisk av menneskekroppen for å oppnå tiltenkt formål, skal det 

meldte organet i tillegg innhente en vitenskapelig uttalelse fra en av de vedkommende myndighetene utpekt av 

medlemsstatene i samsvar med direktiv 2001/83/EF eller fra EMA, som i dette avsnitt begge kalles «den rådspurte 

legemiddelmyndigheten», avhengig av hvem som er blitt rådspurt innenfor rammen av dette ledd, om utstyrets 

samsvar med de relevante kravene fastsatt i vedlegg I til direktiv 2001/83/EF. 

c) Uttalelsen fra den rådspurte legemiddelmyndigheten skal utarbeides senest 150 dager etter at all nødvendig 

dokumentasjon er mottatt. 

d) Den vitenskapelige uttalelsen fra den rådspurte legemiddelmyndigheten og eventuelle oppdateringer skal inngå i det 

meldte organets dokumentasjon om utstyret. Det meldte organet skal ta behørig hensyn til synspunktene som 

uttrykkes i den vitenskapelige uttalelsen, når det treffer sin beslutning, og skal underrette den rådspurte 

legemiddelmyndigheten om sin endelige beslutning. 

6. Kontroll av partier når det gjelder utstyr som, som en integrert del, inneholder et stoff med legemiddelvirkning som 

brukt alene kan anses for å være et legemiddel framstilt av blod eller plasma fra mennesker som nevnt i artikkel 1 nr. 8 

Etter å ha fullført framstillingen av hvert parti av utstyret som, som en integrert del, inneholder et stoff med 

legemiddelvirkning som brukt alene kan anses for å være et legemiddel framstilt av blod eller plasma fra mennesker 
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som nevnt i artikkel 1 nr. 8 første ledd, skal produsenten underrette det meldte organet om frigivelsen av utstyrspartiet 

og sende organet det offisielle sertifikatet for frigivelse av partiet av produktet framstilt av blod eller plasma fra 

mennesker som er brukt i utstyret, som er utstedt av et laboratorium i en medlemsstat eller et laboratorium utpekt for 

nevnt formål av en medlemsstat i samsvar med artikkel 114 nr. 2 i direktiv 2001/83/EF. 

KAPITTEL III 

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 

7. Produsenten, eller dersom produsenten ikke har et registrert forretningssted i en medlemsstat, vedkommendes 

autoriserte representant, skal i minst ti år, og for implanterbart utstyr i minst 15 år, etter at det siste utstyret er brakt i 

omsetning, kunne framlegge for vedkommende myndigheter 

— EU-samsvarserklæringen, 

— dokumentasjonen nevnt i avsnitt 2.1 femte strekpunkt og særlig data og registre fra framgangsmåtene nevnt i avsnitt 

2.2 annet ledd bokstav c), 

— informasjon om endringene nevnt i avsnitt 2.4, 

— dokumentasjonen nevnt i avsnitt 4.2 og 

— beslutningene og rapportene fra det meldte organet som nevnt i dette vedlegg. 

8. Hver medlemsstat skal kreve at dokumentasjonen nevnt i avsnitt 7 stilles til rådighet for vedkommende myndigheter i 

perioden i nevnte avsnitt, i tilfelle en produsent, eller vedkommendes autoriserte representant som er etablert på 

medlemsstatens territorium, går konkurs eller innstiller sin forretningsvirksomhet før utgangen av denne perioden. 

 _____  
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VEDLEGG X 

SAMSVARSVURDERING PÅ GRUNNLAG AV TYPEPRØVING 

1. EU-typeprøving er den framgangsmåten som et meldt organ bruker for å fastslå og sertifisere at et utstyr, herunder 

utstyrets tekniske dokumentasjon og relevante livssyklusprosesser og en tilhørende prøve som er representativ for den 

planlagte produksjonen av utstyr, oppfyller de relevante bestemmelsene i denne forordning. 

2. Søknad 

Produsenten skal inngi en søknad om vurdering til et meldt organ. Søknaden skal inneholde 

— navnet på produsenten og adressen til vedkommendes registrerte forretningssted og, dersom søknaden inngis av den 

autoriserte representanten, den autoriserte representantens navn og adressen til vedkommendes registrerte 

forretningssted, 

— den tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg II og III. Søkeren skal stille til rådighet en prøve som er representativ 

for den planlagte produksjonen av utstyr («type»), for det meldte organet. Det meldte organet kan ved behov anmode 

om andre prøver, og 

— en skriftlig erklæring om at det ikke er inngitt søknad til andre meldte organer for samme type, eller informasjon om 

eventuelle tidligere søknader for samme type som et annet meldt organ har avslått, eller som produsenten eller 

vedkommendes autoriserte representant har trukket tilbake før det andre meldte organet foretok sin endelige 

vurdering. 

3. Vurdering 

Det meldte organet skal 

a) behandle søknaden ved hjelp av personale som har dokumentert kunnskap om og erfaring med den aktuelle 

teknologien og den kliniske anvendelsen av den. Det meldte organet kan kreve at søknaden utfylles ved at det utføres 

ytterligere tester eller framlegges ytterligere dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om utstyret er i samsvar 

med de relevante kravene i denne forordning. Det meldte organet skal utføre egnede fysiske tester eller 

laboratorietester i forbindelse med utstyret eller be om at produsenten utfører slike tester, 

b) undersøke og vurdere den tekniske dokumentasjonen med tanke på om den er i samsvar med kravene i denne 

forordning som får anvendelse på utstyret, og verifisere at typen er blitt framstilt i samsvar med nevnte 

dokumentasjon. Det skal også registrere hvilke elementer som er designet i samsvar med de gjeldende standardene 

nevnt i artikkel 8 eller med gjeldende felles spesifikasjoner, og hvilke elementer som ikke er designet på grunnlag av 

de relevante standardene nevnt i artikkel 8 eller de relevante felles spesifikasjonene, 

c) gjennomgå den kliniske dokumentasjonen som produsenten har framlagt i rapporten om den kliniske evalueringen i 

samsvar med avsnitt 4 i vedlegg XIV. I forbindelse med denne gjennomgåelsen skal det meldte organet ansette 

utstyrskontrollører med tilstrekkelig klinisk ekspertise og skal ved behov bruke eksterne kliniske eksperter med 

direkte og aktuell erfaring med det aktuelle utstyret eller den kliniske tilstanden det brukes ved. 

d) i tilfeller der den kliniske dokumentasjonen er basert helt eller delvis på data fra utstyr som påstås å være likt eller 

ekvivalent med utstyret som vurderes, vurdere hvorvidt det er egnet å bruke slike data, idet det tas hensyn til faktorer 

som nye indikasjoner og nyskaping. Det meldte organet skal på en tydelig måte dokumentere sine konklusjoner om 

den påståtte ekvivalensen og om dataene er relevante og tilstrekkelige med henblikk på å påvise samsvar med 

kravene, 

e) tydelig dokumentere utfallet av sin vurdering i en rapport om vurderingen av den prekliniske og kliniske evalueringen 

som en del av EU-typeprøvingsrapporten nevnt i bokstav i), 

f) utføre eller få utført egnede vurderinger og nødvendige fysiske tester eller laboratorietester for å kontrollere om 

løsningene produsenten har valgt, oppfyller de generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i denne forordning 

dersom standardene nevnt i artikkel 8 eller de felles spesifikasjonene ikke er anvendt. Dersom utstyret skal koples til 

annet utstyr (et eller flere) for å kunne fungere som tiltenkt, skal det framlegges dokumentasjon på at det oppfyller de 

generelle kravene til sikkerhet og ytelse når det koples til slikt utstyr som har de egenskapene som produsenten har 

angitt, 
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g) utføre eller få utført egnede vurderinger og nødvendige fysiske tester eller laboratorietester for å kontrollere om de 

relevante harmoniserte standardene faktisk er blitt anvendt, dersom produsenten har valgt å anvende disse, 

h) avtale med søkeren hvor de nødvendige vurderingene og testene skal utføres, og 

i) utarbeide en EU-typeprøvingsrapport om resultatene av vurderingene og testene som er utført i henhold til bokstav 

a)–g). 

4. Sertifikat 

Dersom typen er i samsvar med denne forordning, skal det meldte organet utstede et EU-typeprøvingssertifikat. 

Sertifikatet skal inneholde produsentens navn og adresse, konklusjonene fra typeprøvingsvurderingen, vilkårene for 

sertifikatets gyldighet og den informasjonen som er nødvendig for å identifisere den godkjente typen. Sertifikatet skal 

utarbeides i samsvar med vedlegg XII. De relevante delene av dokumentasjonen skal vedlegges sertifikatet, og en kopi 

skal oppbevares av det meldte organet. 

5. Endring av type 

5.1. Søkeren skal underrette det meldte organet som har utstedt EU-typeprøvingssertifikatet, om eventuelle planlagte 

endringer av den godkjente typen eller dens tiltenkte formål og vilkår for bruk. 

5.2. Endringer av det godkjente utstyret, herunder av det tiltenkte formålet og vilkårene for bruk, krever godkjenning fra det 

meldte organet som har utstedt EU-typegodkjenningssertifikatet, dersom slike endringer kan påvirke samsvaret med de 

generelle kravene til sikkerhet og ytelse eller de foreskrevne vilkårene for bruk av produktet. Det meldte organet skal 

undersøke de planlagte endringene, underrette produsenten om sin beslutning og utstede et tillegg til EU-

typeprøvingsrapporten til vedkommende. Godkjenningen av eventuelle endringer av den godkjente typen skal være 

utformet som et tillegg til EU-typeprøvingssertifikatet. 

5.3. Endringer av det godkjente utstyrets tiltenkte formål og vilkår for bruk, unntatt begrensninger av det tiltenkte formålet og 

vilkårene for bruk, krever en ny søknad om samsvarsvurdering. 

6. Særlige ytterligere framgangsmåter 

Avsnitt 5 i vedlegg IX får anvendelse med det forbehold at enhver henvisning til et EU-sertifikat for vurdering av teknisk 

dokumentasjon forstås som en henvisning til et EU-typeprøvingssertifikat. 

7. Administrative bestemmelser 

Produsenten, eller dersom produsenten ikke har et registrert forretningssted i en medlemsstat, vedkommendes autoriserte 

representant, skal i minst ti år, og for implanterbart utstyr i minst 15 år, etter at det siste utstyret er brakt i omsetning, 

kunne framlegge for vedkommende myndigheter 

— dokumentasjonen nevnt i avsnitt 2 annet strekpunkt, 

— informasjon om endringene nevnt i avsnitt 5 og 

— kopier av EU-typeprøvingssertifikater, vitenskapelige uttalelser og rapporter og tillegg/tilføyelser til disse. 

Avsnitt 8 i vedlegg IX får anvendelse. 

 _____  
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VEDLEGG XI 

SAMSVARSVURDERING PÅ GRUNNLAG AV PRODUKTSAMSVARSVERIFISERING 

1. Formålet med samsvarsvurderingen basert på produktsamsvarsverifisering er å sikre at utstyr er i samsvar med den typen 

som det er utstedt et EU-typeprøvingssertifikat for, og at det oppfyller de relevante bestemmelsene i denne forordning. 

2. Dersom et EU-typeprøvingssertifikat er utstedt i samsvar med vedlegg X, kan produsenten enten anvende framgangs-

måten fastsatt i del A (kvalitetssikring av produksjonen) eller framgangsmåten fastsatt i del B (produktverifisering) i 

dette vedlegg. 

3. Som unntak fra avsnitt 1 og 2 over kan framgangsmåtene i dette vedlegg kombinert med utarbeidingen av teknisk 

dokumentasjon som fastsatt i vedlegg II og III også anvendes av produsenter av utstyr i klasse IIa. 

DEL A 

KVALITETSSIKRING AV PRODUKSJONEN 

4. Produsenten skal sikre at kvalitetsstyringssystemet som er godkjent for framstillingen av det aktuelle utstyret, er innført, 

og skal foreta en endelig kontroll som angitt i avsnitt 6 og være underlagt tilsynet nevnt i avsnitt 7. 

5. Når produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i avsnitt 4, skal vedkommende utarbeide og oppbevare en EU-

samsvarserklæring i samsvar med artikkel 19 og vedlegg IV for utstyret som omfattes av framgangsmåten for 

samsvarsvurdering. Ved å utstede en EU-samsvarserklæring anses produsenten for å sørge for og for å erklære at det 

aktuelle utstyret er i samsvar med typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, samt oppfyller kravene i denne 

forordning som gjelder for utstyret. 

6. Kvalitetsstyringssystem 

6.1. Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetsstyringssystem til et meldt organ. Søknaden skal 

inneholde 

— alle elementene angitt i avsnitt 2.1 i vedlegg IX, 

— den tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg II og III for typene som er godkjent, og 

— en kopi av EU-typeprøvingssertifikatene nevnt i avsnitt 4 i vedlegg X. Dersom EU-typeprøvingssertifikatene er 

utstedt av det samme meldte organet som søknaden er inngitt til, skal søknaden også inneholde en henvisning til den 

tekniske dokumentasjonen og oppdateringene av den samt de utstedte sertifikatene. 

6.2. Kvalitetsstyringssystemet skal gjennomføres på en slik måte at det sikres samsvar med typen som er beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet, og med bestemmelsene i denne forordning som gjelder for utstyret i hver enkelt fase. Alle 

elementer, krav og bestemmelser som produsenten har vedtatt for sitt kvalitetsstyringssystem, skal dokumenteres på en 

systematisk og ryddig måte i form av en kvalitetshåndbok og skriftlige retningslinjer og framgangsmåter, f.eks. 

kvalitetsprogrammer, -planer og -registre. 

Nevnte dokumentasjon skal særlig inneholde en tilfredsstillende beskrivelse av alle elementene angitt i avsnitt 2.2 

bokstav a), b), d) og e) i vedlegg IX. 

6.3. Avsnitt 2.3 første og annet ledd i vedlegg IX får anvendelse. 

Dersom kvalitetsstyringssystemet er slik at det sikrer at utstyret er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvings-

sertifikatet, og at det er i samsvar med de relevante bestemmelsene i denne forordning, skal det meldte organet utstede et 

EU-kvalitetssikringssertifikat. Det meldte organet skal underrette produsenten om sin beslutning om å utstede 

sertifikatet. Nevnte beslutning skal inneholde konklusjonene fra det meldte organets revisjon og en begrunnet vurdering.  
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6.4. Avsnitt 2.4 i vedlegg IX får anvendelse. 

7. Tilsyn 

Avsnitt 3.1, avsnitt 3.2 første, annet og fjerde strekpunkt samt avsnitt 3.3, 3.4, 3.6 og 3.7 i vedlegg IX får anvendelse. 

For utstyr i klasse III skal tilsynet også omfatte en kontroll av at mengden produsert eller innkjøpt råmateriale eller 

vesentlige komponenter som er godkjent for typen, er i samsvar med mengden ferdige produkter. 

8. Kontroll av partier når det gjelder utstyr som, som en integrert del, inneholder et stoff med legemiddelvirkning som 

brukt alene kan anses for å være et legemiddel framstilt av blod eller plasma fra mennesker som nevnt i artikkel 1 nr. 8 

Etter å ha fullført framstillingen av hvert parti av utstyret som, som en integrert del, inneholder et stoff med 

legemiddelvirkning som brukt alene kan anses for å være et legemiddel framstilt av blod eller plasma fra mennesker som 

nevnt i artikkel 1 nr. 8 første ledd, skal produsenten underrette det meldte organet om frigivelsen av utstyrspartiet og 

sende organet det offisielle sertifikatet for frigivelse av partiet av produktet framstilt av blod eller plasma fra mennesker 

som er brukt i utstyret, som er utstedt av et laboratorium i en medlemsstat eller et laboratorium utpekt for nevnt formål 

av en medlemsstat i samsvar med artikkel 114 nr. 2 i direktiv 2001/83/EF. 

9. Administrative bestemmelser 

Produsenten, eller dersom produsenten ikke har et registrert forretningssted i en medlemsstat, vedkommendes autoriserte 

representant, skal i minst ti år, og for implanterbart utstyr i minst 15 år, etter at det siste utstyret er brakt i omsetning, 

kunne framlegge for vedkommende myndigheter 

— EU-samsvarserklæringen, 

— dokumentasjonen nevnt i avsnitt 2.1 femte strekpunkt i vedlegg IX, 

— dokumentasjonen nevnt i avsnitt 2.1 åttende strekpunkt i vedlegg IX, herunder EU-typeprøvingssertifikatet nevnt i 

vedlegg X, 

— informasjon om endringene nevnt i avsnitt 2.4 i vedlegg IX og 

— det meldte organets beslutninger og rapporter som nevnt i avsnitt 2.3, 3.3 og 3.4 i vedlegg IX. 

Avsnitt 8 i vedlegg IX får anvendelse. 

10. Anvendelse på utstyr i klasse IIa 

10.1. Som unntak fra avsnitt 5 anses det at produsenten ved EU-samsvarserklæringen sikrer og erklærer at det aktuelle utstyret 

i klasse IIa er framstilt i samsvar med den tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg II og III og oppfyller de relevante 

kravene i denne forordning. 

10.2. For utstyr i klasse IIa skal det meldte organet som en del av vurderingen nevnt i avsnitt 6.3 vurdere om den tekniske 

dokumentasjonen nevnt i vedlegg II og III for utstyret som er utvalgt på representativt grunnlag, er i samsvar med denne 

forordning. 

Ved utvelgelsen av en eller flere representative prøver skal det meldte organet ta hensyn til hvor nyskapende teknologien 

er, likhetstrekk i design, teknologi, framstilling og steriliseringsmetoder, den tiltenkte bruken samt resultatene av alle 

relevante vurderinger (f.eks. med hensyn til fysiske, kjemiske biologiske eller kliniske egenskaper) som er foretatt i 

samsvar med denne forordning. Det meldte organet skal framlegge en dokumentert begrunnelse for den eller de 

stikkprøvene av utstyret som er tatt.  
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10.3. Dersom det ved vurderingen i henhold til avsnitt 10.2. bekreftes at det aktuelle utstyret i klasse IIa er i samsvar med den 

tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg II og III og oppfyller de relevante kravene i denne forordning, skal det meldte 

organet utstede et sertifikat i henhold til denne delen i dette vedlegg. 

10.4. Ytterligere prøver i tillegg til dem som ble tatt med henblikk på den innledende samsvarsvurderingen av utstyret, skal 

vurderes av det meldte organet som en del av tilsynsvurderingen nevnt i avsnitt 7. 

10.5. Som unntak fra avsnitt 6 skal produsenten eller vedkommendes autoriserte representant i en periode på minst ti år etter at 

det siste utstyret er brakt i omsetning, kunne framlegge for vedkommende myndigheter 

— EU-samsvarserklæringen, 

— den tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg II og III og 

— sertifikatet nevnt i avsnitt 10.3. 

Avsnitt 8 i vedlegg IX får anvendelse. 

DEL B 

PRODUKTVERIFISERING 

11. Produktverifisering skal forstås som den framgangsmåten gjennom hvilken produsenten, etter å ha undersøkt alt framstilt 

utstyr, ved å utstede en EU-samsvarserklæring i samsvar med artikkel 19 og vedlegg IV skal anses for å sikre og erklære 

at utstyret som har vært gjenstand for framgangsmåten fastsatt i avsnitt 14 og 15, samsvarer med typen beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet og oppfyller de relevante kravene i denne forordning. 

12. Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at framstillingsprosessen gir utstyr som er i samsvar med typen 

beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og de relevante kravene i denne forordning. Før framstillingen starter, skal 

produsenten utarbeide dokumentasjon som beskriver framstillingsprosessen, særlig med hensyn til sterilisering dersom 

det er nødvendig, sammen med alle rutinemessige og forhåndsfastsatte framgangsmåter som skal gjennomføres for å 

sikre at produksjonen er ensartet, og, dersom det er relevant, at utstyret er i samsvar med typen beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet og med de relevante kravene i denne forordning. 

Når det gjelder utstyr som bringes i omsetning i steril tilstand, skal produsenten i tillegg anvende bestemmelsene i avsnitt 

6 og 7, men bare på de delene av framstillingsprosessen som er beregnet på å sikre og opprettholde steriliteten. 

13. Produsenten plikter å innføre og holde oppdatert en plan for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, herunder en 

plan for klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning, samt framgangsmåtene som skal sikre overholdelse av 

produsentens forpliktelser som følge av bestemmelsene om sikkerhetsovervåking og systemet for overvåking etter at 

utstyret er brakt i omsetning fastsatt i kapittel VII. 

14. Det meldte organet skal utføre de nødvendige undersøkelsene og testene for å verifisere at utstyret oppfyller kravene i 

denne forordning ved undersøkelse og testing av hvert enkelt produkt som angitt i avsnitt 15. 

Undersøkelsene og testene nevnt i første ledd i dette avsnitt får ikke anvendelse på de delene av framstillingsprosessen 

som er beregnet på å sikre sterilitet. 

15. Verifisering ved undersøkelse og testing av hvert enkelt produkt 

15.1. Alt utstyr skal undersøkes enkeltvis, og egnede fysiske tester eller laboratorietester som definert i den eller de relevante 

standardene nevnt i artikkel 8, eller likeverdige tester og vurderinger, skal utføres ved behov for å verifisere at utstyret er 

i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og med de relevante kravene i denne forordning. 
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15.2. Det meldte organet skal påføre, eller sørge for å få påført, sitt identifikasjonsnummer på alt godkjent utstyr, og skal 

utarbeide et EU-produktverifiseringssertifikat for testene og vurderingene som er utført. 

16. Kontroll av partier når det gjelder utstyr som, som en integrert del, inneholder et stoff med legemiddelvirkning som 

brukt alene kan anses for å være et legemiddel framstilt av blod eller plasma fra mennesker som nevnt i artikkel 1 nr. 8 

Etter å ha fullført framstillingen av hvert parti av utstyret som, som en integrert del, inneholder et stoff med 

legemiddelvirkning som brukt alene kan anses for å være et legemiddel framstilt av blod eller plasma fra mennesker som 

nevnt i artikkel 1 nr. 8 første ledd, skal produsenten underrette det meldte organet om frigivelsen av utstyrspartiet og 

sende organet det offisielle sertifikatet for frigivelse av partiet av produktet framstilt av blod eller plasma fra mennesker 

som er brukt i utstyret, som er utstedt av et laboratorium i en medlemsstat eller et laboratorium utpekt for nevnt formål 

av en medlemsstat i samsvar med artikkel 114 nr. 2 i direktiv 2001/83/EF. 

17. Administrative bestemmelser 

Produsenten eller vedkommendes autoriserte representant skal i minst ti år, og for implanterbart utstyr i minst 15 år, etter 

at det siste utstyret er brakt i omsetning, kunne framlegge for vedkommende myndigheter 

— EU-samsvarserklæringen, 

— dokumentasjonen nevnt i avsnitt 12, 

— sertifikatet nevnt i avsnitt 15.2 og 

— EU-typeprøvingssertifikatet nevnt i vedlegg X. 

Avsnitt 8 i vedlegg IX får anvendelse. 

18. Anvendelse på utstyr i klasse IIa 

18.1. Som unntak fra avsnitt 11 anses det at produsenten ved EU-samsvarserklæringen sikrer og erklærer at det aktuelle 

utstyret i klasse IIa er framstilt i samsvar med den tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg II og III og oppfyller de 

relevante kravene i denne forordning. 

18.2. Hensikten med verifiseringen som utføres av det meldte organet i samsvar med avsnitt 14, er å bekrefte at utstyret i 

klasse IIa er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg II og III og med de relevante kravene i denne 

forordning. 

18.3. Dersom det ved verifiseringen nevnt i avsnitt 18.2. bekreftes at det aktuelle utstyret i klasse IIa er i samsvar med den 

tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg II og III og oppfyller de relevante kravene i denne forordning, skal det meldte 

organet utstede et sertifikat i henhold til denne delen i dette vedlegg. 

18.4. Som unntak fra avsnitt 17 skal produsenten eller vedkommendes autoriserte representant i en periode på minst ti år etter 

at det siste utstyret er brakt i omsetning, kunne framlegge for vedkommende myndigheter 

— EU-samsvarserklæringen, 

— den tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg II og III og 

— sertifikatet nevnt i avsnitt 18.3. 

Avsnitt 8 i vedlegg IX får anvendelse. 

 _____  
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VEDLEGG XII 

SERTIFIKATER UTSTEDT AV ET MELDT ORGAN 

KAPITTEL I 

GENERELLE KRAV 

1. Sertifikatene skal utarbeides på et av Unionens offisielle språk. 

2. Hvert sertifikat skal bare gjelde én framgangsmåte for samsvarsvurdering. 

3. Sertifikater skal bare utstedes til én produsent. Produsentens navn og adresse angitt i sertifikatet skal være det samme 

navnet og den samme adressen som det som er registrert i det elektroniske systemet nevnt i artikkel 30. 

4. Sertifikatenes innhold skal identifisere utstyret som omfattes, på en utvetydig måte: 

a) EU-sertifikater for vurdering av teknisk dokumentasjon, EU-typeprøvingssertifikater og EU-produktverifiserings-

sertifikater skal inneholde en tydelig identifisering av utstyret, herunder dets navn, modell og type, utstyrets tiltenkte 

formål som produsenten har angitt i bruksanvisningen, og som utstyret er blitt vurdert ut fra i framgangsmåten for 

samsvarsvurdering, risikoklassifisering og den grunnleggende UDI-DI-en som nevnt i artikkel 27 nr. 6. 

b) EU-kvalitetsstyringssystemsertifikater og EU-kvalitetssikringssertifikater skal inneholde en identifisering av utstyret 

eller utstyrsgruppen, risikoklassifiseringen og, for utstyr i klasse IIb, det tiltenkte formålet. 

5. Det meldte organet skal på anmodning kunne godtgjøre hvilket (individuelt) utstyr som omfattes av sertifikatet. Det meldte 

organet skal opprette et system som gjør det mulig å fastslå hvilket utstyr, herunder klassifiseringen av det, som omfattes av 

sertifikatet. 

6. Sertifikater skal, dersom det er relevant, inneholde en merknad om at for å bringe i omsetning utstyret som omfattes av det, 

kreves det et annet sertifikat utstedt i samsvar med denne forordning. 

7. EU-kvalitetsstyringssystemsertifikater og EU-kvalitetssikringssertifikater for utstyr i klasse I der det i henhold til artikkel 52 

nr. 7 kreves at et meldt organ medvirker, skal inneholde en uttalelse om at det meldte organets revisjon av kvalitetsstyrings-

systemet har vært begrenset til de aspektene som kreves i henhold til nevnte nummer. 

8. Dersom et sertifikat kompletteres, endres eller utstedes på nytt, skal det nye sertifikatet inneholde en henvisning til det 

forrige sertifikatet og dets utstedelsesdato, og endringene skal identifiseres. 

KAPITTEL II 

HVA SERTIFIKATENE MINST SKAL INNEHOLDE 

1. Det meldte organets navn, adresse og identifikasjonsnummer. 

2. Produsentens navn og adresse og, dersom det er relevant, den autoriserte representantens navn og adresse. 

3. Et entydig nummer som identifiserer sertifikatet. 

4. Dersom det allerede er utstedt, produsentens individuelle registreringsnummer som nevnt i artikkel 31 nr. 2. 

5. Utstedelsesdato. 

6. Utløpsdato. 

7. Data som er nødvendige for å kunne identifisere utstyret på en utvetydig måte, dersom det er relevant, som angitt i del I 

avsnitt 4. 
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8. Dersom det er relevant, en henvisning til eventuelle tidligere sertifikater som angitt i kapittel I avsnitt 8. 

9. En henvisning til denne forordning og det relevante vedlegget som samsvarsvurderingen er utført i samsvar med. 

10. Undersøkelser og tester som er utført, f.eks. en henvisning til relevante felles spesifikasjoner, harmoniserte standarder, 

testrapporter og revisjonsrapporter. 

11. Dersom det er relevant, en henvisning til de relevante delene i den tekniske dokumentasjonen eller andre sertifikater som 

kreves for å bringe utstyret som omfattes, i omsetning. 

12. Dersom det er relevant, informasjon om det meldte organets tilsyn. 

13. Konklusjonene fra det meldte organets samsvarsvurdering med hensyn til det relevante vedlegget. 

14. Vilkår for eller begrensninger av sertifikatets gyldighet. 

15. Det meldte organets rettslig bindende underskrift i samsvar med gjeldende nasjonal rett. 

 _____  
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VEDLEGG XIII 

FRAMGANGSMÅTE FOR INDIVIDUELT TILPASSET UTSTYR 

1. For individuelt tilpasset utstyr skal produsenten eller vedkommendes autoriserte representant utarbeide en erklæring som 

skal inneholde all følgende informasjon: 

— Navn på og adresse til produsenten og alle produksjonssteder. 

— Dersom det er relevant, den autoriserte representantens navn og adresse. 

— Data som gjør det mulig å identifisere det aktuelle utstyret. 

— En erklæring om at utstyret bare er beregnet på én bestemt pasient eller bruker, som identifiseres ved navn, et akronym 

eller en tallkode. 

— Navnet på personen som har forskrevet utstyret, og som i henhold til nasjonal rett er autorisert til å gjøre dette i kraft av 

sine faglige kvalifikasjoner, og, dersom det er relevant, navnet på den aktuelle helseinstitusjonen. 

— Produktets særlige egenskaper som angitt i forskrivningen. 

— En erklæring om at det aktuelle utstyret oppfyller de generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i vedlegg I, og, 

dersom det er relevant, opplysninger om hvilke generelle krav til sikkerhet og ytelse som ikke er oppfylt, og årsakene 

til dette. 

— Dersom det er relevant, opplysninger om at utstyret inneholder et stoff med legemiddelvirkning, herunder et avledet 

produkt av blod eller plasma fra mennesker eller vev eller celler fra mennesker eller dyr som nevnt i forordning 

(EU) nr. 722/2012. 

2. Produsenten plikter å gi vedkommende nasjonale myndigheter tilgang til dokumentasjon som angir framstillingsstedet eller 

-stedene, og som gjør det mulig å få en forståelse av utstyrets design, framstilling og ytelse, herunder den forventede 

ytelsen, slik at det er mulig å vurdere om utstyret er i samsvar med kravene i denne forordning. 

3. Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at framstillingsprosessen gir utstyr som er framstilt i samsvar med 

dokumentasjonen nevnt i avsnitt 2. 

4. Erklæringen nevnt i innledningen til avsnitt 1 skal oppbevares i en periode på minst ti år etter at utstyret er brakt i 

omsetning. For implanterbart utstyr skal perioden være minst 15 år. 

Avsnitt 8 i vedlegg IX får anvendelse. 

5. Produsenten skal gjennomgå og dokumentere erfaring innhentet etter framstillingsfasen, herunder fra den kliniske 

oppfølgingen etter at utstyret er brakt i omsetning som nevnt i del B i vedlegg XIV, og anvende egnede midler for å 

iverksette eventuelle nødvendige korrigerende tiltak. I denne forbindelse skal produsenten i samsvar med artikkel 87 nr. 1 

rapportere eventuelle alvorlige hendelser eller korrigerende sikkerhetstiltak eller begge til vedkommende myndigheter så 

snart produsenten får kjennskap til dette. 

 _____  
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VEDLEGG XIV 

KLINISK EVALUERING OG KLINISK OPPFØLGING ETTER AT UTSTYRET ER BRAKT I OMSETNING 

DEL A 

KLINISK EVALUERING 

1. For å planlegge, løpende utføre og dokumentere en klinisk evaluering skal produsenter 

a) utarbeide og oppdatere en plan for klinisk evaluering som minst skal inneholde 

— en identifisering av de generelle kravene til sikkerhet og ytelse som krever støtte fra relevante kliniske data, 

— detaljerte opplysninger om utstyrets tiltenkte formål, 

— en tydelig angivelse av tiltenkte målgrupper med tydelige indikasjoner og kontraindikasjoner, 

— en detaljert beskrivelse av den tiltenkte kliniske nytten for pasienter ved hjelp av relevante og spesifiserte 

parametrer for klinisk utfall, 

— detaljerte opplysninger om metoder som skal brukes for å undersøke de kvalitative og kvantitative aspektene av 

klinisk sikkerhet med en tydelig henvisning til fastsettelsen av gjenværende risikoer og bivirkninger, 

— en veiledende liste over og angivelse av parametrer som, på grunnlag av det aktuelle tekniske nivået innen 

medisinsk teknikk, skal brukes for å fastslå om nytte-risikoforholdet er akseptabelt for de forskjellige 

indikasjonene og for utstyrets tiltenkte formål, 

— opplysninger om hvordan nytte-risikorelaterte spørsmål om spesifikke aspekter, f.eks. bruk av farmasøytisk, ikke-

levedyktige vev fra dyr eller mennesker, skal behandles, og 

— en klinisk utviklingsplan som beskriver utviklingen fra eksploratoriske studier, f.eks. de første studiene på 

mennesker, gjennomførbarhets- og pilotstudier, til bekreftende utprøvinger, f.eks. pivotale kliniske utprøvinger, 

og klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning som nevnt i del B i dette vedlegg, med en angivelse av 

milepæler og en beskrivelse av potensielle akseptkriterier, 

b) identifisere tilgjengelige kliniske data som er relevante for utstyret og utstyrets tiltenkte formål, samt eventuelle 

mangler i den kliniske dokumentasjonen ved hjelp av en systematisk gjennomgåelse av vitenskapelig litteratur, 

c) vurdere alle relevante kliniske data ved å vurdere om de er egnede for å fastslå utstyrets sikkerhet og ytelse, 

d) ved hjelp av riktig utformede kliniske studier i samsvar med den kliniske utviklingsplanen generere eventuelle nye 

eller ytterligere kliniske data som er nødvendige for å kunne behandle uløste spørsmål, og 

e) analysere alle relevante kliniske data for å trekke konklusjoner om utstyrets sikkerhet og kliniske ytelse, herunder 

utstyrets kliniske nytte. 

2. Den kliniske evalueringen skal være grundig og objektiv og skal ta hensyn til både positive og negative data. 

Grundigheten og omfanget skal være egnet og stå i forhold til det aktuelle utstyrets art, klassifisering, tiltenkte formål og 

risikoer samt til produsentens påstander om utstyret. 

3. En klinisk evaluering kan bygge på kliniske data om utstyr som det kan dokumenteres er ekvivalent med det aktuelle 

utstyret. For å dokumentere ekvivalens skal det tas hensyn til følgende tekniske, biologiske og kliniske egenskaper: 

— Tekniske: Utstyret har tilsvarende design, brukes under samme bruksforhold, har tilsvarende spesifikasjoner og 

egenskaper, herunder fysisk-kjemiske egenskaper som energiintensitet, strekkfasthet, viskositet, overflateegenskaper, 

bølgelengde og programvarealgoritmer, installeres på tilsvarende måte, dersom det er relevant, har tilsvarende 

funksjonsprinsipper og krav til kritisk ytelse. 

— Biologiske: Utstyret bruker de samme materialene eller stoffene i kontakt med samme menneskelige vev eller 

kroppsvæsker for samme kontakttype og -varighet og samme egenskaper for frisetting av stoffer, herunder 

nedbrytingsprodukter og stoffer som kan utlekkes.  
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— Kliniske: Utstyret brukes ved samme kliniske tilstand eller formål, herunder ved tilsvarende sykdomsalvorlighetsgrad 

og -stadium, på samme sted i kroppen, i en tilsvarende populasjon, herunder med tanke på alder, anatomi og 

fysiologi, har samme type bruker og har tilsvarende relevante kliniske ytelse med tanke på den forventede kliniske 

virkningen for et bestemt tiltenkt formål. 

Egenskapene angitt i første ledd skal være tilsvarende i en slik grad at det ikke foreligger er klinisk signifikant forskjell 

med hensyn til utstyrets sikkerhet og kliniske ytelse. Vurderinger av ekvivalens skal være basert på en behørig 

vitenskapelig begrunnelse. Det skal dokumenteres tydelig at produsenter har tilstrekkelig tilgang til data om det utstyret 

de hevder er ekvivalent, for å kunne begrunne påstanden om ekvivalens. 

4. Resultatene av den kliniske evalueringen og den kliniske dokumentasjonen som den er basert på, skal dokumenteres i en 

rapport om den kliniske evalueringen som skal understøtte samsvarsvurderingen av utstyret. 

Den kliniske dokumentasjonen skal sammen med ikke-kliniske data generert fra ikke-kliniske testmetoder og annen 

relevant dokumentasjon gjøre det mulig for produsenten å påvise samsvar med de generelle kravene til sikkerhet og 

ytelse, og skal inngå i den tekniske dokumentasjonen for det aktuelle utstyret. 

Både positive og negative data som er vurdert i den kliniske evalueringen, skal tas med i den tekniske dokumentasjonen. 

DEL B 

KLINISK OPPFØLGING ETTER AT UTSTYRET ER BRAKT I OMSETNING 

5. Klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning, skal forstås som en løpende prosess med oppdatering av den 

kliniske evalueringen som er nevnt i artikkel 61 og del A i dette vedlegg, og skal inngå i produsentens plan for overvåking 

etter at utstyret er brakt i omsetning. Ved gjennomføring av en klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning, 

skal produsenten proaktivt samle inn og evaluere kliniske data om bruken i eller på mennesker av utstyr som er utstyrt 

med CE-merking, og som er brakt i omsetning eller tatt i bruk i henhold til sitt tiltenkte formål i samsvar med den 

relevante framgangsmåten for samsvarsvurdering, med det som mål å bekrefte sikkerheten og ytelsen i hele utstyrets 

levetid, sikre at identifiserte risikoer fortsatt er akseptable, og identifisere nye risikoer på grunnlag av faktabasert 

dokumentasjon. 

6. Den kliniske oppfølgingen etter at utstyret er brakt i omsetning, skal utføres i henhold til en dokumentert metode fastsatt i 

en plan for klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning. 

6.1. Planen for klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning, skal inneholde opplysninger om metodene og 

framgangsmåtene for proaktiv innsamling og vurdering av kliniske data med det formål å 

a) bekrefte utstyrets sikkerhet og ytelse i hele utstyrets forventede levetid, 

b) identifisere tidligere ukjente bivirkninger og overvåke de identifiserte bivirkningene og kontraindikasjonene, 

c) identifisere og analysere nye risikoer på grunnlag av faktabasert dokumentasjon, 

d) sikre at nytte-risikoforholdet nevnt i avsnitt 1 og 9 i vedlegg I fortsatt er akseptabelt, og 

e) identifisere mulig systematisk feil bruk eller ikke-anbefalt bruk av utstyret for å kontrollere at det tiltenkte formålet er 

riktig. 

6.2. Planen for klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning, skal minst inneholde 

a) de generelle metodene og framgangsmåtene som skal brukes i forbindelse med den klinisk oppfølgingen etter at 

utstyret er brakt i omsetning, f.eks. innhenting av klinisk erfaring, tilbakemeldinger fra brukere, gjennomgåelse av 

vitenskapelig litteratur og av andre kilder til kliniske data, 

b) de spesifikke metodene og framgangsmåtene som skal brukes i forbindelse med den kliniske oppfølgingen etter at 

utstyret er brakt i omsetning, f.eks. en vurdering av egnede registre eller studier av klinisk oppfølging etter at utstyret 

er brakt i omsetning, 

c) en begrunnelse for hvorfor metodene og framgangsmåtene nevnt i bokstav a) og b) er egnede, 

d) en henvisning til de relevante delene i rapporten om den kliniske evalueringen nevnt i avsnitt 4 og til 

risikohåndteringen nevnt i avsnitt 3 i vedlegg I, 
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e) de spesifikke målene som den kliniske oppfølgingen etter at utstyret er brakt i omsetning, skal fokusere på 

f) en vurdering av de kliniske dataene om ekvivalent eller tilsvarende utstyr, 

g) en henvisning til eventuelle relevante felles spesifikasjoner, harmoniserte standarder, når produsenten anvender dette, 

og relevante retningslinjer om klinisk oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning, og 

h) en detaljert og behørig begrunnet tidsplan for aktiviteter knyttet til den kliniske oppfølgingen etter at utstyret er brakt i 

omsetning (f.eks. rapportering og analysering av data fra nevnte kliniske oppfølging), som produsenten skal 

gjennomføre. 

7. Produsenten skal analysere resultatene fra den kliniske oppfølgingen etter at utstyret er brakt i omsetning, og dokumentere 

resultatene i en rapport om vurderingen av nevnte kliniske oppfølging som skal inngå i rapporten om den kliniske 

evalueringen og den tekniske dokumentasjonen. 

8. Konklusjonene i rapporten om vurderingen av den kliniske oppfølgingen etter at utstyret er brakt i omsetning, skal tas i 

betraktning ved den kliniske evalueringen nevnt i artikkel 61 og del A i dette vedlegg og ved risikohåndteringen nevnt i 

avsnitt 3 i vedlegg I. Dersom den kliniske oppfølgingen etter at utstyret er brakt i omsetning, viser at det er behov for 

forebyggende og/eller korrigerende tiltak, skal produsenten treffe slike tiltak. 

 _____  
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VEDLEGG XV 

KLINISKE UTPRØVINGER 

KAPITTEL I 

GENERELLE KRAV 

1. Etiske prinsipper 

Alle trinn i den kliniske utprøvingen, fra de innledende vurderingene av behovet for studien og dens berettigelse til 

offentliggjøring av resultatene, skal utføres i samsvar med anerkjente etiske prinsipper. 

2. Metoder 

2.1. Kliniske utprøvinger skal utføres i henhold til en egnet utprøvingsplan som gjenspeiler den nyeste vitenskapelige og 

tekniske kunnskap, og som er utformet slik at produsentens opplysninger om sikkerhet, ytelse og aspekter knyttet til 

utstyrets nytte/risikoer som nevnt i artikkel 62 nr. 1 kan bekreftes eller avkreftes. De kliniske utprøvingene skal 

inneholde et tilstrekkelig antall observasjoner som gjør det mulig å garantere at konklusjonene har vitenskapelig 

gyldighet. Begrunnelsen for utformingen og den valgte statistiske metoden skal framlegges som nærmere beskrevet i 

kapittel II avsnitt 3.6 i dette vedlegg. 

2.2. Prosedyrene som brukes for å utføre den kliniske utprøvingen, skal være egnet for utstyret som er gjenstand for 

utprøvingen. 

2.3. Forskningsmetodene som brukes for å utføre den kliniske utprøvingen, skal være egnet for utstyret som er gjenstand for 

utprøvingen. 

2.4. En klinisk utprøving skal utføres i henhold til planen for den kliniske utprøvingen av et tilstrekkelig antall tiltenkte 

brukere og i et klinisk miljø som er representativt for de tiltenkte normale forholdene for bruk av utstyret i 

målpopulasjonen. En klinisk utprøving skal være i samsvar med planen for den kliniske evalueringen som nevnt i del A 

i vedlegg XIV. 

2.5. Utprøvingen skal utformes slik at alle relevante tekniske og funksjonelle egenskaper ved utstyret, særlig dem som 

gjelder sikkerhet og ytelse, og de forventede kliniske utfallene av disse undersøkes på riktig måte. En liste over utstyrets 

tekniske og funksjonelle egenskaper og de tilhørende forventede kliniske utfallene skal legges fram. 

2.6. Endepunktene for den kliniske utprøvingen skal omfatte utstyrets tiltenkte formål, kliniske nytte, ytelse og sikkerhet. 

Endepunktene skal fastsettes og vurderes ved bruk av vitenskapelig gyldige metoder. Det primære endepunktet skal 

være tilpasset utstyret og være klinisk relevant. 

2.7. Utprøverne skal ha tilgang til de tekniske og kliniske dataene om utstyret. Personalet som deltar i gjennomføringen av 

en utprøving, skal ha fått egnede instrukser og egnet opplæring om riktig bruk av utstyret beregnet på utprøving og om 

planen for den kliniske utprøvingen og god klinisk praksis. Opplæringen skal kontrolleres og ved behov organiseres av 

sponsoren og dokumenteres på egnet måte. 

2.8. Rapporten om den kliniske utprøvingen, underskrevet av utprøveren, skal inneholde en kritisk vurdering av alle dataene 

som er samlet inn i løpet av den kliniske utprøvingen, og skal også inneholde eventuelle negative resultater. 

KAPITTEL II 

DOKUMENTASJON I FORBINDELSE MED EN SØKNAD OM KLINISK UTPRØVING 

For utstyr beregnet på utprøving som omfattes av artikkel 62, skal sponsoren utarbeide og inngi søknaden i samsvar med 

artikkel 70 sammen med følgende dokumenter: 

1. Søknadsskjema 

Søknadsskjemaet skal være behørig utfylt og skal inneholde følgende informasjon: 

1.1. Sponsorens navn, adresse og kontaktopplysninger og, dersom det er relevant, navnet, adressen og kontaktopplysningene 

til sponsorens kontaktperson eller rettslige representant i samsvar med artikkel 62 nr. 2 som er etablert i Unionen.  
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1.2. Dersom informasjonen ikke er den samme som den i avsnitt 1.1, navnet, adressen og kontaktopplysningene til 

produsenten av utstyret beregnet på klinisk utprøving og, dersom det er relevant, vedkommendes autoriserte 

representant. 

1.3. Tittelen på den kliniske utprøvingen. 

1.4. Status for søknaden om klinisk utprøving (dvs. om det er en første søknad, en ny søknad eller gjelder en vesentlig 

endring). 

1.5. Nærmere opplysninger og/eller henvisning til planen for den kliniske evalueringen. 

1.6. Dersom det er snakk om en ny søknad for utstyr som det allerede er inngitt en søknad for, datoen/datoene og 

referansenummeret/-numrene for den tidligere søknaden, eller dersom det er snakk om en vesentlig endring, en 

henvisning til den opprinnelige søknaden. Sponsoren skal identifisere alle endringene i forhold til den tidligere 

søknaden og begrunne disse endringene, særlig om det er foretatt endringer for å svare på konklusjoner fra tidligere 

gjennomgåelser som vedkommende myndighet eller etikkomiteer har utført. 

1.7. Dersom søknaden inngis parallelt med en søknad om klinisk utprøving i samsvar med forordning (EU) nr. 536/2014, en 

henvisning til den kliniske utprøvingens offisielle registreringsnummer. 

1.8. Identifisering av medlemsstatene og tredjestatene der den kliniske utprøvingen skal gjennomføres som et ledd i en 

multisenterstudie eller multinasjonal studie på søketidspunktet. 

1.9. En kort beskrivelse av utstyret beregnet på utprøving, dets klassifisering og annen informasjon som er nødvendig for å 

kunne identifisere utstyret og utstyrstypen. 

1.10. Opplysninger om hvorvidt utstyret inneholder et stoff med legemiddelvirkning, herunder et avledet produkt av blod eller 

plasma fra mennesker, eller om det er framstilt ved bruk av ikke-levedyktige vev eller celler fra mennesker eller dyr 

eller avledede produkter av dette. 

1.11. Et sammendrag av planen for den kliniske utprøvingen, herunder formålet eller formålene med den kliniske 

utprøvingen, antall forsøkspersoner og deres kjønn, kriteriene for utvelgelse av forsøkspersoner, om det er 

forsøkspersoner under 18 år, utprøvingens utforming, f.eks. om det dreier seg om kontrollerte og/eller randomiserte 

studier, og planlagt start- og sluttdato for den kliniske utprøvingen. 

1.12. Dersom det er relevant, informasjon om sammenligningsutstyr, dets klassifisering og annen informasjon som er 

nødvendig for å kunne identifisere sammenligningsutstyret. 

1.13. Dokumentasjon fra sponsoren om at utprøveren og utprøvingsstedet er i stand til å gjennomføre den kliniske 

utprøvingen i samsvar med planen for den. 

1.14. Opplysninger om utprøvingens forventede startdato og varighet. 

1.15. Opplysninger som gjør det mulig å identifisere det meldte organet, dersom et slikt allerede er involvert på tidspunktet 

for innsending av søknad om en klinisk utprøving. 

1.16. En bekreftelse på at sponsoren er klar over at vedkommende myndighet kan kontakte etikkomiteen som vurderer eller 

har vurdert søknaden. 

1.17. Erklæringen nevnt i avsnitt 4.1. 

2. Orientering til utprøver 

Orienteringen til utprøveren skal inneholde kliniske og ikke-kliniske opplysninger om utstyret beregnet på utprøving 

som er relevante for utprøvingen, og som er tilgjengelige på søketidspunktet. Utprøverne skal i rett tid underrettes om 

eventuelle oppdateringer av orienteringen eller annen relevant informasjon som nettopp er blitt tilgjengelig. 

Orienteringen til utprøveren skal identifiseres tydelig og særlig inneholde følgende informasjon: 

2.1. En identifisering og beskrivelse av utstyret, herunder informasjon om tiltenkt formål, risikoklassifisering og gjeldende 

klassifiseringsregel i henhold til vedlegg VIII, design og framstilling av utstyret og henvisning til tidligere eller lignende 

generasjoner av utstyret.  
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2.2. Produsentens anvisninger for installering, vedlikehold, opprettholdelse av hygienestandarder samt bruk, herunder krav 

til oppbevaring og håndtering, samt i hvilken grad slik informasjon er tilgjengelige, informasjon som skal angis i 

merkingen, og bruksanvisning som skal følge med utstyret når det bringes i omsetning. Dessuten informasjon om en 

eventuell opplæring som er nødvendig. 

2.3. Preklinisk evaluering basert på data fra relevant preklinisk testing og relevante eksperimentelle data, særlig med hensyn 

til designberegninger, in vitro- og ex vivo-tester, dyreforsøk, mekaniske eller elektriske tester, pålitelighetstester, 

validering av sterilisering, kontroll og validering av programvare, ytelsestester, vurdering av biokompatibilitet og 

biologisk sikkerhet, alt etter hva som er relevant. 

2.4. Eksisterende kliniske data, særlig 

— fra tilgjengelig relevant vitenskapelig litteratur som beskriver utstyrets og/eller ekvivalent eller lignende utstyrs 

sikkerhet, ytelse, kliniske nytte for pasienter, designegenskaper og tiltenkte formål, 

— andre tilgjengelige relevante kliniske data som beskriver sikkerhet, ytelse, klinisk nytte for pasienter, 

designegenskaper og tiltenkt formål for ekvivalent eller lignende utstyr fra samme produsent, herunder hvor lenge 

det har vært på markedet, og en gjennomgåelse av ytelse, klinisk nytte og sikkerhetsrelaterte spørsmål og eventuelle 

korrigerende tiltak som er truffet. 

2.5. Et sammendrag av nytte-risikoanalysen og risikohåndteringen, herunder informasjon om kjente eller forutsigbare 

risikoer, eventuelle uønskede virkninger, kontraindikasjoner og advarsler. 

2.6. For utstyr som inneholder et stoff med legemiddelvirkning, herunder et avledet produkt av blod eller plasma fra 

mennesker eller utstyr framstilt ved bruk av ikke-levedyktige vev eller celler fra mennesker eller dyr, eller avledede 

produkter av dette, detaljerte opplysninger om stoffet med legemiddelvirkning eller vevet, cellene eller avledede 

produkter av dette, og om samsvar med de relevante generelle kravene til sikkerhet og ytelse og den spesifikke 

risikohåndteringen i forbindelse med stoffet eller vevet, cellene eller avledede produkter av dette, samt dokumentasjon 

på merverdien ved å integrere slike bestanddeler i forbindelse med utstyret kliniske nytte og/eller sikkerhet. 

2.7. En liste der det angis at de relevante kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i vedlegg I, herunder standardene og de felles 

spesifikasjonene som er anvendt, er helt eller delvis oppfylt, samt en beskrivelse av løsningene som er brukt for å 

oppfylle de relevante generelle kravene til sikkerhet og ytelse, i den grad disse standardene og felles spesifikasjonene 

ikke er eller bare delvis er blitt oppfylt eller mangler. 

2.8. En detaljert beskrivelse av de kliniske prosedyrene og diagnostiske testene som er brukt i løpet av den kliniske 

utprøvingen, og særlig informasjon om eventuelle avvik fra normal klinisk praksis. 

3. Plan for klinisk utprøving 

Planen for den kliniske utprøvingen skal inneholde opplysninger om begrunnelse, mål, utformingsmetode, monitorering, 

gjennomføring, dokumentasjon av resultater og analysemetode for den kliniske utprøvingen. Den skal særlig inneholde 

opplysningene fastsatt i dette vedlegg. Dersom deler av disse opplysningene sendes inn i et separat dokument, skal det 

opplyses om dette i planen for den kliniske utprøvingen. 

3.1. Generelt 

3.1.1. Individuelt identifikasjonsnummer for den kliniske utprøvingen som nevnt i artikkel 70 nr. 1. 

3.1.2. Identifisering av sponsoren – sponsorens navn, adresse og kontaktopplysninger og, dersom det er relevant, navnet, 

adressen og kontaktopplysningene til sponsorens kontaktperson eller rettslige representant i samsvar med artikkel 62 nr. 

2 som er etablert i Unionen. 

3.1.3. Opplysninger om hovedutprøveren på hvert utprøvingssted, den koordinerende utprøveren for utprøvingen, adressen til 

hvert utprøvingssted og kontaktopplysningene til hovedutprøveren på hvert sted til bruk i nødssituasjoner. Rollene, 

ansvarsområdene og kvalifikasjonene til de forskjellige typene utprøvere skal angis i planen for den kliniske 

utprøvingen.  
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3.1.4. En kort beskrivelse av hvordan den kliniske utprøvingen finansieres, samt en kort beskrivelse av avtalen mellom 

sponsoren og utprøvingsstedet. 

3.1.5. Et generelt sammendrag av den kliniske utprøvingen på et av Unionens offisielle språk som fastsettes av den berørte 

medlemsstaten. 

3.2. Identifisering og beskrivelse av utstyret, herunder tiltenkt formål, produsent, sporbarhet, målpopulasjon, materialer som 

kommer i kontakt med menneskekroppen, de medisinske eller kirurgiske prosedyrene som er involvert i bruken av 

utstyret, samt den nødvendige opplæringen og erfaringen for å kunne bruke det, gjennomgåelse av bakgrunnslitteratur, 

det aktuelle tekniske nivået innen klinisk behandling på det relevante bruksområdet, og den foreslåtte nytten av det nye 

utstyret. 

3.3. Risikoer ved og klinisk nytte av utstyret som skal undersøkes, med begrunnelse for det forventede kliniske utfallet i 

planen for den kliniske utprøvingen. 

3.4. En beskrivelse av den kliniske utprøvingens relevans på bakgrunn av det aktuelle tekniske nivået innen klinisk praksis. 

3.5. Den kliniske utprøvingens mål og hypoteser. 

3.6. Den kliniske utprøvingens utforming med dokumentasjon på dens vitenskapelig robusthet og gyldighet. 

3.6.1. Generelle opplysninger, f.eks. utprøvingstype med en begrunnelse for hvorfor den er valgt, og for dens endepunkter og 

variabler som fastsatt i planen for den kliniske evalueringen. 

3.6.2. Opplysninger om utstyret beregnet på utprøving, om eventuelt sammenligningsutstyr og om eventuelt annet utstyr eller 

andre legemidler som skal brukes i den kliniske utprøvingen. 

3.6.3. Opplysninger om forsøkspersoner, utvalgskriterier, størrelsen på utprøvingspopulasjonen, utprøvingspopulasjonens 

representativitet i forhold til målpopulasjonen og, dersom det er relevant, opplysninger om sårbare forsøkspersoner som 

deltar, f.eks. barn, gravide kvinner, immunkompromitterte personer eller eldre. 

3.6.4. Opplysninger om tiltak som skal treffes for å minimere skjevheter (bias), f.eks. randomisering, og håndtering av 

potensielle konfunderende faktorer. 

3.6.5. En beskrivelse av de kliniske prosedyrene og diagnostiske metodene som er knyttet til den kliniske utprøvingen, og 

særlig framheving av eventuelle avvik fra normal klinisk praksis. 

3.6.6. Monitoreringsplan. 

3.7. Statistiske vurderinger, med begrunnelse, herunder styrkeberegning med tanke på utvalgsstørrelse, dersom det er 

relevant. 

3.8. Datahåndtering. 

3.9. Opplysninger om eventuelle endringer i planen for den kliniske utprøvingen. 

3.10. Retningslinjer for oppfølging og håndtering av eventuelle avvik fra planen for den kliniske utprøvingen på 

utprøvingsstedet, og et tydelig forbud mot unntak fra planen for den kliniske utprøvingen. 

3.11. Ansvar i forbindelse med utstyret, særlig kontroll av tilgang til utstyret, oppfølging av utstyret som er brukt i den 

kliniske utprøvingen, og tilbakelevering av utstyr som ikke er brukt, som er utløpt, eller som ikke fungerer som det skal. 

3.12. Erklæring om samsvar med de anerkjente etiske prinsippene for medisinsk forskning som omfatter mennesker, og 

prinsippene for god klinisk praksis på området klinisk utprøving av utstyr, samt med kravene i gjeldende regelverk. 

3.13. Beskrivelse av prosessen for informert samtykke. 

3.14. Sikkerhetsrapportering, herunder definisjoner av uønskede hendelser og alvorlige uønskede hendelser, mangler ved 

utstyret, framgangsmåter og frister for rapportering.  
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3.15. Kriterier og framgangsmåter for oppfølging av forsøkspersoner etter at en utprøving er avsluttet, midlertidig stoppet 

eller avsluttet før tiden, for oppfølging av forsøkspersoner som har trukket tilbake sitt samtykke, samt framgangsmåter 

for forsøkspersoner som det ikke er mulig å følge opp. For implanterbart utstyr skal slike framgangsmåter som et 

minimum omfatte sporbarhet. 

3.16. En beskrivelse av ordningene for å ivareta forsøkspersonene etter at deltakelsen i den kliniske utprøvingen er avsluttet, 

dersom ytterligere omsorg er nødvendig på grunn av forsøkspersonenes deltakelse i den kliniske utprøvingen, og 

dersom den skiller seg fra det som normalt kan forventes for den aktuelle medisinske tilstanden. 

3.17. Retningslinjer for utarbeiding av rapporten om den kliniske utprøvingen og offentliggjøring av resultater i samsvar med 

de lovfestede kravene og etiske prinsippene nevnt i kapittel I avsnitt 1. 

3.18. En liste over utstyrets tekniske og funksjonelle egenskaper med en spesifikk angivelse av dem som omfattes av 

utprøvingen. 

3.19. Bibliografi. 

4. Annen informasjon 

4.1. En underskrevet erklæring fra den fysiske eller juridiske personen med ansvar for framstillingen av utstyret beregnet på 

utprøving om at det aktuelle utstyret oppfyller de generelle kravene til sikkerhet og ytelse, bortsett fra aspektene som 

omfattes av den kliniske utprøvingen, og at det med hensyn til disse aspektene er truffet alle nødvendige forholdsregler 

for å verne forsøkspersonens helse og sikkerhet. 

4.2. Dersom det er fastsatt i nasjonal rett, en kopi av uttalelsen/uttalelsene fra den eller de berørte etikkomiteene. Dersom det 

i henhold til nasjonal rett ikke kreves uttalelse fra etikkomiteen/etikkomiteene på tidspunktet for inngivelse av 

søknaden, skal en kopi av uttalelsen/uttalelsene inngis så snart dette er tilgjengelig. 

4.3. Bevis på forsikringsdekning eller ordning for å gi erstatning til forsøkspersoner ved skade i henhold til artikkel 69 og 

tilsvarende nasjonale rett. 

4.4. Dokumenter som skal brukes for å innhente informert samtykke, herunder dokumentet med informasjon til pasienten og 

dokumentet med det informerte samtykket. 

4.5. En beskrivelse av tiltakene som er truffet for å oppfylle gjeldende regler om vern av og konfidensialitet for 

personopplysninger, særlig: 

— organisatoriske og tekniske tiltak som vil bli gjennomført for å unngå uautorisert tilgang til eller utlevering, 

spredning, endring eller tap av informasjon og personopplysninger som behandles, 

— en beskrivelse av tiltak som vil bli gjennomført for å sikre fortrolig behandling av forsøkspersonenes journaler og 

personopplysninger, og 

— en beskrivelse av tiltak som vil bli gjennomført ved brudd på datasikkerheten for å begrense mulige negative 

virkninger. 

4.6. En fullstendig beskrivelse av den tilgjengelige tekniske dokumentasjonen, f.eks. detaljert dokumentasjon om 

risikoanalyser/-håndtering eller spesifikke testrapporter, skal på anmodning framlegges for vedkommende myndighet 

som behandler en søknad. 

KAPITTEL III 

ANDRE FORPLIKTELSER SOM PÅHVILER SPONSOREN 

1. Sponsoren plikter å stille alle dokumenter som kreves for å underbygge dokumentasjonen nevnt i kapittel II i dette 

vedlegg, til rådighet for vedkommende nasjonale myndigheter. Dersom sponsoren ikke er den fysiske eller juridiske 

personen som har ansvar for framstillingen av utstyret beregnet på utprøving, kan denne plikten oppfylles av denne 

personen på vegne av sponsoren.  
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2. Sponsoren skal ha inngått en avtale som sikrer at utprøveren eller utprøverne i rett tid rapporterer eventuelle alvorlige 

uønskede hendelser eller andre hendelser som nevnt i artikkel 80 nr. 2. 

3. Dokumentasjonen nevnt i dette vedlegg skal oppbevares i minst ti år etter at den kliniske utprøvingen med det aktuelle 

utstyret er avsluttet, eller, dersom utstyret deretter bringes i omsetning, i minst ti år etter at det siste utstyret er brakt i 

omsetning. For implanterbart utstyr skal perioden være minst 15 år. 

Hver medlemsstat skal kreve at denne dokumentasjonen stilles til rådighet for vedkommende myndigheter i perioden 

som er angitt i første ledd, i tilfelle en sponsor, eller vedkommendes kontaktperson eller rettslige representant som nevnt 

i artikkel 62 nr. 2 som er etablert på medlemsstatens territorium, går konkurs eller innstiller sin virksomhet før utgangen 

av denne perioden. 

4. Sponsoren skal utpeke en kontrollør som skal være uavhengig av utprøvingsstedet, for å sikre at utprøvingen 

gjennomføres i samsvar med planen for den kliniske utprøvingen, prinsippene for god klinisk praksis og denne 

forordning. 

5. Sponsoren skal fullføre oppfølgingen av forsøkspersonene som deltar i utprøvingen. 

6. Sponsoren skal framlegge dokumentasjon på at utprøvingen gjennomføres i samsvar med god klinisk praksis, f.eks. 

gjennom intern eller ekstern inspeksjon. 

7. Sponsoren skal utarbeide en rapport om den kliniske utprøvingen som minst skal inneholde følgende: 

— Forside/innledningsside eller -sider med opplysninger om utprøvingens tittel, utstyret beregnet på utprøving, det 

individuelle identifikasjonsnummeret, nummeret på planen for den kliniske utprøvingen og opplysninger om og 

underskriftene til de koordinerende utprøverne og hovedutprøverne på hvert utprøvingssted. 

— Opplysninger om rapportens forfatter og dato. 

— Et sammendrag av utprøvingen som omfatter utprøvingens tittel og formål, en beskrivelse av utprøvingen, dens 

utforming og metoder som er brukt, samt resultatene og konklusjonen av utprøvingen. Datoen for utprøvingens 

avslutning og særlig opplysninger om avslutning før tiden, midlertidig stopp eller innstilling av utprøvinger. 

— En beskrivelse av utstyret beregnet på utprøving, særlig et tydelig definert tiltenkt formål. 

— Et sammendrag av planen for den kliniske utprøvingen som omfatter mål, utforming, etiske aspekter, 

monitorerings- og kvalitetstiltak, utvalgskriterier, målpasientpopulasjoner, utvalgsstørrelse, behandlingsplaner, 

varighet av oppfølgingen, samtidige behandlinger, statistisk plan, herunder hypoteser, beregning av utvalgsstørrelse 

og analysemetoder, samt en begrunnelse. 

— Resultatene av den kliniske utprøvingen som i tillegg til en begrunnelse omfatter demografiske opplysninger om 

forsøkspersonene, en analyse av resultatene i forhold til de valgte endepunktene, nærmere opplysninger om 

analyser av undergrupper samt samsvar med planen for den kliniske utprøvingen, og som omfatter oppfølging av 

manglende data og av pasienter som har trukket seg fra den kliniske utprøvingen, eller som det ikke er mulig å 

følge opp. 

— Et sammendrag av alvorlige uønskede hendelser, uønskede utstyrsrelaterte hendelser, mangler ved utstyret og 

eventuelle relevante korrigerende tiltak. 

— Drøftinger og overordnede konklusjoner som omfatter sikkerhets- og ytelsesresultater, vurdering av risikoer og 

klinisk nytte, drøfting av klinisk relevans i samsvar med det aktuelle tekniske nivået, eventuelle særlige 

forholdsregler for bestemte pasientpopulasjoner, konsekvenser for utstyret beregnet på utprøving samt utprøvingens 

begrensninger. 

 _____  
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VEDLEGG XVI 

LISTE OVER GRUPPER AV PRODUKTER UTEN ET TILTENKT MEDISINSK FORMÅL NEVNT I ARTIKKEL 1 NR. 2 

1. Kontaktlinser eller andre produkter beregnet på å bli innført i eller anbrakt på øyet. 

2. Produkter beregnet på å bli helt eller delvis innført i menneskekroppen ved hjelp av en kirurgisk invasiv metode med 

henblikk på å endre anatomien eller fiksere kroppsdeler, bortsett fra tatoveringsprodukter og piercinger. 

3. Stoffer, kombinasjon av stoffer eller produkter beregnet på utfylling av ansiktet, huden eller slimhinner ved hjelp av 

subkutan, submukøs eller intradermal injeksjon eller annen innføring, bortsett fra dem beregnet på tatovering. 

4. Utstyr beregnet på å redusere, fjerne eller ødelegge fettvev, f.eks. utstyr til fettsuging, lipolyse eller lipoplastikk. 

5. Utstyr som avgir elektromagnetisk stråling med høy intensitet (f.eks. infrarødt, synlig lys og ultrafiolett lys) beregnet på 

bruk på menneskekroppen, herunder koherente og ikke-koherente kilder, monokromatiske og bredspektrede kilder, f.eks. 

lasere og utstyr med intenst pulserende lys, til hudforbedring, tatovering eller hårfjerning eller annen hudbehandling. 

6. Utstyr beregnet på stimulering av hjernen ved bruk av elektrisk strøm eller magnetiske eller elektromagnetiske felt som 

trenger inn i kraniet, for å endre nevronal aktivitet i hjernen. 

 _____  
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VEDLEGG XVII 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Rådsdirektiv 90/385/EØF Rådsdirektiv 93/42/EØF Denne forordning 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 2 

Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 1 nr. 3 første ledd Artikkel 1 nr. 9 første ledd 

— Artikkel 1 nr. 3 annet ledd Artikkel 1 nr. 9 annet ledd 

Artikkel 1 nr. 4 og 4a Artikkel 1 nr. 4 og 4a Artikkel 1 nr. 8 første ledd 

Artikkel 1 nr. 5 Artikkel 1 nr. 7 Artikkel 1 nr. 11 

Artikkel 1 nr. 6 Artikkel 1 nr. 5 Artikkel 1 nr. 6 

— Artikkel 1 nr. 6 — 

— Artikkel 1 nr. 8 Artikkel 1 nr. 13 

Artikkel 2 Artikkel 2 Artikkel 5 nr. 1 

Artikkel 3 første ledd Artikkel 3 første ledd Artikkel 5 nr. 2 

Artikkel 3 annet ledd Artikkel 3 annet ledd Artikkel 1 nr. 12 

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 24 

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 21 nr. 1 og 2 

Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 21 nr. 3 

Artikkel 4 nr. 4 Artikkel 4 nr. 4 Artikkel 10 nr. 11 

Artikkel 4 nr. 5 bokstav a) Artikkel 4 nr. 5 første ledd Artikkel 20 nr. 6 

Artikkel 4 nr. 5 bokstav b) Artikkel 4 nr. 5 annet ledd — 

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 8 nr. 1 

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 8 nr. 2 

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 5 nr. 3 og artikkel 6 — 

Artikkel 6 nr. 2 Artikkel 7 nr. 1 Artikkel 114 

Artikkel 7 Artikkel 8 Artikkel 94–97 

— Artikkel 9 Artikkel 51 

Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 10 nr. 1 Artikkel 87 nr. 1 og artikkel 89 nr. 2 

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 10 nr. 2 Artikkel 87 nr. 10 og artikkel 87 nr. 11 

første ledd 

Artikkel 8 nr. 3 Artikkel 10 nr. 3 Artikkel 89 nr. 7 

Artikkel 8 nr. 4 Artikkel 10 nr. 4 Artikkel 91 

Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 52 nr. 3 

— Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 52 nr. 6 

— Artikkel 11 nr. 3 Artikkel 52 nr. 4 og 5 

— Artikkel 11 nr. 4 — 

— Artikkel 11 nr. 5 Artikkel 52 nr. 7 
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Rådsdirektiv 90/385/EØF Rådsdirektiv 93/42/EØF Denne forordning 

Artikkel 9 nr. 2 Artikkel 11 nr. 6 Artikkel 52 nr. 8 

Artikkel 9 nr. 3 Artikkel 11 nr. 8 Artikkel 11 nr. 3 

Artikkel 9 nr. 4 Artikkel 11 nr. 12 Artikkel 52 nr. 12 

Artikkel 9 nr. 5 Artikkel 11 nr. 7 — 

Artikkel 9 nr. 6 Artikkel 11 nr. 9 Artikkel 53 nr. 1 

Artikkel 9 nr. 7 Artikkel 11 nr. 10 Artikkel 53 nr. 4 

Artikkel 9 nr. 8 Artikkel 11 nr. 11 Artikkel 56 nr. 2 

Artikkel 9 nr. 9 Artikkel 11 nr. 13 Artikkel 59 

Artikkel 9 nr. 10 Artikkel 11 nr. 14 Artikkel 4 nr. 5 og artikkel 122 tredje 

ledd 

— Artikkel 12 Artikkel 22 

— Artikkel 12a Artikkel 17 

Artikkel 9a nr. 1 første strekpunkt Artikkel 13 nr. 1 bokstav c) — 

Artikkel 9a nr. 1 annet strekpunkt Artikkel 13 nr. 1 bokstav d) Artikkel 4 nr. 1 

— Artikkel 13 nr. 1 bokstav a) Artikkel 51 nr. 3 bokstav a) og artikkel 51 

nr. 6 

— Artikkel 13 nr. 1 bokstav b) Artikkel 51 nr. 3 bokstav b) og artikkel 

51 nr. 6 

Artikkel 10 Artikkel 15 Artikkel 62–82 

Artikkel 10a nr. 1, artikkel 10a nr. 2 annet 

punktum og artikkel 10a nr. 3 

Artikkel 14 nr. 1, artikkel 14 nr. 2 annet 

punktum og artikkel 14 nr. 3 

Artikkel 29 nr. 4, artikkel 30 og 31 

Artikkel 10a nr. 2 første punktum Artikkel 14 nr. 2 første punktum Artikkel 11 nr. 1 

Artikkel 10b Artikkel 14a Artikkel 33 og 34 

Artikkel 10c Artikkel 14b Artikkel 98 

Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 16 nr. 1 Artikkel 42 og 43 

Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 16 nr. 2 Artikkel 36 

Artikkel 11 nr. 3 Artikkel 16 nr. 3 Artikkel 46 nr. 4 

Artikkel 11 nr. 4 Artikkel 16 nr. 4 — 

Artikkel 11 nr. 5 Artikkel 16 nr. 5 Artikkel 56 nr. 5 

Artikkel 11 nr. 6 Artikkel 16 nr. 6 Artikkel 56 nr. 4 

Artikkel 11 nr. 7 Artikkel 16 nr. 7 Artikkel 38 nr. 2 og artikkel 44 nr. 2 

Artikkel 12 Artikkel 17 Artikkel 20 

Artikkel 13 Artikkel 18 Artikkel 94–97 

Artikkel 14 Artikkel 19 Artikkel 99 

Artikkel 15 Artikkel 20 Artikkel 109 

Artikkel 15a Artikkel 20a Artikkel 102 

Artikkel 16 Artikkel 22 — 

Artikkel 17 Artikkel 23 — 

— Artikkel 21 — 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1832 

av 5. november 2018 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 og 

kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 med sikte på å forbedre utslippsrelaterte typegodkjenningsprøvinger og  

-prosedyrer for lette person- og nyttekjøretøyer, blant annet med hensyn til samsvar i bruk og utslipp ved faktisk 

kjøring, og innføre innretninger for overvåking av forbruket av drivstoff og elektrisk energi(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 20. juni 2007 om typegodkjenning av 

motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer(1), særlig artikkel 5 nr. 3 og artikkel 14 nr. 3, 

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

godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner 

(rammedirektiv)(2), særlig artikkel 39 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning 715/2007/EF er en særrettsakt etter den prosedyren for typegodkjenning som ble innført ved direktiv 

2007/46/EF. Den krever at nye lette person- og nyttekjøretøyer skal overholde visse utslippsgrenseverdier, og fastsetter 

tilleggskrav om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer. De spesifikke tekniske 

bestemmelsene som er nødvendige for å gjennomføre nevnte forordning, finnes i kommisjonsforordning (EU) 

2017/1151(3), som erstatter og opphever kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(4). 

2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 får fortsatt virkning på enkelte områder inntil forordningen oppheves fra 

1. januar 2022. Det er imidlertid nødvendig å presisere at dette omfatter muligheten til å be om utvidelser av 

eksisterende typegodkjenninger gitt i henhold til den nevnte forordningen.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 301 av 27.11.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 289/2019 av 

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 30. 

(1) EUT L 171 av 29.6.2007, s. 1. 

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

(3) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om 

typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjons-

forordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 

(EUT L 175 av 7.7.2017, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

2021/EØS/30/19 
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3) Ved forordning (EU) 2017/1151 ble det innført en ny påbudt prøvingsmetode som gjennomførte WLTP («Worldwide 

Harmonized Light Vehicles Test Procedure») i Unionens regelverk. WLTP inneholder strengere og mer detaljerte vilkår 

for utførelsen av utslippsprøvinger i forbindelse med typegodkjenning. 

4) Dessuten ble det ved kommisjonsforordning (EU) 2016/427(1), (EU) 2016/646(2) og (EU) 2017/1154(3) innført en ny 

metode for prøving av kjøretøyutslipp ved faktiske kjøreforhold, RDE-prøvingsmetoden. 

5) For at WLTP-prøvingen skal være mulig, er det nødvendig med en viss toleransemargin. Prøvingstoleransen bør 

imidlertid ikke utnyttes for å oppnå resultater som avviker fra dem som oppnås når prøvingen utføres ved 

forhåndsfastsatte forhold. For å skape like vilkår for de ulike kjøretøyprodusentene og sikre at de målte verdiene for 

CO2-utslipp og drivstofforbruk er mer i tråd med virkelige forhold, bør det innføres en metode for å normalisere 

virkningen av de spesifikke prøvingstoleransene på prøvingsresultatene for CO2-utslipp og drivstofforbruk. 

6) Verdiene for drivstofforbruk og/eller forbruk av elektrisk energi fra de påbudte laboratorieprøvingsmetodene bør 

suppleres med opplysninger om kjøretøyenes gjennomsnittlige faktiske forbruk ved bruk på vei. Slike opplysninger er, 

når de er anonymisert, innsamlet og aggregert, avgjørende for å vurdere om de påbudte prøvingsmetodene i tilstrekkelig 

grad gjenspeiler de faktiske gjennomsnittlige CO2-utslippene og forbruket av drivstoff og/eller elektrisk energi. 

Dessuten bør tilgangen til opplysninger om momentant drivstofforbruk i kjøretøyet lette prøvinger på vei. 

7) For å sikre en rettidig vurdering av hvor representative de nye påbudte prøvingsmetodene er, særlig for kjøretøyer med 

store markedsandeler, bør virkeområdet for de nye kravene til drivstofforbruksovervåking om bord i første omgang 

begrenses til konvensjonelle kjøretøyer og hybridkjøretøyer som går på flytende brensel, og til ladbare hybridkjøretøyer, 

ettersom disse så langt er de eneste framdriftssystemene som omfattes av tilhørende tekniske standarder. 

8) Mengden av drivstoff og/eller elektrisk energi som brukes, bestemmes og lagres allerede om bord på de fleste nye 

kjøretøyer; de innretningene som for øyeblikket brukes til å overvåke disse opplysningene, omfattes imidlertid ikke av 

standardiserte krav. For å sikre at data fra disse innretningene er tilgjengelige og kan brukes som et harmonisert 

grunnlag for sammenligning mellom ulike kjøretøygrupper og -produsenter, bør det fastsettes grunnleggende 

typegodkjenningskrav med hensyn til innretningene. 

9) Forordning (EU) 2016/646 innførte krav om at produsentene skulle opplyse om bruken av hjelpestrategier for 

utslippsreduksjon. Ved forordning (EU) 2017/1154 ble i tillegg typegodkjenningsmyndighetenes overvåking av 

utslippsreduksjonsstrategier trappet opp. Anvendelsen av disse kravene har imidlertid tydeliggjort behovet for å 

harmonisere de ulike typegodkjenningsmyndighetenes anvendelse av reglene for hjelpestrategier for utslippsreduksjon. 

Det bør derfor fastsettes et felles format for den utvidede dokumentasjonspakken og en felles metode for vurdering av 

hjelpestrategier for utslippsreduksjon. 

10) Beslutningen om på anmodning å gi tilgang til produsentens utvidede dokumentasjonspakke bør overlates til de 

nasjonale myndighetene, og derfor bør fortrolighetsklausulen knyttet til dette dokumentet, utgå fra forordning (EU) 

2017/1151. Denne strykningen bør ikke berøre den ensartede anvendelsen av regelverket i hele Unionen eller 

muligheten for alle parter til å få tilgang til alle relevante opplysninger for å utføre RDE-prøving. 

11) Etter innføringen av RDE-prøvinger ved typegodkjenning er det nå nødvendig å ajourføre reglene for 

samsvarskontroller av kjøretøyer i bruk for å sikre at utslippene ved faktisk kjøring også begrenses effektivt i 

kjøretøyenes normale levetid under normale bruksforhold.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) 2016/427 av 10. mars 2016 om endring av forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til utslipp fra lette 

person- og nyttekjøretøyer (Euro 6) (EUT L 82 av 31.3.2016, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2016/646 av 20. april 2016 om endring av forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til utslipp fra lette 

person- og nyttekjøretøyer (Euro 6) (EUT L 109 av 26.4.2016, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1154 av 7. juni 2017 om endring av forordning (EU) 2017/1151 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 

og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 692/2008 samt europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF med hensyn til reelle utslipp under kjøring fra lette person- og 

nyttekjøretøyer (Euro 6) (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 708). 
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12) Anvendelsen av de nye RDE-prøvingene under samsvarskontroller av kjøretøyer i bruk vil kreve mer ressurser for å 

utføre samsvarsprøvingen av et kjøretøy i bruk og for å evaluere resultatene av denne. For å finne den rette balansen 

mellom behovet for å utføre effektive samsvarsprøvinger av kjøretøyer i bruk og økt prøvingsbyrde bør det maksimale 

antall kjøretøyer i et statistisk utvalg og kriteriene for bestått og ikke-bestått resultat for utvalget som gjelder for all 

samsvarsprøving av kjøretøyer i bruk, tilpasses. 

13) Samsvarskontroller av kjøretøyer i bruk omfatter i dag bare utslipp av forurensende stoffer som måles ved type 1-

prøving. For å sikre at kravene i forordning (EF) nr. 715/2007 oppfylles, bør de imidlertid utvides til også å omfatte 

eksos- og fordampingsutslipp. Derfor bør type 4- og type 6-prøvinger innføres for samsvarsprøvinger av kjøretøyer i 

bruk. På grunn av kostnadene og kompleksiteten ved slike prøvinger, bør de være valgfrie. 

14) En gjennomgåelse av de nåværende samsvarsprøvingene av kjøretøyer i bruk, utført av produsentene, viste at svært få 

prøvinger med ikke-bestått resultat ble rapportert til typegodkjenningsmyndighetene, selv om tilbakekallinger og andre 

frivillige tiltak knyttet til utslipp ble gjennomført av produsentene. Det må derfor innføres mer åpenhet og kontroll når 

det gjelder samsvarskontroller av kjøretøyer i bruk. 

15) For å kontrollere prosessen for samsvar i bruk mer effektivt bør typegodkjenningsmyndighetene ha ansvar for hvert år å 

utføre prøvinger og kontroller på en prosentdel av de godkjente kjøretøytypene. 

16) For å lette utvekslingen av opplysninger som framkommer ved samsvarsprøving av kjøretøyer i bruk, og for å bistå 

typegodkjenningsmyndighetene i beslutningsprosessen, bør Kommisjonen utvikle en elektronisk plattform. 

17) For å forbedre prosessen for utvelgelse av kjøretøyer til typegodkjenningsmyndighetenes prøving er det behov for 

opplysninger som kan identifisere mulige problemer og kjøretøytyper med høye utslipp. Fjernmåling, forenklede 

systemer for overvåking av utslipp om bord (SEMS – simplified on-board emissions monitoring systems) og prøving 

med bærbare utslippsmålingssystemer (PEMS – portable emission measurement systems) bør anerkjennes som gyldige 

verktøy for framskaffing av opplysninger til typegodkjenningsmyndighetene som kan legges til grunn for utvelging av 

kjøretøyer til prøving. 

18) Det er svært viktig å sikre kvaliteten på samsvarsprøvinger av kjøretøyer i bruk. Det er derfor nødvendig å fastsette 

regler for akkreditering av prøvingslaboratorier. 

19) For å muliggjøre prøving må alle relevante opplysninger være offentlig tilgjengelige. Dessuten bør noen av de 

opplysningene som er nødvendige for å utføre samsvarskontroller av kjøretøyer i bruk, være lett tilgjengelige og bør 

derfor angis i samsvarssertifikatet. 

20) For å gjøre prosessen for samsvar i bruk mer åpen bør typegodkjenningsmyndighetene pålegges å offentliggjøre en årlig 

rapport som inneholder resultatene av deres samsvarskontroller av kjøretøyer i bruk. 

21) De metodene som er fastsatt for å sikre at bare kjøring foretatt under normale forhold anses som gyldige RDE-

prøvinger, har ført til for mange ugyldige prøvinger og bør derfor gjennomgås og forenkles. 

22) En gjennomgåelse av metodene for vurdering av utslipp av forurensende stoffer i en gyldig kjøresyklus avdekket 

manglende samsvar mellom resultatene av de to metodene som i dag er tillatt. En ny, enkel og oversiktlig metode bør 

derfor fastsettes. Vurderingsfaktorene som brukes i den nye metoden, bør løpende vurderes av Kommisjonen for å 

gjenspeile den aktuelle teknologien. 

23) Bruk av ladbare hybridkjøretøyer, som dels bruker elektrisk drift og dels forbrenningsmotor, bør tas behørig hensyn til 

ved RDE-prøvinger, slik at de beregnede RDE-utslippene gjenspeiler denne fordelen. 

24) Innen De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) er det utviklet en ny prøvingsmetode for 

fordampingsutslipp som tar hensyn til teknologiske framskritt ved kontroll av fordampingsutslipp fra bensinkjøretøyer, 

tilpasser denne metoden til WLTP-prøvingsmetoden og innfører nye bestemmelser for lukkede tanker. De nåværende 

unionsreglene for prøving av fordampingsutslipp bør derfor ajourføres for å gjenspeile disse endringene i UNECE.  
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25) I regi av UNECE er også WLTP-prøvingsmetoden videreutviklet og supplert med en rekke nye elementer, blant annet 

alternative måter å måle et kjøretøys kjøremotstandsparametrer på, klarere bestemmelser for kjøretøyer som bruker to 

typer drivstoff, forbedringer av CO2-interpolasjonsmetoden, oppdateringer om kravene til dobbelaksedynamometer og 

dekkrullemotstand. Disse nye tiltakene bør nå innarbeides i Unionens regelverk. 

26) Praktisk erfaring med bruk av WLTP siden den obligatoriske innføringen for nye kjøretøytyper i Unionen 1. september 

2017 har vist at denne metoden bør tilpasses ytterligere til EU-typegodkjenningsordningen, særlig med hensyn til 

opplysningene som skal tas med i den relevante dokumentasjonen. 

27) Endringene i typegodkjenningsdokumentasjonen som følge av endringene i denne forordningen må gjenspeiles også i 

samsvarssertifikatet og hele typegodkjenningsdokumentasjonen for kjøretøyer fastsatt i direktiv 2007/46/EF. 

28) Forordning (EU) 2017/1151, forordning (EF) nr. 692/2008 og direktiv 2007/46/EF bør derfor endres. 

29) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EU) 2017/1151 

I forordning (EU) nr. 2017/1151 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 bokstav b) skal lyde: 

«b) hører inn under ett enkelt «CO2-interpolasjonsintervall» som definert i nr. 2.3.2 i delvedlegg 6 til vedlegg XXI,» 

b) Nr. 6 skal lyde: 

«6) «periodisk regenereringssystem» en innretning for reduksjon av eksosutslipp (f.eks. katalysator, partikkelfelle) 

som krever en periodisk regenereringsprosess,» 

c) Nr. 11 og 12 skal lyde: 

«11) «kjøretøy som bruker to typer drivstoff» et kjøretøy med to separate drivstofftanksystemer som er konstruert for 

primært å kjøre på bare én type drivstoff om gangen, 

12) «gassdrevet kjøretøy som bruker to typer drivstoff» et kjøretøy som bruker to typer drivstoff, der de to 

drivstofftypene er bensin (bensinmodus) og enten LPG, NG/biometan eller hydrogen,» 

d) Nytt nr. 33 skal lyde: 

«33) «rent ICE-kjøretøy» et kjøretøy der alle framdriftssystemets energiomformere er forbrenningsmotorer,» 

e) Nr. 38 skal lyde: 

«38) «nominell motoreffekt» (Prated) motorens største nettoeffekt i kW målt i samsvar med kravene i vedlegg XX,» 

f) Nr. 45–48 skal lyde: 

«45) «drivstofftanksystem» innretninger som gjør det mulig å lagre drivstoff, og som består av drivstofftanken, 

påfyllingsåpningen, tanklokket og drivstoffpumpen dersom denne er montert i eller på drivstofftanken, 

46) «permeabilitetsfaktor» (PF) faktor fastsatt på grunnlag av hydrokarbontap i et gitt tidsrom og brukt til å 

bestemme de endelige fordampingsutslippene, 

47) «ikke-metallisk ettlagstank» en drivstofftank som er bygd med ett enkelt lag av ikke-metalliske materialer, 

inkludert fluorerte/sulfonerte materialer, 

48) «flerlagstank» en drivstofftank som er bygd med minst to forskjellige lag av materialer, der det ene er et 

barrieremateriale mot hydrokarboner,»  
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2) I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 1 skal lyde: 

«1. For å oppnå EF-typegodkjenning med hensyn til utslipp og opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer skal produsenten dokumentere at kjøretøyene oppfyller kravene i denne forordningen når de prøves i 

samsvar med prøvingsprosedyrene angitt i vedlegg IIIA–VIII, XI, XIV, XVI, XX, XXI og XXII. Produsenten skal 

også sikre at referansedrivstoffene er i samsvar med spesifikasjonene angitt i vedlegg IX.» 

2) Nr. 7 skal lyde: 

«7. For type 1-prøving angitt i vedlegg XXI skal kjøretøyer som bruker LPG eller NG/biometan som drivstoff, under 

type 1-prøvingen prøves for variasjoner i sammensetningen av LPG eller NG/biometan som angitt i vedlegg 12 til 

UNECE-reglement nr. 83 for utslipp av forurensende stoffer, med det drivstoffet som brukes til måling av 

nettoeffekten i samsvar med vedlegg XX til denne forordningen. 

Kjøretøyer som kan bruke både bensin og LPG eller NG/biometan som drivstoff, skal prøves med begge drivstoffene, 

og prøving med LPG eller NG/biometan skal utføres med variasjoner i sammensetningen av LPG eller NG/biometan 

som angitt i vedlegg 12 til UNECE-reglement nr. 83, og med det drivstoffet som brukes til måling av nettoeffekten i 

samsvar med vedlegg XX til denne forordningen.» 

3) Ny artikkel 4a skal lyde: 

«Artikkel 4a 

Krav til typegodkjenning med hensyn til innretninger for overvåking av forbruket av drivstoff og/eller elektrisk 

energi 

Produsenten skal sikre at følgende kjøretøyer i gruppe M1 og N1 er utstyrt med en innretning for bestemmelse, lagring og 

tilgjengeliggjøring av data om mengden av drivstoff og/eller elektrisk energi som brukes til drift av kjøretøyet: 

1) Rene ICE-kjøretøyer og hybridelektriske kjøretøyer uten ekstern lading (NOVC-HEV) som drives utelukkende av 

mineraldiesel, biodiesel, bensin, etanol eller kombinasjoner av disse drivstoffene. 

2) Hybridelektriske kjøretøyer med ekstern lading (OVC-HEV) som drives av elektrisk kraft og et av drivstoffene nevnt i 

nr. 1. 

Innretningen for overvåking av forbruket av drivstoff og/eller elektrisk energi skal oppfylle kravene fastsatt i vedlegg 

XXII.» 

4) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 11 gjøres følgende endringer: 

a) Andre ledd skal lyde: 

«Den utvidede dokumentasjonspakken skal identifiseres og dateres av godkjenningsmyndigheten og oppbevares 

av denne myndigheten i minst ti år etter at godkjenningen er gitt.» 

b) Følgende tilføyes som tredje til sjette ledd: 

«På anmodning fra produsenten skal godkjenningsmyndigheten foreta en foreløpig vurdering av AES for nye 

kjøretøytyper. I så fall skal den relevante dokumentasjonen framlegges for typegodkjenningsmyndigheten mellom 

2 og 12 måneder før typegodkjenningsprosessen starter. 

Godkjenningsmyndigheten skal foreta en foreløpig vurdering på grunnlag av den utvidede dokumentasjonspakken, 

som beskrevet i bokstav b) i tillegg 3a til vedlegg I, framlagt av produsenten. Godkjenningsmyndigheten skal 

foreta vurderingen i samsvar med metoden beskrevet i tillegg 3b til vedlegg I. Godkjenningsmyndigheten kan 

fravike denne metoden unntaksvis og i behørig begrunnede tilfeller. 

Den foreløpige vurderingen av AES for nye kjøretøytyper skal være gyldig for typegodkjenningen i et tidsrom på 

18 måneder. Dette tidsrommet kan forlenges med ytterligere 12 måneder dersom produsenten gir godkjennings-

myndigheten dokumentasjon på at ingen nye teknologier som vil kunne endre den foreløpige vurderingen av AES, 

er blitt tilgjengelige på markedet. 

Typegodkjenningsmyndighetenes ekspertgruppe (TAAEG – Type-Approval Authorities Expert Group) skal hvert 

år utarbeide en liste over AES som typegodkjenningsmyndighetene anser som ikke akseptable, og Kommisjonen 

skal gjøre den tilgjengelig for offentligheten.»  
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b) Nytt nr. 12 skal lyde: 

«12. Produsenten skal også framlegge for typegodkjenningsmyndigheten som har gitt utslippstypegodkjenningen i 

henhold til denne forordningen («tildelende godkjenningsmyndighet»), en pakke om prøvingens gjennomsiktighet med 

de opplysningene som er nødvendige for å kunne utføre prøvingen i samsvar med nr. 5.9 i del B i vedlegg II.» 

5) I artikkel 9 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2–6 skal lyde: 

«2. Samsvarskontrollene av kjøretøyer i bruk skal være egnet til å bekrefte at eksosutslippene og fordampings-

utslippene begrenses effektivt i kjøretøyets normale levetid under normale bruksforhold. 

3. Samsvar i bruk skal kontrolleres på riktig vedlikeholdte og brukte kjøretøyer i samsvar med tillegg 1 til vedlegg 

II, mellom 15 000 km eller seks måneder, avhengig av hva som inntreffer sist, og 100 000 km eller fem år, avhengig 

av hva som inntreffer først. Samsvar i bruk med hensyn til fordampingsutslipp skal kontrolleres på riktig vedlikeholdte 

og brukte kjøretøyer i samsvar med tillegg 1 til vedlegg II, mellom 30 000 km eller 12 måneder, avhengig av hva som 

inntreffer sist, og 100 000 km eller fem år, avhengig av hva som inntreffer først. 

Kravene til samsvarskontroller av kjøretøyer i bruk gjelder i inntil fem år etter at det siste samsvarssertifikatet eller 

enkeltgodkjenningsdokumentet er utstedt for kjøretøyer i denne familien med hensyn til samsvar i bruk. 

4. Samsvarskontroller av kjøretøyer i bruk er ikke obligatoriske dersom det årlige salget av kjøretøyfamilien med 

hensyn til samsvar i bruk utgjør mindre enn 5 000 kjøretøyer i Unionen i det foregående året. For slike familier skal 

produsenten framlegge for godkjenningsmyndigheten en rapport om eventuelle utslippsrelaterte garanti- og 

reparasjonskrav samt OBD-feil som angitt i nr. 4.1 i vedlegg II. Slike familier med hensyn til samsvar i bruk kan 

likevel velges ut for prøving i samsvar med vedlegg II. 

5. Produsenten og tildelende typegodkjenningsmyndighet skal foreta samsvarskontroller av kjøretøyer i bruk i 

samsvar med vedlegg II. 

6. Tildelende godkjenningsmyndighet skal treffe beslutning om hvorvidt en familie ikke overholder bestemmelsene 

for samsvar i bruk, etter en vurdering av overholdelsen, og godkjenne planen for utbedringstiltak som produsenten 

framlegger i samsvar med vedlegg II.» 

b) Nye nr. 7 og 8 skal lyde: 

«7. Dersom en typegodkjenningsmyndighet har fastslått at en familie med hensyn til samsvar i bruk ikke har bestått 

samsvarskontrollen av kjøretøyer i bruk, skal den straks underrette tildelende typegodkjenningsmyndighet i samsvar 

med artikkel 30 nr. 3 i direktiv 2007/46/EF. 

Etter denne underretningen og med forbehold for bestemmelsene i artikkel 30 nr. 6 i direktiv 2007/46/EF skal 

tildelende godkjenningsmyndighet underrette produsenten om at en familie med hensyn til samsvar i bruk ikke har 

bestått samsvarskontrollen av kjøretøyer i bruk, og at prosedyrene beskrevet i nr. 6 og 7 i vedlegg II skal følges. 

Dersom tildelende godkjenningsmyndighet fastslår at det ikke kan oppnås enighet med en typegodkjenningsmyndighet 

som har fastslått at en familie med hensyn til samsvar i bruk ikke har bestått samsvarskontrollen av kjøretøyer i bruk, 

skal prosedyren fastsatt i artikkel 30 nr. 6 i direktiv 2007/46/EF innledes. 

8. I tillegg til nr. 1–7 får følgende bestemmelser anvendelse på kjøretøyer som er typegodkjent i samsvar med del B 

i vedlegg II: 

a) Kjøretøyer som er gjenstand for etappevis typegodkjenning som definert i artikkel 3 nr. 7 i direktiv 2007/46/EF, 

skal kontrolleres for samsvar i bruk etter reglene for etappevis godkjenning fastsatt i nr. 5.10.6 i del B i vedlegg II 

til denne forordningen. 

b) Pansrede kjøretøyer, likbiler og rullestoltilpassede kjøretøyer, som definert i nr. 5.2 og 5.5 i del A i vedlegg II til 

direktiv 2007/46/EF, omfattes ikke av bestemmelsene i denne artikkelen. Alle andre spesialkjøretøyer, som 

definert i nr. 5 i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF, skal kontrolleres for samsvar i bruk etter reglene for 

etappevis typegodkjenning fastsatt i del B i vedlegg II til denne forordningen.»  
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6) I artikkel 15 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 skal andre ledd lyde: 

«Med virkning fra 1. september 2019 skal nasjonale myndigheter med begrunnelse i utslipp eller drivstofforbruk nekte 

å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning til nye kjøretøytyper som ikke er i samsvar med vedlegg VI. 

På anmodning fra produsenten kan metoden for fordampingsutslippsprøving angitt i vedlegg 7 til UNECE-reglement 

nr. 83 eller metoden for fordampingsutslippsprøving angitt i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 692/2008 fortsatt 

benyttes for typegodkjenningsformål i henhold til denne forordningen fram til 31. august 2019.» 

b) I nr. 3 skal nytt ledd lyde: 

«Med unntak av kjøretøyer som er godkjent med hensyn til fordampingsutslipp etter framgangsmåten fastsatt i 

vedlegg VI til forordning (EF) nr. 692/2008, skal nasjonale myndigheter med virkning fra 1. september 2019 forby 

registrering, salg og ibruktaking av nye kjøretøyer som ikke er i samsvar med vedlegg VI til denne forordningen.» 

c) I nr. 4 utgår bokstav d) og e). 

d) I nr. 5 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav b) skal lyde: 

«b) skal med hensyn til kjøretøyer i en WTLP-interpolasjonsfamilie som overholder utvidelsesreglene i nr. 3.1.4 

i vedlegg I til forordning (EF) nr. 692/2008, prosedyrer som er fulgt i samsvar med nr. 3.13 i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 692/2008 i inntil tre år etter datoene angitt i artikkel 10 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 715/2007, godkjennes av godkjenningsmyndigheten med hensyn til oppfyllelse av kravene i tillegg 1 til 

delvedlegg 6 til vedlegg XXI til denne forordningen,» 

ii) Følgende tilføyes i bokstav c): 

«Etter denne bokstaven kan prøvingsresultatene fra prosedyrer som er utført og fullført i samsvar med forordning 

(EF) nr. 692/2008, bare anvendes på de kjøretøyene i en WLTP-interpolasjonsfamilie som overholder 

utvidelsesreglene angitt i nr. 3.3.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 692/2008.» 

e) Nye nr. 8–11 skal lyde: 

«8. Del B i vedlegg II får anvendelse på kjøretøyer i gruppe M1 og M2 og i gruppe N1 klasse I basert på typer som 

godkjennes fra 1. januar 2019, og på kjøretøyer i gruppe N1 klasse II og III og i gruppe N2 basert på typer som 

godkjennes fra 1. september 2019. Den får også anvendelse på alle kjøretøyer som registreres fra 1. september 2019, 

for gruppe M1 og M2 og for gruppe N1 klasse I, og på alle kjøretøyer som registreres fra 1. september 2020, for 

gruppe N1 klasse II og III og gruppe N2. I alle andre tilfeller får del A i vedlegg II anvendelse. 

9. Med virkning fra 1. januar 2020 for kjøretøyene nevnt i artikkel 4a i gruppe M1 og gruppe N1 klasse I, og fra  

1. januar 2021 for kjøretøyene nevnt i artikkel 4a i gruppe N1 klasse II og III, skal nasjonale myndigheter med 

begrunnelse i utslipp eller drivstofforbruk nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning til nye 

kjøretøytyper som ikke oppfyller kravene i artikkel 4a. 

Med virkning fra 1. januar 2021 for kjøretøyene nevnt i artikkel 4a i gruppe M1 og gruppe N1 klasse I, og fra  

1. januar 2022 for kjøretøyene nevnt i artikkel 4a i gruppe N1 klasse II og III, skal nasjonale myndigheter forby 

registrering, salg og ibruktaking av nye kjøretøyer som ikke oppfyller kravene i nevnte artikkel. 

10. Med virkning fra 1. september 2019 skal nasjonale myndigheter forby registrering, salg og ibruktaking av nye 

kjøretøyer som ikke oppfyller kravene i vedlegg IX til direktiv 2007/46/EF, endret ved kommisjonsforordning (EU) 

2018/1832(*). 

For alle kjøretøyer som registreres mellom 1. januar og 31. august 2019 som følge av nye typegodkjenninger gitt i 

samme periode, og der opplysningene oppført i vedlegg IX til direktiv 2007/46/EF, endret ved forordning (EU) 

2018/1832, ennå ikke er oppført i samsvarssertifikatet, skal produsenten gjøre disse opplysningene tilgjengelig 

kostnadsfritt innen fem virkedager etter anmodning fra et akkreditert laboratorium eller en teknisk instans for prøving i 

henhold til vedlegg II.  
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11. Kravene i artikkel 4a får ikke anvendelse på typegodkjenninger gitt til produsenter av kjøretøyer i små serier. 

  

(*) Kommisjonsforordning (EU) 2018/1832 av 5. november 2018 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 med sikte på å 

forbedre utslippsrelaterte typegodkjenningsprøvinger og -prosedyrer for lette person- og nyttekjøretøyer, blant 

annet med hensyn til samsvar i bruk og utslipp ved faktisk kjøring, og innføre innretninger for overvåking av 

forbruket av drivstoff og elektrisk energi (EUT L 301 av 27.11.2018, s. 1).» 

7) Artikkel 18b utgår. 

8) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne forordningen. 

9) Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

10) Vedlegg IIIA endres i samsvar med vedlegg III til denne forordningen. 

11) I vedlegg V skal nr. 2.3 lyde: 

«2.3. Kjøremotstandskoeffisientene som gjelder for kjøretøy L (VL – Vehicle Low), skal brukes. Dersom VL ikke 

foreligger, benyttes VH-kjøremotstanden. VL og VH er definert i nr. 4.2.1.1.2 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI. 

Alternativt kan produsenten velge å bruke kjøremotstander som er bestemt i samsvar med bestemmelsene i tillegg 7 

til vedlegg 4a til UNECE-reglement nr. 83 for et kjøretøy som inngår i interpolasjonsfamilien.» 

12) Vedlegg VI erstattes med teksten i vedlegg IV til denne forordningen. 

13) I vedlegg VII gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 2.2, i forklaringen til tabellen, blir betegnelsen på forringelsesfaktoren «P» erstattet med «PN». 

2) Nr. 3.10 skal lyde: 

«3.10. Kjøremotstandskoeffisientene som gjelder for kjøretøy L (VL – Vehicle Low), skal brukes. Dersom VL ikke 

foreligger eller den samlede motstanden for kjøretøy H (VH) ved 80 km/t er høyere enn den samlede 

motstanden for VL ved 80 km/t + 5 %, skal VH-kjøremotstanden brukes. VL og VH er definert i nr. 4.2.1.1.2 i 

delvedlegg 4 til vedlegg XXI.» 

14) I vedlegg VIII skal nr. 3.3 lyde: 

«3.3. Kjøremotstandskoeffisientene som gjelder for kjøretøy L (VL – Vehicle Low), skal brukes. Dersom VL ikke 

foreligger, benyttes VH-kjøremotstanden. VL og VH er definert i nr. 4.2.1.1.2 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI. 

Alternativt kan produsenten velge å bruke kjøremotstander som er bestemt i samsvar med bestemmelsene i tillegg 7 

til vedlegg 4a til UNECE-reglement nr. 83 for et kjøretøy som inngår i interpolasjonsfamilien. I begge tilfeller skal 

dynamometeret justeres slik at det simulerer et kjøretøys kjøring på vei ved -7 °C. En slik justering kan bygge på en 

bestemmelse av kjøremotstandsprofilen ved -7 °C. Alternativt kan den bestemte kjøremotstanden justeres slik at 

frihjulsretardasjonstiden reduseres med 10 %. Den tekniske instansen kan godkjenne bruk av andre metoder for 

bestemmelse av kjøremotstanden.» 

15) Vedlegg IX endres i samsvar med vedlegg V til denne forordningen. 

16) Vedlegg XI erstattes med teksten i vedlegg VI til denne forordningen. 

17) Vedlegg XII endres i samsvar med vedlegg VII til denne forordningen. 

18) I tillegg 1 til vedlegg XIV endres «vedlegg I nr. 2.3.1 og 2.3.5 i gjennomføringsforordning (EU) 2017/1151» til «vedlegg I 

nr. 2.3.1 og 2.3.4 i forordning (EU) 2017/1151». 

19) Vedlegg XVI erstattes med teksten i vedlegg VIII til denne forordningen. 

20) Vedlegg XXI endres i samsvar med vedlegg IX til denne forordningen. 

21) Teksten i vedlegg X til denne forordningen tilføyes som nytt vedlegg XXII. 
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Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 692/2008 

I forordning (EF) nr. 692/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I forordning (EU) nr. 692/2008 artikkel 16a første ledd skal ny bokstav d) lyde: 

«d) Utvidelser av typegodkjenninger gitt i henhold til denne forordningen, inntil nye krav får anvendelse for nye 

kjøretøyer.» 

2) I tillegg 3 til vedlegg I skal nytt nr. 3.2.12.2.5.7 lyde: 

«3.2.12.2.5.7. Permeabilitetsfaktor(1): …» 

3) I vedlegg XII utgår nr. 4.4. 

Artikkel 3 

Endring av direktiv 2007/46/EF 

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

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 5. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG XI 

I vedlegg I, III, VIII og IX til direktiv 2007/46/EF gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) Nye nr. 0.2.2.1–0.2.3.9 skal lyde: 

«0.2.2.1. Tillatte parameterverdier for etappevis typegodkjenning med bruk av basiskjøretøyets utslippsverdier (angi 

ev. intervall)(y): 

Endelig kjøretøymasse i driftsferdig stand (i kg): … 

Det endelige kjøretøyets frontareal (i cm2): … 

Rullemotstand (kg/tonn): … 

Tverrsnittsareal på frontgrillens luftinntak (i cm2): … 

0.2.3. Identifikatorer(y): 

0.2.3.1. Identifikator for interpolasjonsfamilie: … 

0.2.3.2. Identifikator for ATCT-familie: … 

0.2.3.3. Identifikator for PEMS-familie: … 

0.2.3.4. Identifikator for kjøremotstandsfamilie: 

0.2.3.4.1. Kjøremotstandsfamilie for VH: … 

0.2.3.4.2. Kjøremotstandsfamilie for VL: … 

0.2.3.4.3. Kjøremotstandsfamilier som får anvendelse i interpolasjonsfamilien: … 

0.2.3.5. Identifikator for kjøremotstandsmatrisefamilie: … 

0.2.3.6. Identifikator for familie for periodisk regenerering: … 

0.2.3.7. Identifikator for familie for fordampingsprøving: … 

0.2.3.8. Identifikator for OBD-familie: … 

0.2.3.9. Identifikator for annen familie: …» 

b) Nytt nr. 2.6.3 skal lyde: 

«2.6.3. Rotasjonsmasse(y): 3 % av summen av massen i driftsferdig stand og 25 kg eller verdi, per aksel (kg): …» 

c) Nr. 3.2.2.1 skal lyde: 

«3.2.2.1. Diesel/bensin/LPG/NG eller biometan/etanol (E 85)/biodiesel/hydrogen(1)(6)» 

d) Nytt nr. 3.2.12.0 skal lyde: 

«3.2.12.0. Typegodkjenningens utslippskarakter(y)» 

e) Nr. 3.2.12.2.5.5 skal lyde: 

«3.2.12.2.5.5. Skjematisk tegning av drivstofftanken (bare for bensin- og etanoldrevne motorer): …» 

f) Etter nr. 3.2.12.2.5.5 innsettes følgende numre: 

«3.2.12.2.5.5.1. Drivstofftanksystemets kapasitet, materiale og konstruksjon: … 

3.2.12.2.5.5.2. Beskrivelse av dampslangemateriale, drivstoffledningsmateriale og tilkoplingsteknikk for 

drivstoffsystemet: … 

3.2.12.2.5.5.3. Lukket tanksystem: ja/nei 

3.2.12.2.5.5.4. Beskrivelse av innstillingen for drivstofftankens overtrykksventil (luftinntak og trykkavlastning): … 

3.2.12.2.5.5.5. Beskrivelse av kontrollsystemet for utlufting: …» 

g) Nytt nr. 3.2.12.2.5.7 skal lyde: 

«3.2.12.2.5.7. Permeabilitetsfaktor: …» 
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h) Nytt nr. 3.2.12.2.12 skal lyde: 

«3.2.12.2.12. Vanninnsprøyting: ja/nei(1)» 

i) Nr. 3.2.19.4.1 utgår. 

j) Nr. 3.2.20 skal lyde: 

«3.2.20. Informasjon om varmelagring(y)» 

k) Nr. 3.2.20.1 skal lyde: 

«3.2.20.1. Aktiv varmelagringsinnretning: ja/nei(1)» 

l) Nr. 3.2.20.2 skal lyde: 

«3.2.20.2. Isolasjonsmaterialer: ja/nei(1)» 

m) Nye nr. 3.2.20.2.5–3.2.20.2.6 skal lyde: 

«3.2.20.2.5. Nedkjøling av kjøretøy ved verst tenkelige tilfelle: ja/nei(1) 

3.2.20.2.5.1. (Ikke verst tenkelige tilfelle) Minste stabiliseringstid, tsoak_ATCT (timer): … 

3.2.20.2.5.2. (Verst tenkelige tilfelle) Punktet for måling av motortemperatur: … 

3.2.20.2.6. Enkeltinterpolasjonsfamilie innenfor ATCT-familiens metode: ja/nei(1)» 

n) Nr. 3.5.7.1 og 3.5.7.1.1 erstattes med følgende: 

«3.5.7.1. Parametrer for prøvingskjøretøy(y) 

Kjøretøy 

Kjøretøy L 

(VL) 

dersom det 

finnes 

Kjøretøy H 

(VH) 

VM 

dersom det 

finnes 

Representativ verdi 

V (bare for 

kjøremotstands-

matrisefamilie)(*) 

Standard-

verdier 

Kjøretøyets karosseritype (variant/versjon)   —   

Anvendt kjøremotstandsmetode (måling eller 

beregning etter kjøremotstandsfamilie) 

  — —  

Kjøremotstandsopplysninger:  

Dekkmerke og -type, dersom måling   —   

Dekkdimensjoner (foran/bak), dersom måling   —   

Dekkenes rullemotstand (foran/bak) (kg/tonn)      

Dekktrykk (foran/bak) (kPa), dersom måling      

Delta CD × A for kjøretøy L sammenlignet 

med kjøretøy H (IP_H minus IP_L) 

—  — —  

Delta CD × A sammenlignet med kjøretøy L i 

kjøremotstandsfamilien (IP_H/L minus 

RL_L), dersom beregnet ut fra kjøremot-

standsfamilie 

  — —  

Kjøretøyets prøvingsmasse (kg)      
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Kjøretøy 

Kjøretøy L 

(VL) 

dersom det 

finnes 

Kjøretøy H 

(VH) 

VM 

dersom det 

finnes 

Representativ verdi 

V (bare for 

kjøremotstands-

matrisefamilie)(*) 

Standard-

verdier 

Koeffisienter for kjøremotstand  

f0 (N)      

f1 (N/(km/t))      

f2 (N/(km/t)2)      

Frontareal, m2 (0,000 m2) — — —   

Energibehov under syklus (J)      

(*) Representativt kjøretøy prøves for kjøremotstandsmatrisefamilien. 

3.5.7.1.1. Drivstoffet brukt til type 1-prøving og valgt for måling av nettoeffekten i samsvar med vedlegg XX til 

denne forordningen (bare for kjøretøyer som bruker LPG eller NG):  .......................................................... » 

o) Nr. 3.5.7.1.1.1–3.5.7.1.3.2.3 utgår. 

p) Nr. 3.5.7.2.1–3.5.7.2.1.2.0 erstattes med følgende: 

«3.5.7.2.1. CO2-masseutslipp for rene ICE-kjøretøyer og NOVC-HEV 

3.5.7.2.1.0. Laveste og høyeste CO2-verdier innenfor interpolasjonsfamilien 

3.5.7.2.1.1. Kjøretøy H:  ......................................................................................................................................  g/km 

3.5.7.2.1.1.0. Kjøretøy H (NEDC):  .......................................................................................................................  g/km 

3.5.7.2.1.2. Kjøretøy L (ev.):  ..............................................................................................................................  g/km 

3.5.7.2.1.2.0. Kjøretøy L (ev.) (NEDC):  ................................................................................................................  g/km 

3.5.7.2.1.3. Kjøretøy M (ev.):  .............................................................................................................................  g/km 

3.5.7.2.1.3.0. Kjøretøy M (ev.) (NEDC):  ............................................................................................................  g/km» 

q) Nr. 3.5.7.2.2–3.5.7.2.2.3.0 erstattes med følgende: 

«3.5.7.2.2. CO2-masseutslipp for OVC-HEV i ladningsbevarende kjøremodus 

3.5.7.2.2.1. CO2-masseutslipp for kjøretøy H i ladningsbevarende kjøremodus: g/km 

3.5.7.2.2.1.0. CO2-masseutslipp for kjøretøy H ved blandet kjøring (NEDC-vilkår B): g/km 

3.5.7.2.2.2. CO2-masseutslipp for kjøretøy L i ladningsbevarende kjøremodus (ev.): g/km 

3.5.7.2.2.2.0. CO2-masseutslipp for kjøretøy L ved blandet kjøring (ev.) (NEDC-vilkår B): g/km 

3.5.7.2.2.3. CO2-masseutslipp for kjøretøy M i ladningsbevarende kjøremodus (ev.): g/km 

3.5.7.2.2.3.0. CO2-masseutslipp for kjøretøy M ved blandet kjøring (ev.) (NEDC-vilkår B): g/km» 

r) Nr. 3.5.7.2.3–3.5.7.2.3.3.0 erstattes med følgende: 

«3.5.7.2.3. CO2-masseutslipp og vektede CO2-masseutslipp for OVC-HEV i utladende kjøremodus 

3.5.7.2.3.1. CO2-masseutslipp for kjøretøy H i utladende kjøremodus: … g/km 

3.5.7.2.3.1.0. CO2-masseutslipp for kjøretøy H i utladende kjøremodus (NEDC-vilkår A): … g/km  
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3.5.7.2.3.2. CO2-masseutslipp for kjøretøy L i utladende kjøremodus (ev.): … g/km 

3.5.7.2.3.2.0. CO2-masseutslipp for kjøretøy L i utladende kjøremodus (ev.) (NEDC-vilkår A): … g/km 

3.5.7.2.3.3. CO2-masseutslipp for kjøretøy M i utladende kjøremodus (ev.): … g/km 

3.5.7.2.3.3.0. CO2-masseutslipp for kjøretøy M i utladende kjøremodus (ev.) (NEDC-vilkår A): … g/km» 

s) Nytt nr. 3.5.7.2.3.4 skal lyde: 

«3.5.7.2.3.4. Laveste og høyeste vektede CO2-verdier innenfor OVC-interpolasjonsfamilien» 

t) Nr. 3.5.7.4.3 utgår. 

u) Nr. 3.5.8.3 og tabellen skal lyde: 

«3.5.8.3. Utslippsdata knyttet til bruk av nye miljøinnovasjoner (gjenta tabellen for hvert referansedrivstoff som er 

prøvd)(w1) 

Beslutning om 

godkjenning av 

miljøinnova-

sjonen(w2) 

Kode for 

miljøinnova-

sjonen(w3) 

1. CO2-utslipp 

fra basiskjøre-

tøyet (g/km) 

2. CO2-utslipp 

fra kjøretøyet 

med miljøin-

novasjon 

(g/km) 

3. CO2-utslipp 

fra basiskjøre-

tøyet under 

type 1-

prøvings-

syklus(w4) 

4. CO2-utslipp 

fra kjøretøyet 

med miljøin-

novasjon under 

type 1-

prøvingssyklus 

5. Utnyttel-

sesgrad (UF), 

dvs. hvor stor 

del av tiden 

teknologien er i 

bruk under 

normale 

driftsforhold 

Reduksjon av 

CO2-utslipp  

((1 – 2) – (3 – 

4)) * 5 

xxxx/201x        

        

        

Samlet reduksjon av CO2-utslipp, NEDC (g/km)(w5) 

Samlet reduksjon av CO2-utslipp, WLTP (g/km)(w5)» 

v) Nytt nr. 3.8.5 skal lyde: 

«3.8.5. Smøremiddelets spesifikasjon: … W …» 

w) Nr. 4.5.1.1–4.5.1.3 utgår. 

x) I nr. 4.6, nederst i første kolonne i tabellen, utgår ordet «Revers». 

y) Nye nr. 4.6.1–4.6.1.7.1 skal lyde: 

«4.6.1. Girskifte(y) 

4.6.1.1. Gir 1 utelatt: ja/nei(1) 

4.6.1.2. n_95_high for hvert gir: … min-1 

4.6.1.3. nmin_drive 

4.6.1.3.1. 1. gir: … min-1 

4.6.1.3.2. 1. gir til 2. gir: … min-1 

4.6.1.3.3. 2. gir til stillstand: … min-1 

4.6.1.3.4. 2. gir: … min-1 

4.6.1.3.5. 3. gir og høyere: … min-1 

4.6.1.4. n_min_drive_set for faser med akselerasjon / konstant hastighet (n_min_drive_up): … min-1 

4.6.1.5. n_min_drive_set for retardasjonsfaser (nmin_drive_down): 
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4.6.1.6. Innledende periode 

4.6.1.6.1. t_start_phase: … s 

4.6.1.6.2. n_min_drive_start: … min-1 

4.6.1.6.3. n_min_drive_up_start: … min-1 

4.6.1.7. Bruk av ASM: ja/nei(1) 

4.6.1.7.1. ASM-verdier: …» 

z) Nytt nr. 4.12 skal lyde: 

«4.12. Smøremiddel for girkasse: … W …» 

aa) Nye nr. 12.8–12.8.3.2 skal lyde: 

«12.8. Innretninger eller systemer med førervalgte driftsmoduser som påvirker CO2-utslipp og/eller kriterieutslipp, 

og som ikke har en dominerende driftsmodus: ja/nei(1) 

12.8.1. Prøving i ladningsbevarende kjøremodus (ev.) (angi for hver innretning eller hvert system) 

12.8.1.1. Gunstigste driftsmodus: … 

12.8.1.2. Ugunstigste driftsmodus: … 

12.8.2. Prøving i utladende kjøremodus (ev.) (angi for hver innretning eller hvert system) 

12.8.2.1. Gunstigste driftsmodus: … 

12.8.2.2. Ugunstigste driftsmodus: … 

12.8.3. Type 1-prøving (ev.) (angi for hver innretning eller hvert system) 

12.8.3.1. Gunstigste driftsmodus: … 

12.8.3.2. Ugunstigste driftsmodus: …» 

ab) I de forklarende merknadene skal ny fotnote (y) lyde: 

«(y) Bare for godkjenning i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 med endringer.» 

2) I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nr. 0.2.2.1 skal lyde: 

«0.2.2.1. Tillatte parameterverdier for etappevis typegodkjenning med bruk av basiskjøretøyets utslippsverdier (angi 

ev. intervall)(y): 

Endelig kjøretøymasse (i kg): … 

Det endelige kjøretøyets frontareal (i cm2): … 

Rullemotstand (kg/tonn): … 

Tverrsnittsareal på frontgrillens luftinntak (i cm2): …» 

b) Nr. 3.2.2.1 skal lyde: 

«3.2.2.1. Diesel/bensin/LPG/NG eller biometan/etanol (E 85)/biodiesel/hydrogen(1)(6)» 

c) Nytt nr. 3.2.12.2.8.2.2 skal lyde: 

«3.2.12.2.8.2.2. Aktivering av krypinnstilling «deaktivering etter omstart» / «deaktivering etter påfylling av drivstoff» 

/ «deaktivering etter parkering»(7)» 

d) Nr. 3.2.12.8.8.1 skal lyde: 

«3.2.12.2.8.8.1. Liste over komponenter om bord i kjøretøyet som inngår i systemene som sikrer at NOx-

kontrolltiltakene fungerer som de skal» 

3) I vedlegg VIII gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2.1.1 skal raden 

«Antall partikler (PN) (#/km)(1)» 

lyde: 

«Antall partikler (PN) (#/km) (ev.)» 
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b) I nr. 2.1.5 skal raden 

«Antall partikler (PN)(1)» 

lyde: 

«Antall partikler (PN) (ev.)» 

c) I nr. 3.1, i den tredje tabellen, skal siste sju rader erstattes med følgende: 

«f0 (N) … … …  

f1 (N/(km/t)) … … …  

f2 (N/(km/t)2) … … …  

RR (kg/tonn) … … …  

Delta Cd * A (for VL dersom relevant i forhold til VH) (m2) … … …  

Prøvingsmasse (kg) … … …  

Frontareal (m2) (bare for kjøretøyer i kjøremotstandsmatrise-

familien)» 

    

d) I nr. 3.2, i den tredje tabellen, skal siste sju rader erstattes med følgende: 

«f0 (N) …  …  

f1 (N/(km/t)) …  …  

f2 (N/(km/t)2) …  …  

RR (kg/tonn) …  …  

Delta CD × A (for VL eller VM i forhold til VH) (m2) …  …  

Prøvingsmasse (kg) …  …  

Frontareal (m2) (bare for kjøretøyer i kjøremotstandsmatrise-

familien)» 

    

e) I nr. 3.3, i den tredje tabellen, skal siste sju rader erstattes med følgende: 

«f0 (N) … …  

f1 (N/(km/t)) … …  

f2 (N/(km/t)2) … …  

RR (kg/tonn) … …  

Delta CD × A (for VL i forhold til VH) (m2) … …  

Prøvingsmasse (kg) … …  

Frontareal (m2) (bare for kjøretøyer i kjøremotstandsmatrise-

familien)» 

   

f) I nr. 3.4 skal den andre tabellen lyde: 

 «Variant/versjon: Variant/versjon: 

Drivstofforbruk (blandet kjøring) (kg/100 km) … … 

f0 (N) … … 

f1 (N/(km/t)) … … 
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 «Variant/versjon: Variant/versjon: 

f2 (N/(km/t)2) … … 

RR (kg/tonn) … … 

Prøvingsmasse (kg) ...»  

g) Overskriften i nr. 3.5 skal lyde: 

«Rapport(er) fra korrelasjonsverktøyet i samsvar med forordning (EU) 2017/1152 og/eller 2017/1153 og endelige 

NEDC-verdier» 

h) Nye nr. 3.5.3 og 3.5.4 skal lyde: 

«3.5.3. Forbrenningsmotorer, herunder hybridelektriske kjøretøyer uten ekstern lading (NOVC)(1)(2) 

Endelige korrelerte NEDC-verdier 
Identifikator for interpolasjonsfamilie 

VH VL (ev.) 

CO2-masseutslipp (bykjøring) (g/km)   

CO2-masseutslipp (landeveiskjøring) (g/km)   

CO2-masseutslipp (blandet kjøring) (g/km)   

Drivstofforbruk (bykjøring) (l/100 km)(1)   

Drivstofforbruk (landeveiskjøring) (l/100 km)(1)   

Drivstofforbruk (blandet kjøring) (l/100 km)(1)   

3.5.4. Hybridelektriske kjøretøyer med ekstern lading (OVC)(1) 

Endelige korrelerte NEDC-verdier 
Identifikator for interpolasjonsfamilie 

VH VL (ev.) 

CO2-masseutslipp (vektet, blandet kjøring) (g/km) … … 

Drivstofforbruk (vektet, blandet kjøring) (l/100 km)(g) … ...» 

4) I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

a) I del I gjøres følgende endringer: 

i) I modell A1 – side 1 i samsvarssertifikatet for ferdigoppbygde kjøretøyer innsettes følgende nye numre: 

«0.2.3. Identifikatorer (ev.)(r): 

0.2.3.1. Identifikator for interpolasjonsfamilie: … 

0.2.3.2. Identifikator for ATCT-familie: … 

0.2.3.3. Identifikator for PEMS-familie: … 

0.2.3.4. Identifikator for kjøremotstandsfamilie: … 

0.2.3.5. Identifikator for kjøremotstandsmatrisefamilie (ev.): … 

0.2.3.6. Identifikator for familie for periodisk regenerering: … 

0.2.3.7. Identifikator for familie for fordampingsprøving: …»  
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ii) I modell A2 – side 1 i samsvarssertifikatet for ferdigoppbygde kjøretøyer typegodkjent i små serier innsettes 

følgende numre: 

«0.2.3. Identifikatorer (ev.)(r): 

0.2.3.1. Identifikator for interpolasjonsfamilie: … 

0.2.3.2. Identifikator for ATCT-familie: … 

0.2.3.3. Identifikator for PEMS-familie: … 

0.2.3.4. Identifikator for kjøremotstandsfamilie: … 

0.2.3.5. Identifikator for kjøremotstandsmatrisefamilie (ev.): … 

0.2.3.6. Identifikator for familie for periodisk regenerering: … 

0.2.3.7. Identifikator for familie for fordampingsprøving: …» 

iii) I modell B – side 1 i samsvarssertifikatet for etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer innsettes følgende nye numre: 

«0.2.3. Identifikatorer (ev.)(r): 

0.2.3.1. Identifikator for interpolasjonsfamilie: … 

0.2.3.2. Identifikator for ATCT-familie: … 

0.2.3.3. Identifikator for PEMS-familie: … 

0.2.3.4. Identifikator for kjøremotstandsfamilie: … 

0.2.3.5. Identifikator for kjøremotstandsmatrisefamilie (ev.): … 

0.2.3.6. Identifikator for familie for periodisk regenerering: … 

0.2.3.7. Identifikator for familie for fordampingsprøving: …» 

iv) På side 2 i samsvarssertifikatet for kjøretøyer i gruppe M1 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde 

kjøretøyer) gjøres følgende endringer: 

— Nye nr. 28–28.1.2 skal lyde: 

«28. Girkasse (type): … 

28.1. Girkassens utvekslingsforhold (fylles ut for kjøretøyer med manuelt girskifte)(r) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir … 

         

28.1.1. Differensialens utveksling (ev.): … 

28.1.2. Differensialens utveksling (fylles ut dersom og når det er relevant) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir ...» 

         

— Nr. 35 skal lyde: 

«35. Montert dekk-/felgkombinasjon / energieffektivitetsklasse for rullemotstandskoeffisienter (RRC) og 

dekkategori brukt til CO2-bestemmelse (ev.)(h)(r): …» 

— Nr. 47.1 skal lyde: 

«47.1. Parametrer for utslippsprøving av Vind(r)» 

— Nr. 47.1.2 skal lyde: 

«47.1.2. Frontareal, m2(t): …»  
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— Nytt nr. 47.1.2.1 skal lyde: 

«47.1.2.1. Projisert frontareal på frontgrillens luftinntak (ev.), cm2: …» 

— Nye nr. 47.2–47.2.3 skal lyde: 

«47.2. Kjøresyklus(r) 

47.2.1. Kjøresyklusklasse: 1/2/3a/3b 

47.2.2. Nedskaleringsfaktor (fdsc): … 

47.2.3. Begrenset hastighet: ja/nei» 

— I nr. 49 punkt 1 skal forklaringen i tabellen lyde: 

«NEDC-verdier CO2-utslipp Drivstofforbruk» 

v) På side 2 i samsvarssertifikatet for kjøretøyer i gruppe M2 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde 

kjøretøyer) gjøres følgende endringer: 

— Nye nr. 28.1, 28.1.1 og 28.1.2 skal lyde: 

«28.1. Girkassens utvekslingsforhold (fylles ut for kjøretøyer med manuelt girskifte)(r) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir … 

         

28.1.1. Differensialens utveksling (ev.): … 

28.1.2. Differensialens utveksling (fylles ut dersom og når det er relevant) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir ...» 

         

— Nr. 35 skal lyde: 

«35. Montert dekk-/felgkombinasjon / energieffektivitetsklasse for rullemotstandskoeffisienter (RRC) og 

dekkategori brukt til CO2-bestemmelse (ev.)(h)(r): …» 

— Nr. 47.1 skal lyde: 

«47.1. Parametrer for utslippsprøving av Vind(r)» 

— Nr. 47.1.2 skal lyde: 

«47.1.2. Frontareal, m2(t): …» 

— Nytt nr. 47.1.2.1 skal lyde: 

«47.1.2.1. Projisert frontareal på frontgrillens luftinntak (ev.), cm2: …» 

— vi) Nye nr. 47.2–47.2.3 skal lyde: 

«47.2. Kjøresyklus(r) 

47.2.1. Kjøresyklusklasse: 1/2/3a/3b 

47.2.2. Nedskaleringsfaktor (fdsc): … 

47.2.3. Begrenset hastighet: ja/nei» 

— I nr. 49 punkt 1 skal forklaringen i tabellen lyde: 

«NEDC-verdier CO2-utslipp Drivstofforbruk» 
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vi) På side 2 i samsvarssertifikatet for kjøretøyer i gruppe N1 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde 

kjøretøyer) gjøres følgende endringer: 

— Nye nr. 28.1, 28.1.1 og 28.1.2 skal lyde: 

«28.1. Girkassens utvekslingsforhold (fylles ut for kjøretøyer med manuelt girskifte)(r) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir … 

         

28.1.1. Differensialens utveksling (ev.): … 

28.1.2. Differensialens utveksling (fylles ut dersom og når det er relevant) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir ...» 

         

— Nr. 35 skal lyde: 

«35. Montert dekk-/felgkombinasjon / energieffektivitetsklasse for rullemotstandskoeffisienter (RRC) og 

dekkategori brukt til CO2-bestemmelse (ev.)(h)(r): …» 

— Nr. 47.1 skal lyde: 

«47.1. Parametrer for utslippsprøving av Vind(r)» 

— Nr. 47.1.2 skal lyde: 

«47.1.2. Frontareal, m2(t): …» 

— Nytt nr. 47.1.2.1 skal lyde: 

«47.1.2.1. Projisert frontareal på frontgrillens luftinntak (ev.), cm2: …» 

— Nye nr. 47.2–47.2.3 skal lyde: 

«47.2. Kjøresyklus(r) 

47.2.1. Kjøresyklusklasse: 1/2/3a/3b 

47.2.2. Nedskaleringsfaktor (fdsc): … 

47.2.3. Begrenset hastighet: ja/nei» 

— I nr. 49 punkt 1 skal forklaringen i tabellen lyde: 

«NEDC-verdier CO2-utslipp Drivstofforbruk» 

— I nr. 49 punkt 1 skal ny rad i tabellen lyde: 

«Kontrollfaktor (ev.) 1 eller 0» 

vii) På side 2 i samsvarssertifikatet for kjøretøyer i gruppe N2 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde 

kjøretøyer) gjøres følgende endringer: 

— Nr. 7 skal lyde: 

«7. Høyde(r): … mm» 

— Nye nr. 28.1, 28.1.1 og 28.1.2 skal lyde: 

«28.1. Girkassens utvekslingsforhold (fylles ut for kjøretøyer med manuelt girskifte)(r) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir … 
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28.1.1. Differensialens utveksling (ev.): … 

28.1.2. Differensialens utveksling (fylles ut dersom og når det er relevant) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir ...» 

         

— Nr. 35 skal lyde: 

«35. Montert dekk-/felgkombinasjon / energieffektivitetsklasse for rullemotstandskoeffisienter (RRC) og 

dekkategori brukt til CO2-bestemmelse (ev.)(h)(r): …» 

— Nr. 47.1 skal lyde: 

«47.1. Parametrer for utslippsprøving av Vind(r)» 

— Nr. 47.1.2 skal lyde: 

«47.1.2. Frontareal, m2(t): …» 

— Nytt nr. 47.1.2.1 skal lyde: 

«47.1.2.1. Projisert frontareal på frontgrillens luftinntak (ev.), cm2: …» 

— Nye nr. 47.2–47.2.3 skal lyde: 

«47.2. Kjøresyklus(r) 

47.2.1. Kjøresyklusklasse: 1/2/3a/3b 

47.2.2. Nedskaleringsfaktor (fdsc): … 

47.2.3. Begrenset hastighet: ja/nei» 

— I nr. 49 punkt 1 skal forklaringen i tabellen lyde: 

«NEDC-verdier CO2-utslipp Drivstofforbruk» 

— I nr. 49 punkt 1 skal ny rad i tabellen lyde: 

«Kontrollfaktor (ev.) 1 eller 0» 

viii) På side 2 i samsvarssertifikatet for kjøretøyer i gruppe N3 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde 

kjøretøyer) gjøres følgende endringer: 

— Nr. 7 utgår. 

b) I del II gjøres følgende endringer: 

i) I modell C1 – side 1 i samsvarssertifikatet for delvis oppbygde kjøretøyer innsettes følgende nr. 0.2.3–0.2.3.7: 

«0.2.3. Identifikatorer (ev.)(r): 

0.2.3.1. Identifikator for interpolasjonsfamilie: … 

0.2.3.2. Identifikator for ATCT-familie: … 

0.2.3.3. Identifikator for PEMS-familie: … 

0.2.3.4. Identifikator for kjøremotstandsfamilie: … 

0.2.3.5. Identifikator for kjøremotstandsmatrisefamilie (ev.): … 

0.2.3.6. Identifikator for familie for periodisk regenerering: … 

0.2.3.7. Identifikator for familie for fordampingsprøving: …» 

ii) I modell C2 – side 1 i samsvarssertifikatet for delvis oppbygde kjøretøyer typegodkjent i små serier innsettes 

følgende nr. 0.2.3–0.2.3.7: 

«0.2.3. Identifikatorer (ev.)(r): 

0.2.3.1. Identifikator for interpolasjonsfamilie: …  
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0.2.3.2. Identifikator for ATCT-familie: … 

0.2.3.3. Identifikator for PEMS-familie: … 

0.2.3.4. Identifikator for kjøremotstandsfamilie: ... 

0.2.3.5. Identifikator for kjøremotstandsmatrisefamilie (ev.): … 

0.2.3.6. Identifikator for familie for periodisk regenerering: … 

0.2.3.7. Identifikator for familie for fordampingsprøving: …» 

iii) På side 2 i samsvarssertifikatet for kjøretøyer i gruppe M1 (delvis oppbygde kjøretøyer) gjøres følgende endringer: 

— Nye nr. 28–28.1.2 skal lyde: 

«28. Girkasse (type): … 

28.1. Girkassens utvekslingsforhold (fylles ut for kjøretøyer med manuelt girskifte)(r) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir … 

         

28.1.1. Differensialens utveksling (ev.): … 

28.1.2. Differensialens utveksling (fylles ut dersom og når det er relevant) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir ...» 

         

— Nr. 35 skal lyde: 

«35. Montert dekk-/felgkombinasjon / energieffektivitetsklasse for rullemotstandskoeffisienter (RRC) og 

dekkategori brukt til CO2-bestemmelse (ev.)(h)(r): …» 

— Nr. 47.1 skal lyde: 

«47.1. Parametrer for utslippsprøving av Vind(r)» 

— Nr. 47.1.2 skal lyde: 

«47.1.2. Frontareal, m2(t): …» 

— Nytt nr. 47.1.2.1 skal lyde: 

«47.1.2.1. Projisert frontareal på frontgrillens luftinntak (ev.), cm2: …» 

— vi) Nye nr. 47.2–47.2.3 skal lyde: 

«47.2. Kjøresyklus(r) 

47.2.1. Kjøresyklusklasse: 1/2/3a/3b 

47.2.2. Nedskaleringsfaktor (fdsc): … 

47.2.3. Begrenset hastighet: ja/nei» 

iv) På side 2 i samsvarssertifikatet for kjøretøyer i gruppe M2 (delvis oppbygde kjøretøyer) gjøres følgende endringer: 

— Nye nr. 28.1–28.1.2 skal lyde: 

«28.1. Girkassens utvekslingsforhold (fylles ut for kjøretøyer med manuelt girskifte)(r) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir … 

           



Nr. 30/488 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

28.1.1. Differensialens utveksling (ev.): … 

28.1.2. Differensialens utveksling (fylles ut dersom og når det er relevant) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir ...» 

         

— Nr. 35 skal lyde: 

«35. Montert dekk-/felgkombinasjon / energieffektivitetsklasse for rullemotstandskoeffisienter (RRC) og 

dekkategori brukt til CO2-bestemmelse (ev.)(h)(r): …» 

— Nr. 47.1 skal lyde: 

«47.1. Parametrer for utslippsprøving av Vind(r)» 

— Nr. 47.1.2 skal lyde: 

«47.1.2. Frontareal, m2(t): …» 

— Nytt nr. 47.1.2.1 skal lyde: 

«47.1.2.1. Projisert frontareal på frontgrillens luftinntak (ev.), cm2: …» 

— Nye nr. 47.2–47.2.3 skal lyde: 

«47.2. Kjøresyklus(r) 

47.2.1. Kjøresyklusklasse: 1/2/3a/3b 

47.2.2. Nedskaleringsfaktor (fdsc): … 

47.2.3. Begrenset hastighet: ja/nei» 

 v) På side 2 i samsvarssertifikatet for kjøretøyer i gruppe N1 (delvis oppbygde kjøretøyer) gjøres følgende endringer: 

— Nye nr. 28.1, 28.1.1 og 28.1.2 skal lyde: 

«28.1. Girkassens utvekslingsforhold (fylles ut for kjøretøyer med manuelt girskifte)(r) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir … 

         

28.1.1. Differensialens utveksling (ev.): … 

28.1.2. Differensialens utveksling (fylles ut dersom og når det er relevant) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir ...» 

         

— Nr. 35 skal lyde: 

«35. Montert dekk-/felgkombinasjon / energieffektivitetsklasse for rullemotstandskoeffisienter (RRC) og 

dekkategori brukt til CO2-bestemmelse (ev.)(h)(r): …» 

— Nr. 47.1 skal lyde: 

«47.1. Parametrer for utslippsprøving av Vind(r)» 

— Nr. 47.1.2 skal lyde: 

«47.1.2. Frontareal, m2(t): …» 

— Nytt nr. 47.1.2.1 skal lyde: 

«47.1.2.1. Projisert frontareal på frontgrillens luftinntak (ev.), cm2: …»  
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— Nye nr. 47.2–47.2.3 skal lyde: 

«47.2. Kjøresyklus(r) 

47.2.1. Kjøresyklusklasse: 1/2/3a/3b 

47.2.2. Nedskaleringsfaktor (fdsc): … 

47.2.3. Begrenset hastighet: ja/nei» 

 vi) På side 2 i samsvarssertifikatet for kjøretøyer i gruppe N2 (delvis oppbygde kjøretøyer) gjøres følgende endringer: 

— Nye nr. 28.1, 28.1.1 og 28.1.2 skal lyde: 

«28.1. Girkassens utvekslingsforhold (fylles ut for kjøretøyer med manuelt girskifte)(r) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir … 

         

28.1.1. Differensialens utveksling (ev.): … 

28.1.2. Differensialens utveksling (fylles ut dersom og når det er relevant) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir ...» 

         

— Nr. 35 skal lyde: 

«35. Montert dekk-/felgkombinasjon / energieffektivitetsklasse for rullemotstandskoeffisienter (RRC) og 

dekkategori brukt til CO2-bestemmelse (ev.)(h)(r): …» 

— Nr. 47.1 skal lyde: 

«47.1. Parametrer for utslippsprøving av Vind(r)» 

— Nr. 47.1.2 skal lyde: 

«47.1.2. Frontareal, m2(t): …» 

— Nytt nr. 47.1.2.1 skal lyde: 

«47.1.2.1. Projisert frontareal på frontgrillens luftinntak (ev.), cm2: …» 

— Nye nr. 47.2–47.2.3 skal lyde: 

«47.2. Kjøresyklus(r) 

47.2.1. Kjøresyklusklasse: 1/2/3a/3b 

47.2.2. Nedskaleringsfaktor (fdsc): … 

47.2.3. Begrenset hastighet: ja/nei» 

c) I de forklarende merknadene til vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

i) Forklarende merknad (h) skal lyde: 

«(h) Tilleggsutstyr og ytterligere dekk-/felgkombinasjoner under denne bokstaven kan føyes til under punktet 

«Merknader». Dersom et kjøretøy leveres med et komplett sett med standardfelger og -dekk og et komplett 

sett med vinterdekk (merket med symbolet med tre tinder og et snøfnugg – 3PMS) med eller uten felger, skal 

vinterdekkene og deres eventuelle felger anses som ytterligere dekk-/felgkombinasjoner uavhengig av hvilke 

felger/dekk som faktisk er montert på kjøretøyet.» 

ii) Følgende forklarende merknad tilføyes: 

«(t) Får anvendelse bare på enkeltkjøretøyer fra kjøremotstandsmatrisefamilien (RLMF).»  
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5) I vedlegg XI gjøres følgende endringer: 

Forklarende merknad(1) skal lyde: 

«(1) For kjøretøyer med en referansemasse på opp til 2 610 kg. Kan på produsentens anmodning også få anvendelse på 

kjøretøyer med en referansemasse på opp til 2 840 kg eller, dersom kjøretøyet er et spesialkjøretøy med koden SB 

(pansrede kjøretøyer), også kjøretøyer med en referansemasse på over 2 840 kg. Med hensyn til tilgang til 

opplysninger om andre deler (f.eks. bodel) enn basiskjøretøyet er det tilstrekkelig at produsenten gir rask og enkel 

tilgang til opplysninger om reparasjoner og vedlikehold.» 

 __________   
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[De øvrige vedleggene er kunngjort i EUT L 301 av 27.11.2018, s. 10-299.]  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1832&qid=1610549235941&from=EN
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/978 

av 14. juni 2019 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 579/2014 om unntak fra visse bestemmelser i vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 med hensyn til sjøtransport av flytende oljer og fettstoffer(*) 

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 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EU) nr. 579/2014(2) er det fastsatt et unntak på visse vilkår fra nr. 4 i kapittel IV i vedlegg II 

til forordning (EF) nr. 852/2004 med hensyn til transport i sjøgående fartøyer av flytende oljer og fettstoffer beregnet på, 

eller som sannsynligvis vil bli brukt til, konsum. 

2) Vilkårene knytter seg til skipsutstyr og sjøtransportmetoder i tillegg til kriterier for stoffer som skal transporteres i et 

sjøgående fartøy som tidligere last. Stoffer som oppfyller disse kriteriene, er oppført i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 579/2014 (listen over akseptable tidligere laster). 

3) I sin vitenskapelige uttalelse av 24. november 2016(3) vurderte Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») om metylacetat, etyl-tert-butyleter, ammoniumsulfat og kalsiumlignosulfonat kan aksepteres som 

tidligere laster. Myndigheten konkluderte med at metylacetat og etyl-tert-butyleter oppfyller kriteriene for å kunne 

aksepteres som tidligere last, at ammoniumsulfat oppfyller kriteriene for å kunne aksepteres bare for produkter av 

næringsmiddelkvalitet og at kalsiumlignosulfonat ikke oppfyller disse kriteriene. 

4) Listen over akseptable tidligere laster i vedlegget til forordning (EU) nr. 579/2014 bør derfor endres. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 579/2014 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 unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 159 av 17.6.2019, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 290/2019 av 

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 31. 

(1) EUT L 139 av 30.04.2004, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 579/2014 av 28. mai 2014 om unntak fra visse bestemmelser i vedlegg II til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 852/2004 med hensyn til sjøtransport av flytende oljer og fettstoffer (EUT L 160 av 29.5.2014, s. 14). 

(3) EFSA Journal 2017;15(1):4656. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. juni 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 579/2014 gjøres følgende endringer: 

1) Følgende post tilføyes etter posten for «2-etylheksanol»: 

«etyl-tert-butyleter 637-92-3» 

2) Følgende post tilføyes etter posten for «metanol»: 

«Metylacetat 79-20-9» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1338 

av 8. august 2019 

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

kontakt med næringsmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

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

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

middeltrygghet («Myndigheten») offentliggjort en vitenskapelig uttalelse om tillatte bruksområder for et allerede 

godkjent stoff som kan brukes i materialer som kommer i kontakt med næringsmidler. For å sikre at forordning (EU)  

nr. 10/2011 avspeiler Myndighetens seneste konklusjoner, bør forordningen endres. 

3) Stoffet poly(R)-3-hydroksybutyrat-co-(R)-3-hydroksyheksanat) (FCM-stoffnr. 1059, CAS-nummer 147398-31-0) er ved 

kommisjonsforordning (EU) 2019/37(3) godkjent for bruk alene eller blandet med andre polymerer som kommer i 

kontakt med tørre eller faste næringsmidler for hvilke det er valgt næringsmiddelsimulant E i tabell 2 i vedlegg III til 

forordning (EU) nr. 10/2011, på grunnlag av to vitenskapelige uttalelser(4)(5) som Myndigheten har offentliggjort. 

Myndigheten har vedtatt en ny positiv vitenskapelig uttalelse(6) om utvidelse av bruken av dette stoffet alene eller 

blandet med andre polymerer i framstillingen av plast beregnet på å komme i kontakt med alle næringsmidler. I den 

seneste uttalelsen konkluderte Myndigheten med at stoffet ikke utgjør et trygghetsproblem for forbrukeren dersom det 

brukes alene eller blandet med andre polymerer som kommer i kontakt med alle næringsmidler ved kontakt i seks 

måneder eller mer ved romtemperatur eller lavere, herunder faser med varmfylling eller korte oppvarmingsfaser, 

forutsatt at migrasjonen av alle oligomerer med en molekylvekt under 1 000 Da ikke overstiger 5,0 mg/kg 

næringsmiddel eller næringsmiddelsimulant. Myndighetens konklusjon er basert på de verst tenkelige forhold for 

migrasjonstesting fastsatt i kapittel 2 nr. 2.1.4 i vedlegg V til forordning (EU) nr. 10/2011 for langtidskontakt (seks 

måneder eller mer) med næringsmidler ved romtemperatur eller lavere. I samsvar med bestemmelsene i kapittel 2  

nr. 2.1.5 i vedlegg V til nevnte forordning skal disse verst tenkelige forhold for migrasjonstesting også omfatte kontakt i 

under seks måneder ved romtemperatur eller lavere. Bruken av dette stoffet alene eller blandet med andre polymerer ved 

framstillingen av plast beregnet på å komme i kontakt med alle næringsmidler ved kontakt i mindre enn seks måneder 

ved romtemperatur eller lavere, herunder faser med varmfylling eller korte oppvarmingsfaser, vil derfor heller ikke 

utgjøre noe trygghetsproblem, forutsatt at migrasjonen av alle oligomerer med en molekylvekt under 1 000 Da ikke 

overstiger 5,0 mg/kg næringsmiddel eller næringsmiddelsimulant. Myndigheten bekreftet videre i sin uttalelse at den 

spesifikke migrasjonsgrensen på 0,05 mg/kg næringsmiddel fastsatt for nedbrytingsproduktet krotonsyre i den tidligere 

godkjenningen av FCM-stoffnr. 1059, bør gjelde også ved denne utvidede bruken. Posten for dette stoffet i tabell 1 i  

nr. 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 bør derfor omfatte alle bruksområder for dette stoffet med alle 

næringsmidler og under alle forhold i kolonne 10 i nevnte tabell. 

4) Godkjenningen fastsatt i denne forordning av FCM-stoffnr. 1059 krever at samlet migrasjon av oligomerer med en 

molekylvekt under 1 000 Da ikke overstiger 5,0 mg/kg næringsmiddel eller næringsmiddelsimulant. Ettersom 

analysemetodene for å bestemme migrasjonen av disse oligomerene er komplekse, har vedkommende myndigheter ikke 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 209 av 9.8.2019, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 291/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 32. 

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

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

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

(3) Kommisjonsforordning (EU) 2019/37 av 10. januar 2019 om endring og retting av forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og 

plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler (EUT L 9 av 11.1.2019, s. 88). 

(4) EFSA Journal 2016;14(5):4464. 

(5) EFSA Journal 2018;16(7):5326. 

(6) EFSA Journal 2019;17(1):5551. 
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nødvendigvis tilgang til en beskrivelse av disse metodene. Uten denne beskrivelsen er det ikke mulig for vedkommende 

myndighet å kontrollere at migrasjonen av oligomerer fra materialet eller gjenstanden overholder migrasjonsgrensen for 

disse oligomerene. Det bør derfor kreves at driftsansvarlige som bringer i omsetning en ferdig gjenstand eller et ferdig 

materiale som inneholder dette stoffet, inkluderer en metodebeskrivelse og en kalibreringsprøve i underlags-

dokumentasjonen nevnt i artikkel 16 i forordning (EU) nr. 10/2011, dersom metoden krever det. 

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

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

Artikkel 2 

Plastmaterialer og plastgjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler og som er i samsvar med 

forordning (EU) nr. 10/2011 med den ordlyden som gjaldt før ikrafttredelsen av denne forordning, kan bringes i omsetning fram 

til 29. august 2020 og kan forbli på markedet til lagrene er tomme. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel 8. august 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 skal posten for FCM-stoffnr. 1059 lyde: 

«1059  147398-31-0 Poly((R)-3-

hydroksybutyrat-co-

(R)-3-

hydroksyheksanat) 

nei ja nei  (35) Skal bare brukes alene eller blandet med andre polymerer som 

kommer i kontakt med alle næringsmidler ved kontakt i opptil 

seks måneder og/eller seks måneder eller mer, ved 

romtemperatur eller lavere, herunder faser med varmfylling 

eller korte oppvarmingsfaser. Migrasjonen av alle oligomerer 

med en molekylvekt under 1 000 Da skal ikke overstige 

5,0 mg/kg næringsmiddel. 

(23)» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/828 

av 14. mars 2019 

om endring av delegert forordning (EU) 2016/127 med hensyn til vitamin D-kravene til morsmelkerstatninger og 

erukasyrekravene til morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og 

småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av 

rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009(1), særlig artikkel 11 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/127(2) fastsettes blant annet regler for sammensetning og merking av 

morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/127 fastsetter spesifikt et vitamin D-innhold for morsmelkerstatninger på 

mellom 2 og 3 μg/100 kcal. 

3) Det er uttrykt bekymring for at høyt konsum av morsmelkerstatninger som inneholder 3 μg/100 kcal vitamin D, 

kombinert med ytterligere vitamin D-inntak gjennom tilskudd, kan føre til at noen spedbarn inntar vitamin D i mengder 

som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. For å sikre best mulig beskyttelse av spedbarn har Kommisjonen anmodet Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») om å vurdere sikkerheten ved spedbarns konsum av 

morsmelkerstatninger med et vitamin D-innhold på 3 μg/100 kcal. 

4) I sin vitenskapelige uttalelse av 28. juni 2018 om ajourføringen av den øvre grensen for tolerabelt inntak av vitamin D 

for spedbarn(3) konkluderte Myndigheten med at bruk av morsmelkerstatninger med et vitamin D-innhold på 3 μg/100 

kcal kan føre til at noen spedbarn opp til fire måneder inntar vitamin D i mengder som overstiger den øvre grensen for 

tolerabelt inntak, bare gjennom morsmelkerstatningen. 

5) I uttalelsen ble det også konkludert med at anvendelsen av et høyeste vitamin D-innhold på 2,5 μg/100 kcal i 

morsmelkerstatninger ikke fører til et vitamin D-inntak som overstiger den øvre grensen for tolerabelt inntak, bare 

gjennom morsmelkerstatningen. På grunnlag av denne uttalelsen bør det høyeste tillatte vitamin D-innholdet i 

morsmelkerstatninger i henhold til delegert forordning (EU) 2016/127 senkes til 2,5 μg/100 kcal i samsvar med artikkel 

6 og nr. 1–4 i artikkel 9 i forordning (EU) nr. 609/2013. 

6) Høyeste tillatte innhold av erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger er fastsatt ved delegert forordning 

(EU) 2016/127. 

7) Myndigheten har vedtatt en vitenskapelig uttalelse om forekomsten av erukasyre i næringsmidler og fôrvarer(4).  

I uttalelsen ble det konkludert med at eksponeringen gjennom kosten i 95-prosentilen var høyest hos spedbarn og andre 

barn, som kan tyde på en risiko for unge med høy eksponering for erukasyre. 

8) Idet det tas hensyn til konklusjonene i uttalelsen er det hensiktsmessig å senke de øvre grenseverdiene for erukasyre i 

morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. 

9) Vedlegg I og II til delegert forordning (EU) 2016/127 bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 137 av 23.5.2019, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 292/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 33. 

(1) EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/127 av 25. september 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 609/2013 med hensyn til særlige sammensetnings- og informasjonskrav til morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og med hensyn 

til kravene til informasjon om spedbarns- og småbarnsernæring (EUT L 25 av 2.2.2016, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2018; 16(8):5365, 118 s. 

(4) EFSA Journal 2016; 14(11):4593, 173 s. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til delegert forordning (EU) 2016/127 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 14. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I og II til delegert forordning (EU) 2016/127 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 11 skal posten om vitamin D lyde: 

 
Per 100 kJ Per 100 kcal 

Minst Høyst Minst Høyst 

«Vitamin D (μg) 0,48 0,6 2 2,5» 

b) Nr. 5.3 skal lyde: 

«5.3. Innholdet av erukasyre skal utgjøre høyst 0,4 % av det samlede fettinnholdet.» 

2) I vedlegg II skal nr. 4.3 lyde: 

«4.3. Innholdet av erukasyre skal utgjøre høyst 0,4 % av det samlede fettinnholdet.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1294 

av 1. august 2019 

om tillatelse til å bringe betain i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2015/2283 fastsetter at bare nye næringsmidler som er godkjent og oppført på EU-listen, kan bringes i 

omsetning i Unionen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2), som oppretter en EU-liste over godkjente nye 

næringsmidler, ble vedtatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

3) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen treffe beslutning om at et nytt næringsmiddel 

godkjennes og kan bringes i omsetning i Unionen, og om ajourføring av EU-listen. 

4) Selskapet DuPont Nutrition Biosciences ApS («søkeren») innga 12. juni 2015 en søknad til vedkommende myndighet i 

Finland om å bringe betain i omsetning i Unionen som en ny næringsmiddelingrediens i henhold til artikkel 1 nr. 2 

bokstav e) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97(3). Søknaden gjelder bruk av betain i korn- og 

proteinstenger, drikkepulver, drikkeklare isotoniske drikker for personer over 10 år som driver med idrett, samt i korn- 

og proteinstenger og næringsmidler til spesielle medisinske formål og/eller i totale kosterstatninger som definert i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013(4), med unntak av næringsmidler beregnet på spedbarn og 

småbarn. 

5) I henhold til artikkel 35 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 skal en søknad om å bringe et nytt næringsmiddel i 

omsetning i Unionen som er inngitt til en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, og som det 

ikke er truffet endelig beslutning om innen 1. januar 2018, behandles som en søknad inngitt i henhold til forordning 

(EU) 2015/2283. 

6) Søknaden om å bringe betain i omsetning i Unionen som et nytt næringsmiddel ble inngitt til en medlemsstat i samsvar 

med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, men den oppfyller også kravene fastsatt i forordning (EU) 2015/2283. 

7) Vedkommende myndighet i Finland leverte sin første vurderingsrapport 21. oktober 2015. I rapporten konkluderte den 

med at betain oppfyller kriteriene for nye næringsmiddelingredienser fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 258/97.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 204 av 2.8.2019, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 293/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 34. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser (EFT 

L 43 av 14.2.1997, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til 

spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 

96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning (EF) 

nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35). 

2021/EØS/30/23 
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8) Kommisjonen oversendte den første vurderingsrapporten til de andre medlemsstatene 23. oktober 2015. De andre 

medlemsstatene kom med begrunnede innvendinger innen fristen på 60 dager fastsatt i første ledd i artikkel 6 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 258/97 med hensyn til skadevirkninger observert ved NOAEL-dosen (dosen uten observert 

skadevirkning) foreslått av søkeren for studien av kronisk oral toksisitet og karsinogenitet, den lave eksponerings-

marginen mellom betaindosene der det er observert virkninger i de toksikologiske studiene, og det foreslåtte daglige 

inntaket av betain. 

9) På bakgrunn av de begrunnede innvendingene rådførte Kommisjonen seg 4. april 2016 med Den europeiske myndighet 

for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og ba den om å foreta en ytterligere vurdering av betain som en ny 

næringsmiddelingrediens i samsvar med forordning (EF) nr. 258/97. 

10) Myndigheten vedtok 25. oktober 2017 den vitenskapelige uttalelsen «Safety of Betaine as a novel food pursuant to 

Regulation (EC) No 258/97»(5). Denne uttalelsen er i samsvar med kravene i artikkel 11 i forordning (EU) 2015/2283, 

selv om den er utarbeidet og vedtatt av Myndigheten i henhold til forordning (EF) nr. 258/97. 

11) Myndigheten konkluderte i sin vitenskapelige uttalelse basert på referansedosemetoden (BMD)(6) med at betain er trygt 

for de tiltenkte målgruppene når det tilsettes i næringsmidler med 400 mg/dag (6 mg/kg kroppsvekt per dag) som 

høyeste døgndose. I uttalelsen konkluderte Myndigheten med at det ikke er mulig å fastslå om betain er trygt med de 

bruksområdene og grenseverdiene som søkeren foreslår, som er 2 500 mg betain per dag. 

12) Den 25. januar 2018 framsatte søkeren en anmodning til Kommisjonen om vern av opplysninger som er underlagt 

eiendomsrett, for ni studier som er framlagt til støtte for søknaden, nærmere bestemt rapporter om en studie av akutt oral 

toksisitet(7), to studier av subakutt oral toksisitet (én 14-dagers studie(8) og én 28-dagers studie(9)) og en studie av 

subkronisk oral toksisitet(10) (42-dagers studie), tre studier av mutagenitet og genotoksisitet(11), en studie av kronisk oral 

toksisitet og karsinogenitet(12) og en studie (seks måneder) av kronisk eksponering av mennesker gjennom kosten(13). 

13) Under utarbeidingen av sin uttalelse om betain som et nytt næringsmiddel(14) fant Myndigheten 18. februar 2018 at 

BMD-analysen og utledningen av et trygt inntaksnivå av betain hos målgruppen var basert på opplysningene fra studien 

av kronisk oral toksisitet og karsinogenitet, utledningen av et trygt inntak av betain hos målgruppen var basert på 

opplysningene fra studien av kronisk eksponering av mennesker gjennom kosten, og opplysningene fra de tre studiene 

av genotoksisitet ble brukt som grunnlag for å dempe bekymringene om betains mulige genotoksisitet. Det synes derfor 

som konklusjonene om hvorvidt betain er trygt, ikke ville vært mulig å trekke uten opplysningene fra de ikke-

offentliggjorte rapportene om disse studiene. 

14) Etter å ha mottatt Myndighetens vurderinger anmodet Kommisjonen søkeren om å ytterligere begrunne påberopelsen av 

eiendomsrett til studien av kronisk oral toksisitet og karsinogenitet, studien av kronisk eksponering av mennesker 

gjennom kosten og de tre studiene av mutagenitet og genotoksisitet, og om å begrunne sitt krav om enerett til å kunne 

vise til disse studiene, som nevnt i artikkel 26 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 2015/2283. 

15) Søkeren opplyste at selskapet på det tidspunktet søknaden ble inngitt, hadde eiendomsrett og enerett til studiene i 

henhold til nasjonal rett, og at tredjeparter derfor ikke hadde lovlig tilgang til eller anledning til å bruke disse studiene. 

16) Kommisjonen vurderte alle opplysninger framlagt av søkeren og anså at oppfyllelsen av kravene fastsatt i artikkel 26 

nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 var tilstrekkelig dokumentert av søkeren. Av den grunn bør studien av kronisk oral 

toksisitet og karsinogenitet, studien av kronisk eksponering av mennesker gjennom kosten og de tre studiene av 

genotoksisitet, som alle inngår i søkerens dokumentasjon, ikke brukes av Myndigheten til fordel for en etterfølgende 

søker i et tidsrom på fem år fra datoen for ikrafttredelse av denne forordningen. Som følge av dette bør retten til å bringe 

betain i omsetning i Unionen, som godkjennes ved denne forordning, begrenses til søkeren i dette tidsrommet.  

  

(5) EFSA Journal 2017; 15(11):5057. 

(6) EFSA Journal 2017; 15(1):4658. 

(7) Life Science Research Limited, 1990, ikke offentliggjort. 

(8) TNO BIBRA, 2001, ikke offentliggjort. 

(9) TNO BIBRA, 2001, ikke offentliggjort. 

(10) Imasde Aglomentaria, 2012, ikke offentliggjort. 

(11) Asquith 1989 a, b, c, ikke offentliggjort. 

(12) Hatano Research Institute, 2002, studiene er ikke offentliggjort. 

(13) Rapporten er ikke offentliggjort, udatert. 

(14) EFSAs vitenskapsgruppe for produkter til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, ernæring og allergier, protokoll fra 83. plenumsmøte 

avholdt 7.–8. februar 2018 og vedtatt 18. februar 2018 (https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/180207-1-m.pdf). 
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17) At godkjenningen av betain og retten til å vise til studiene i søkerens dokumentasjon begrenses utelukkende til søkeren, 

er imidlertid ikke til hinder for at andre søkere kan søke om tillatelse til å bringe det samme nye næringsmiddelet i 

omsetning, forutsatt at søknaden deres er basert på lovlig innhentede opplysninger til støtte for godkjenning i henhold til 

denne forordningen. 

18) Søkeren framsatte 2. november 2018 en anmodning til Kommisjonen i henhold til artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 

2015/2283 om endring i de bruksvilkårene for betain som inngikk i søkerens anmodning av 12. juni 2015 til 

vedkommende myndighet i Finland om å bringe betain i omsetning i Unionen som en ny næringsmiddelingrediens. De 

anmodede endringene gjelder endringer i tiltenkte bruksområder og grenseverdier for betain i drikkepulver, isotoniske 

drikker, protein- og kornstenger og måltidserstatningsprodukter for idrettsutøvere samt i bruksområder for betain i totale 

kosterstatningsprodukter for vektkontroll og i næringsmidler til spesielle medisinske formål som definert i forordning 

(EU) nr. 609/2013, med unntak av næringsmidler til spedbarn og småbarn. Disse endringene vil sikre at inntaket av 

betain i befolkningen generelt ikke overstiger 400 mg per dag (6 mg/kg kroppsvekt per dag), som Myndigheten anser 

som trygt, i henhold til uttalelsen den avga i 2017. 

19) Kommisjonen rådførte seg med Myndigheten 12. desember 2018 og ba den om å foreta en ytterligere vurdering av 

endringene i de tiltenkte bruksområdene og grenseverdiene for betain som et nytt næringsmiddel i samsvar med artikkel 

10 nr. 3 i forordning (EU) 2015/2283. 

20) Myndigheten vedtok 14. mars 2019 den vitenskapelige uttalelsen «Safety of Betaine as a novel food pursuant to 

Regulation (EU) 2015/2283»(15). Den vitenskapelige uttalelsen er i samsvar med kravene i artikkel 11 i forordning (EU) 

2015/2283. 

21) I uttalelsen konkluderte Myndigheten med at betain er trygt under de nye foreslåtte bruksvilkårene. Den vitenskapelige 

uttalelsen gir derfor tilstrekkelig grunnlag for å kunne fastslå at betain med de foreslåtte bruksområdene og 

grenseverdiene, når det brukes som ingrediens i drikkepulver, isotoniske drikker, protein- og kornstenger og 

måltidserstatningsprodukter for idrettsutøvere samt i totale kosterstatningsprodukter for vektkontroll og i næringsmidler 

til spesielle medisinske formål som definert i forordning (EU) nr. 609/2013, med unntak av næringsmidler til spedbarn 

og småbarn, oppfyller kriteriene i artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. 

22) Inntaket av betain kan overstige et trygt nivå dersom betainholdige næringsmidler brukes sammen med kosttilskudd som 

inneholder betain. Forbrukerne bør derfor gjennom hensiktsmessig merking informeres om at betainholdige 

næringsmidler ikke bør brukes dersom kosttilskudd som inneholder betain, inntas samme dag. 

23) Bruk av betain bør godkjennes uten at det berører kravene i forordning (EU) nr. 609/2013 med hensyn til næringsmidler 

beregnet på spedbarn og småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for 

vektkontroll. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

1. Betain som angitt i vedlegget til denne forordningen skal oppføres på EU-listen over godkjente nye næringsmidler 

opprettet ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

2. I et tidsrom på fem år fra datoen for ikrafttredelse av denne forordningen gis bare den opprinnelige søkeren 

Selskap: DuPont Nutrition Biosciences ApS 

Adresse: Langebrogade 1 DK-1411 København K, Danmark 

tillatelse til å bringe det nye næringsmiddelet nevnt i nr. 1 i omsetning i Unionen, med mindre en etterfølgende søker får 

godkjent det nye næringsmiddelet uten henvisning til de opplysningene som vernes i henhold til artikkel 2 i denne 

forordningen, eller etter avtale med DuPont Nutrition Biosciences ApS. 

  

(15) EFSA Journal 2019; 17(4):5658. 
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3. Posten på EU-listen nevnt i nr. 1 skal inneholde de vilkårene for bruk og kravene til merking som er fastsatt i vedlegget til 

denne forordningen. 

4. Godkjenningen fastsatt i denne artikkelen berører ikke bestemmelsene i forordning (EU) nr. 609/2013. 

Artikkel 2 

Studiene som inngår i søknadsdokumentasjonen, som ligger til grunn for Myndighetens vurdering av det nye næringsmiddelet 

nevnt i artikkel 1, og som søkeren hevder eiendomsrett til og hvis framlegging var en forutsetning for å godkjenne det nye 

næringsmiddelet, skal ikke brukes til fordel for en etterfølgende søker i et tidsrom på fem år fra datoen for ikrafttredelse av 

denne forordningen uten samtykke fra DuPont Nutrition Biosciences ApS. 

Artikkel 3 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 4 

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

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

Utferdiget i Brussel 1. august 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 gjøres følgende endringer: 

1) Følgende post innsettes i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt 

næringsmiddel 
Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav Vern av opplysninger 

«Betain Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier(*) Betegnelsen på det nye 

næringsmiddelet på merkingen 

av næringsmidler som 

inneholder det, skal være 

«betain». 

Merkingen av betainholdige 

næringsmidler skal være påført 

opplysning om at nærings-

midlene ikke bør brukes dersom 

kosttilskudd som inneholder 

betain, inntas samme dag. 

 Godkjent 22. august 2019. Denne oppføringen er 

basert på vitenskapelig dokumentasjon og 

vitenskapelige data som er omfattet av eiendomsrett 

og vernet i samsvar med artikkel 26 i forordning (EU) 

2015/2283. 

Søker: DuPont Nutrition Biosciences ApS, 

Langebrogade 1 København K, DK-1411, Danmark. 

I tidsrommet som opplysningsvernet gjelder for, er 

det nye næringsmiddelet betain godkjent for å bringes 

i omsetning i Unionen bare av DuPont Nutrition 

Biosciences ApS, med mindre en etterfølgende søker 

får godkjent det nye næringsmiddelet uten henvisning 

til den vitenskapelige dokumentasjonen eller de 

vitenskapelige dataene som er omfattet av eiendoms-

rett eller vernet i samsvar med artikkel 26 i 

forordning (EU) 2015/2283, eller etter avtale med 

DuPont Nutrition Biosciences ApS. 

Sluttdato for vern av opplysninger: 22. august 2024. 

Drikkepulver, isotonisk drikker og 

energidrikker for idrettsutøvere 

60 mg/100 g 

Protein- og kornstenger for 

idrettsutøvere 

500 mg/100 g 

Måltidserstatninger for 

idrettsutøvere 

20 mg/100 g 

Total kosterstatning for 

vektkontroll i henhold til 

definisjonen i forordning (EU) nr. 

609/2013 

500 mg/100 g (stenger) 

136 mg/100 g (supper) 

188 mg/100 g (grøt) 

60 mg/100 g (drikker) 

Næringsmidler til spesielle 

medisinske formål i henhold til 

definisjonen i forordning (EU) 

nr. 609/2013, for voksne 

400 mg/dag 

(*) Øvre grenseverdi i det bruksklare sluttproduktet som markedsføres som sådant, eller som rekonstitueres etter produsentens anvisninger.» 
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2) Følgende post innsettes i tabell 2 («Spesifikasjoner») i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt 

næringsmiddel 
Spesifikasjon 

«Betain Beskrivelse/definisjon: 

Betain (N,N,N-trimetylglysin eller karboksy-N,N,N-trimetylmetanamin), i vannfri form (CH3)3N+CH2COO– (CAS-nr.: 107-43-7) og i monohydratform (CH3)3N+CH2COO–

.H2O (CAS-nr.: 590-47-6) framstilles ved bearbeiding av sukkerbete (melasse, vinasse eller glyserol). 

Egenskaper/sammensetning 

Utseende: Frittflytende hvite krystaller 

Betain: ≥ 99,0 % (masseprosent på tørrstoffbasis) 

Vanninnhold: ≤ 2,0 % (vannfritt), ≤ 15,0 % (monohydrat) 

Aske: ≤ 0,1 % 

pH: 5,0–7,0 

Proteinrester: ≤ 1,0 mg/g 

Tungmetaller: 

Arsen: < 0,1 mg/kg 

Kvikksølv: < 0,005 mg/kg 

Kadmium: < 0,01 mg/kg 

Bly: < 0,05 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier: 

Totalt kimtall: ≤ 100 KDE/g 

Koliforme bakterier: Ikke påvist i 10 g 

Salmonella sp.: Ikke påvist i 25 g 

Gjær: ≤ 10 KDE/g 

Mugg: ≤ 10 KDE/g 

KDE: Kolonidannende enheter.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1314 

av 2. august 2019 

om tillatelse til å endre spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet lakto-N-neotetraose framstilt med 

Escherichia coli K-12 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2015/2283 fastsetter at bare nye næringsmidler som er godkjent og oppført på EU-listen, kan bringes i 

omsetning i Unionen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2), som oppretter en EU-liste over godkjente nye 

næringsmidler, ble vedtatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

3) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen framlegge et utkast til gjennom-

føringsrettsakt som godkjenner at et nytt næringsmiddel bringes i omsetning i Unionen, og som ajourfører EU-listen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/375(3) godkjente i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 258/97(4) at lakto-N-neotetraose framstilt ved kjemisk syntese bringes i omsetning som en ny 

næringsmiddelingrediens. 

5) Selskapet Glycom A/S («søkeren») underrettet 1. september 2016 Kommisjonen i henhold til artikkel 5 i forordning 

(EF) nr. 258/97 om sin hensikt om å bringe lakto-N-neotetraose av mikrobiell opprinnelse, framstilt med Escherichia 

coli stamme K-12, i omsetning som en ny næringsmiddelingrediens. 

6) I nevnte underretning til Kommisjonen framla søkeren også en rapport utstedt av vedkommende myndighet i Irland i 

henhold til artikkel 3 nr. 4 i forordning (EF) nr. 258/97 som, på grunnlag av vitenskapelig dokumentasjon framlagt av 

søkeren, konkluderte med at lakto-N-neotetraose framstilt med Escherichia coli stamme K-12 i hovedsak tilsvarer 

syntetisk lakto-N-neotetraose godkjent ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/375. Derfor ble lakto-

N-neotetraose av mikrobiell opprinnelse oppført på EU-listen over nye næringsmidler. 

7) Den 18. desember 2018 anmodet søkeren i henhold til artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 om en endring i 

spesifikasjonene for lakto-N-neotetraose med Escherichia coli stamme K-12 for å redusere energi- og miljøbelastningen 

ved framstillingsprosessen for lakto-N-neotetraose og redusere kostnadene per produsert enhet. Endringene gjelder en 

reduksjon av innholdet av lakto-N-neotetraose fra lik eller høyere enn 92 % til lik eller høyere enn 80 %, og en økning 

av innholdet av mindre sakkarider i det nye næringsmiddelet, nærmere bestemt en økning i innholdet av D-laktose fra 

opp til 3,0 % til opp til 10,0 %, og en økning i innholdet av para-lakto-N-neoheksaose fra opp til 3,0 % til opp til 5,0 %. 

8) For å sikre at det nye næringsmiddelets samlede renhetsgrad etter innføringen av de anmodede endringene i 

spesifikasjonene er like høy som for dagens godkjente lakto-N-neotetraose, foreslår søkeren også at det samlede 

innholdet av lakto-N-neotetraose og av mindre sakkarider (D-laktose, lakto-N-triose II, para-lakto-N-neoheksaose og 

lakto-N-neotetraosefruktose-isomer) i det nye næringsmiddelet er lik eller høyere enn 92,0 %. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 205 av 5.8.2019, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 293/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 34. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/375 av 11. mars 2016 om tillatelse til å bringe lakto-N-neotetraose i omsetning som 

en ny næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 70 av 16.3.2016, s. 22). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser (EFT 

L 43 av 14.2.1997, s. 1). 

2021/EØS/30/24 
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9) De anmodede endringene i spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet skyldes endringer i framstillingsprosessen, der 

rensing gjennom krystallisering erstattes med spraytørking, som for tiden er det som brukes ved framstilling av lakto-N-

neotetraose med Escherichia coli stamme K-12. Søkeren anmodet derfor om endring av posten for lakto-N-neotetraose 

av mikrobiell opprinnelse på EU-listen over godkjente nye næringsmidler for å gjenspeile endringen i framstillings-

prosessen med hensyn til rensing. 

10) Kommisjonens vurdering av de anmodede endringene av sakkarider i det godkjente nye næringsmiddelet, som også er 

bestanddeler i brystmelk, der endringene innebærer et fortsatt høyt samlet innhold av disse og andre mindre sakkarider i 

det nye næringsmiddelet, er at de ikke endrer trygghetshensynene som lå til grunn for godkjenningen av syntetisk lakto-

N-neotetraose og lakto-N-neotetraose framstilt med Escherichia coli stamme K-12, og at det derfor ikke er behov for å 

rådspørre Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet. 

11) På bakgrunn av ovennevnte er de anmodede endringene i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. 

Spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet lakto-N-neotetraose av mikrobiell opprinnelse framstilt med Escherichia 

coli stamme K-12 bør derfor endres til det foreslåtte innholdet av lakto-N-neotetraose, D-laktose og para-lakto-N-

neoheksaose og til det samlede innholdet av lakto-N-neotetraose og mindre sakkarider (D-laktose, lakto-N-triose II, 

para-lakto-N-neoheksaose og lakto-N-neotetraosefruktose-isomer). 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Posten for stoffet lakto-N-neotetraose framstilt med Escherichia coli stamme K-12 på EU-listen over godkjente nye 

næringsmidler som er fastsatt i artikkel 6 i forordning (EU) 2015/2283, endres som angitt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 2. august 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 2 («Spesifikasjoner») i gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 skal posten for «Lakto-N-neotetraose (mikrobiell 

kilde)» lyde: 

«Lakto-N-neotetraose 

(mikrobiell kilde) 

Definisjon: 

Kjemisk betegnelse: β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-2-acetamido-2-deoksy-β-D-glukopyranosyl-

(1→3)-β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-D-glukopyranose 

Kjemisk formel: C26H45NO21 

CAS-nr.: 13007-32-4 

Molekylvekt: 707,63 g/mol 

Kilde: 

Genmodifisert stamme av Escherichia coli K-12 

Beskrivelse: 

Lakto-N-neotetraose er et hvitt til hvitaktig pulver som framstilles ved en mikrobiologisk prosess. 

Renhet: 

Innhold (vannfritt): ≥ 80 % 

D-laktose: ≤ 10,0 % 

Lakto-N-triose II: ≤ 3,0 % 

para-lakto-N-neoheksaose: ≤ 5,0 % 

Lakto-N-neotetraosefruktose-isomer: ≤ 1,0 % 

Summen av sakkarider (lakto-N-neotetraose, D-laktose, lakto-N-triose II, para-lakto-N-

neoheksaose, lakto-N-neotetraosefruktose-isomer): ≥ 92 % 

pH (20 °C, 5 % løsning): 4,0–7,0 

Vann: ≤ 9,0 % 

Sulfataske: ≤ 0,4 % 

Løsemiddelrester (metanol): ≤ 100 mg/kg 

Proteinrester: ≤ 0,01 % 

Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet antall aerobe mesofile bakterier: ≤ 500 KDE/g 

Gjær: ≤ 10 KDE/g 

Mugg: ≤ 10 KDE/g 

Endotoksinrester: ≤ 10 EU/mg 

KDE: Kolonidannende enheter, EU: Endotoksinenheter» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1686 

av 8. oktober 2019 

om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for basisk myseproteinisolat fra kumelk som et nytt næringsmiddel i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2015/2283 fastsetter at bare nye næringsmidler som er godkjent og oppført på EU-listen, kan bringes i 

omsetning i Unionen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2) om opprettelse av en EU-liste over godkjente nye 

næringsmidler ble vedtatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

3) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen treffe beslutning om at et nytt næringsmiddel 

godkjennes og kan bringes i omsetning i Unionen, og om ajourføring av EU-listen. 

4) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1632(3) ble det gitt tillatelse til å bringe basisk 

myseproteinisolat fra kumelk i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til forordning (EU) 2015/2283, og EU-

listen over godkjente nye næringsmidler ble endret.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 258 av 9.10.2019, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 294/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 36. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1632 av 30. oktober 2018 om tillatelse til å bringe basisk myseproteinisolat fra 

kumelk i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 272 av 31.10.2018, s. 23). 

2021/EØS/30/25 
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5) Selskapet Armor Protéines S.A.S innga 10. oktober 2018 en søknad til Kommisjonen om utvidelse av bruksområdet for 

basisk myseproteinisolat fra kumelk i henhold til artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. De anmodede 

endringene gjelder bruk av basisk myseproteinisolat fra kumelk i næringsmidler til spesielle medisinske formål som 

definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013(4) og i kosttilskudd som definert i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2002/46/EF(5) til spedbarn på inntil 12 måneder. 

6) Kommisjonen rådførte seg med Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») 24. januar 

2019 og ba den om å foreta en ytterligere vurdering av utvidelsen av bruksområdet for basisk myseproteinisolat fra 

kumelk som et nytt næringsmiddel i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) 2015/2283. 

7) Den 14. mars 2019 vedtok Myndigheten den vitenskapelige uttalelsen «Safety of whey basic protein isolate for extended 

uses in foods for special medical purposes and food supplements for infants pursuant to Regulation (EU) 2015/2283»(6). 

Den vitenskapelig uttalelsen er i samsvar med kravene i artikkel 11 i forordning (EU) 2015/2283. 

8) Den vitenskapelige uttalelsen ga tilstrekkelig grunnlag for å kunne fastslå at basisk myseproteinisolat fra kumelk ved de 

foreslåtte utvidede bruksområdene og grenseverdiene i næringsmidler til spesielle medisinske formål og i kosttilskudd 

til spedbarn på inntil 12 måneder, er i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. Myndigheten 

konkluderte i denne uttalelsen med at de utvidede bruksområdene ikke vil øke det potensielle inntaket av det nye 

næringsmiddelet sammenlignet med næringsmiddelet som ble vurdert i Myndighetens uttalelse fra 2018(7). EU-listen 

over godkjente nye næringsmidler bør derfor endres, slik at utvidelsen av bruksområde oppføres som godkjent bruk av 

basisk myseproteinisolat fra kumelk. 

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. Posten for stoffet basisk myseproteinisolat fra kumelk på EU-listen over godkjente nye næringsmidler, opprettet ved 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470, endres som angitt i vedlegget til denne forordning. 

2. Posten på EU-listen nevnt i nr. 1 skal inneholde de vilkårene for bruk og kravene til merking som er fastsatt i vedlegget til 

denne forordning. 

3. Godkjenningen fastsatt i denne artikkel berører ikke bestemmelsene i forordning (EU) nr. 609/2013 og direktiv 

2002/46/EF. 

Artikkel 2 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til 

spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 

96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning (EF) 

nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd (EFT  

L 183 av 12.7.2002, s. 51). 

(6) EFSA Journal 2019; 17(4):5659. 

(7) EFSA Journal 2018; 16(7):5360. 



Nr. 30/512 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

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 8. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 gjøres følgende endringer: 

1) I tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») skal posten for «Basisk myseproteinisolat fra kumelk» lyde: 

«Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav Vern av opplysninger 

Basisk myseproteinisolat fra 

kumelk 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye 

næringsmiddelet på merkingen 

av næringsmidler som 

inneholder det, skal være 

«basisk myseproteinisolat fra 

kumelk». 

Kosttilskudd som inneholder 

basisk myseproteinisolat fra 

kumelk, skal være merket med 

følgende: 

«Dette kosttilskuddet bør ikke 

brukes av 

spedbarn/barn/ungdom under 

ett/tre/atten(*) år» 

(*) Avhengig av aldersgruppen 

kosttilskuddet er beregnet på. 

 Godkjent 20. november 2018. 

Denne oppføringen er basert på 

vitenskapelig dokumentasjon og 

vitenskapelige data som er 

omfattet av eiendomsrett og 

vernet i samsvar med artikkel 26 

i forordning (EU) 2015/2283. 

Søker: Armor Protéines S.A.S., 

19 bis, rue de la Libération 

35460 Saint-Brice-en-Coglès, 

Frankrike. I tidsrommet som 

opplysningsvernet gjelder for, er 

det nye næringsmiddelet basisk 

myseproteinisolat fra kumelk 

godkjent for å bringes i 

omsetning i Unionen bare av 

Armor Protéines S.A.S., med 

mindre en etterfølgende søker 

får godkjent det nye 

næringsmiddelet uten henvisning 

til den vitenskapelige 

dokumentasjonen eller de 

vitenskapelige dataene som er 

omfattet av eiendomsrett eller 

vernet i samsvar med artikkel 26 

i forordning (EU) 2015/2283, 

eller etter avtale med Armor 

Protéines S.A.S. Sluttdato for 

vern av opplysninger:  

20. november 2023.» 

Morsmelkerstatning som definert i 

forordning (EU) nr. 609/2013 

Tilskuddsblandinger som definert i 

forordning (EU) nr. 609/2013 

Total kosterstatning for vektkontroll 

som definert i forordning (EU) nr. 

609/2013 

Næringsmidler til spesielle 

medisinske formål som definert i 

forordning (EU) nr. 609/2013 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

30 mg/100 g (pulver) 

3,9 mg/100 ml (rekonstituert) 

30 mg/100 g (pulver) 

4,2 mg/100 ml (rekonstituert) 

300 mg/dag 

30 mg/100 g (i pulverform for 

spedbarn de første levemånedene til 

egnet tilleggsernæring kan gis) 

3,9 mg/100 ml (rekonstituert produkt 

for spedbarn de første levemånedene 

til egnet tilleggsernæring kan gis) 

30 mg/100 g (i pulverform for 

spedbarn som får egnet 

tilleggsernæring) 

4,2 mg/100 ml (rekonstituert produkt 

for spedbarn som får egnet 

tilleggsernæring) 

58 mg/dag for småbarn 

380 mg/dag for barn og ungdom i 

alderen 3–18 år 

610 mg/dag for voksne 

25 mg/dag for spedbarn 

58 mg/dag for småbarn 

250 mg/dag for barn og ungdom i 

alderen 3–18 år 

610 mg/dag for voksne 
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2) I tabell 2 («Spesifikasjoner») skal posten for «Basisk myseproteinisolat fra kumelk» lyde: 

«Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

Basisk myseproteinisolat fra kumelk 

Beskrivelse 

Basisk myseproteinisolat fra kumelk er et gulgrått pulver framstilt av skummet kumelk gjennom isolering og rensing i flere trinn. 

Egenskaper/sammensetning 

Samlet proteininnhold (vektprosent av produktet): ≥ 90 % 

Laktoferrin (vektprosent av produktet): 25–75 % 

Laktoperoksidase (vektprosent av produktet): 10–40 % 

Andre proteiner (vektprosent av produktet): ≤ 30 % 

TGF-β2: 12–18 mg/100 g 

Vanninnhold: ≤ 6,0 % 

pH (løsning med 5 % massekonsentrasjon): 5,5–7,6 

Laktose: ≤ 3,0 % 

Fett: ≤ 4,5 % 

Aske: ≤ 3,5 % 

Jern: ≤ 25 mg/100 g 

Tungmetaller 

Bly: < 0,1 mg/kg 

Kadmium: < 0,2 mg/kg 

Kvikksølv: < 0,6 mg/kg 

Arsen: < 0,1 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier: 

Antall aerobe mesofiler: ≤ 10 000 KDE/g 

Enterobacteriaceae: ≤ 10 KDE/g 

Escherichia coli: Ikke påvist i 1 g 

Koagulasepositive stafylokokker: Ikke påvist i 1 g 

Salmonella: Ikke påvist i 25 g 

Listeria: Ikke påvist i 25 g 

Cronobacter spp.: Ikke påvist i 25 g 

Mugg: ≤ 50 KDE/g 

Gjær: ≤ 50 KDE/g 

KDE: Kolonidannende enheter» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1331 

av 5. august 2019 

om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder peppermynteolje og sitronellal, forelagt av Det 

forente kongerike i samsvar med artikkel 36 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

[meddelt under nummer K(2019) 5691](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 36 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Selskapet Bird Free Ltd («søkeren») innga 24. november 2017 en søknad til vedkommende myndighet i Det forente 

kongerike om godkjenning av biocidproduktet «Bird Free» i henhold til den forenklede framgangsmåten for 

godkjenning. Produktet ble godkjent i Det forente kongerike 5. juni 2018. «Bird Free» er et avskrekkingsmiddel mot 

fugler av produkttype 19, og de to aktive stoffene det inneholder, peppermynteolje og sitronellal, er oppført i vedlegg I 

til forordning (EU) nr. 528/2012 uten begrensninger. 

2) «Bird Free» er en gel som kan brukes til å avskrekke viltlevende duer fra å vagle seg på bygninger og andre 

konstruksjoner. I samsvar med artikkel 27 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 underrettet godkjenningsinnehaveren  

12. juni 2018 medlemsstatene på hvis territorium produktet var ment å bringes i omsetning. 

3) I henhold til artikkel 27 nr. 2 første ledd i forordning (EU) nr. 528/2012 forela Frankrike og Tyskland 12. juli 2018 

innvendinger for samordningsgruppen, og hevdet at det omstridte biocidproduktet ikke oppfyller kravene fastsatt i 

artikkel 25 i nevnte forordning. 

4) I sin innvending mener Frankrike at «Bird Free» synes å avskrekke fugler visuelt ved at det sender ut UV-lys, og at 

denne virkningen burde ha vært angitt i søknaden. Frankrike mener også at det er behov for ytterligere en negativ 

kontroll, det vil si testing av en produktutforming uten de aktive stoffene, for å sikre at det faktisk er de aktive stoffene 

som forårsaker biocidvirkningen. Frankrike stiller spørsmål ved de aktive stoffenes virkning i «Bird Free» ettersom de 

forekommer i så små mengder i produktet, og ettersom konsentrasjonen av sitronellal avtar når produktet lagres. 

Frankrike mener derfor at det bør utføres nye tester for å påvise at virkningen av «Bird Free» skyldes en avskrekkende 

lukt som følge av de aktive stoffene. 

5) I sin innvending mener Tyskland at dataene om virkning som søkeren har framlagt, ikke kan godtas, ettersom 

biocidproduktet uten de aktive stoffene ikke ble brukt i kontrollgruppene. Tyskland mener at det uten en slik kontroll 

ikke kan bekreftes at de aktive stoffene har en avskrekkende virkning på duer. Tyskland mener også at det er uklart 

hvilken virkemåte som forårsaker den avskrekkende virkningen. 

6) Sekretariatet for samordningsgruppen oppfordret medlemsstatene og søkeren til å framlegge skriftlige merknader til 

innvendingene. Innvendingene ble også drøftet på samordningsgruppens møte 25. september 2018 og på en 

telefonkonferanse 12. oktober 2018. 

7) Ettersom det ikke ble oppnådd enighet i samordningsgruppen, videresendte Det forente kongerike 31. oktober 2018 de 

uløste innvendingene til Kommisjonen i henhold til artikkel 36 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det forente 

kongerike ga dermed Kommisjonen en detaljert redegjørelse for de punktene som medlemsstatene ikke hadde klart å 

komme til enighet om, og årsakene til uenigheten. En kopi av denne redegjørelsen ble sendt til de berørte 

medlemsstatene og til søkeren.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 207 av 7.8.2019, s. 37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 295/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 38. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

2021/EØS/30/26 
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8) Kommisjonen anmodet 27. november 2018 om en uttalelse fra Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») i henhold til 

artikkel 36 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 om en rekke spørsmål angående de uløste innvendingene. 

9) Byrået vedtok sin uttalelse(2) 1. mars 2019 etter å ha gitt søkeren anledning til å framlegge skriftlige merknader i 

henhold til artikkel 38 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

10) I henhold til Byrået er biocidproduktet «Bird Free» tilstrekkelig effektivt og oppfyller derfor vilkåret for godkjenning i 

samsvar med den forenklede framgangsmåten for godkjenning fastsatt i artikkel 25 bokstav d) i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

11) I lys av Byråets uttalelse anses det omstridte biocidproduktet som tilstrekkelig effektivt, slik artikkel 25 bokstav d) i 

forordning (EU) nr. 528/2012 krever. 

12) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Biocidproduktet «Bird Free», med nummer BC-RG035397-31 i registeret over biocidprodukter, oppfyller vilkåret fastsatt i 

artikkel 25 bokstav d) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 5. august 2019. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  

  

(2) Uttalelse fra ECHA av 1. mars 2019 om en anmodning i henhold til artikkel 36 nr. 2 og artikkel 38 i forordning (EU) nr. 528/2012 om 

«Questions on unresolved objection during the notification in accordance with Article 27(1) of the Biocidal Products Regulation of a 

product type 19 biocidal product «Bird Free» containing peppermint oil and citronellal used to deter feral pigeons» 

(ECHA/BPC/224/2019). 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/957 

av 11. juni 2019 

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 

(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)silantriol og TDFA-er(*) 

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 68 

nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Danmark framla 20. april 2016 dokumentasjon for Det europeiske kjemikaliebyrå (heretter kalt «Byrået») i henhold til 

artikkel 69 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1907/2006 for å innlede framgangsmåten for begrensning i samsvar med 

forordningens artikkel 69–73 (heretter kalt «vedlegg XV-dokumentasjonen»). Vedlegg XV-dokumentasjonen tydet på at 

eksponering for (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)silantriol og dets mono-, di- eller tri-O(alkyl)derivater 

(heretter kalt «TDFA-er») i kombinasjon med organiske løsemidler i sprayprodukter forårsaker alvorlig akutt 

lungeskade, og at de derfor utgjør en risiko for menneskers helse. Det ble derfor foreslått et forbud mot at slike 

stoffblandinger i sprayprodukter kan bringes i omsetning for salg til allmennheten. Danmark konkluderte med at 

vedlegg XV-dokumentasjonen viste at det er nødvendig med tiltak på unionsplan. 

2) Danmark foreslo en konsentrasjonsgrense på 2 ppb etter vekt for forekomster av (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-

tridekafluoroktyl)silantriol og dets TDFA-er i stoffblandinger som inneholder organiske løsemidler, ettersom denne 

konsentrasjonsgrensen tilsvarer påvisningsgrensen. 

3) Byråets komité for risikovurdering (heretter kalt «RAC») vedtok 10. mars 2017 en uttalelse der den fastslo at risikoen 

for allmennheten som oppstår ved bruk av sprayprodukter til beskyttelse eller impregnering som inneholder 

(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)silantriol eller TDFA-er og organiske løsemidler, ikke er underlagt 

tilstrekkelig kontroll, og at den foreslåtte begrensningen er et egnet tiltak for å redusere risikoen. RAC anså dessuten at 

blandingen av TDFA-er og/eller (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)silantriol med organiske løsemidler bør 

merkes på en måte som sikrer at yrkesbrukere av disse produktene er klar over de spesifikke farene som er forbundet 

med bruk av slike stoffblandinger. 

4) Byråets komité for sosioøkonomisk analyse (heretter kalt «SEAC») vedtok 15. juni 2017 en uttalelse der den fastslo at 

den foreslåtte begrensningen, med forbehold for endringene foreslått av RAC og SEAC, er det tiltaket på unionsplan 

som med hensyn til sosioøkonomiske fordeler og kostnader er best egnet til å håndtere risikoene forbundet med 

eksponering for sprayprodukter som inneholder blandinger av (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)silantriol og 

TDFA-er med organiske løsemidler. På bakgrunn av usikkerheten om de aktuelle sprayproduktene finnes på markedet 

for salg til allmennheten, det foreslåtte tiltakets virkning samt de antatt lave kostnadene knyttet til tiltaket konkluderte 

SEAC med at den foreslåtte begrensningen ikke er urimelig. 

5) SEAC sluttet seg til Danmarks konklusjon om at en utsettelse på 18 måneder av anvendelsen av begrensingen synes 

tilstrekkelig til å gi berørte parter tilstrekkelig tid til å treffe egnede tiltak for å kunne overholde den foreslåtte 

begrensningen. 

6) Forumet for utveksling av opplysninger om gjennomføring ble rådspurt under framgangsmåten for begrensning i 

samsvar med artikkel 77 nr. 4 bokstav h) i forordning (EF) nr. 1907/2006, og det ble tatt hensyn til dets uttalelse. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 154 av 12.6.2019, s. 37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 296/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 39. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

2021/EØS/30/27 



Nr. 30/518 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

 

7) Den 29. august 2017 framla Byrået RACs og SEACs uttalelser(1) for Kommisjonen, og på grunnlag av disse 

konkluderte Kommisjonen med at sprayprodukter som inneholder (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)silantriol 

og/eller TDFA-er i kombinasjon med organiske løsemidler, som bringes i omsetning for salg til allmennheten, utgjør en 

uakseptabel risiko for menneskers helse som krever tiltak på unionsplan. 

8) På grunnlag av vedlegg XV-dokumentasjonen og uttalelsene fra RAC og SEAC, herunder tilgjengeligheten av 

alternativer, anser Kommisjonen at den foreslåtte begrensningen, som endret, vil være et egnet tiltak rettet mot det 

forhold som er påvist, uten at bransjen, forsyningskjeden eller forbrukerne pålegges en betydelig byrde. Kommisjonen 

konkluderer derfor med at begrensningen som er foreslått av Danmark, endret i henhold til forslaget fra RAC og SEAC, 

er et egnet tiltak på unionsplan for å beskytte allmennheten mot risikoen knyttet til sprayprodukter som inneholder en 

blanding av (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)silantriol og TDFA-er med organiske løsemidler. 

9) Når sprayprodukter som inneholder (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)silantriol og/eller TDFA-er i 

kombinasjon med organiske løsemidler bringes i omsetning for salg til allmennheten, blir de også tilgjengelige for 

allmennheten. 

10) Berørte parter bør gis tilstrekkelig tid til å treffe egnede tiltak for å overholde den foreslåtte begrensningen. Anvendelsen 

av den nye begrensningen bør derfor utsettes. 

11) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

12) 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 11. juni 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) https://echa.europa.eu/previous-consultations-on-restriction-proposals/-/substance-rev/13918/term 
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VEDLEGG 

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal ny post lyde: 

«73. (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-

tridekafluoroktyl) silantriol 

Dens mono-, di-, tri-O-

(alkyl)derivater (TDFA-er) 

1. Skal ikke bringes i omsetning for salg til allmennheten i sprayprodukter etter  

2. januar 2021, verken enkeltvis eller i kombinasjon, i en konsentrasjon lik eller 

høyere enn 2 ppb etter vekt i stoffblandinger som inneholder organiske løsemidler. 

2. I denne posten menes med «sprayprodukter» aerosolbeholdere, pumpesprayer og 

spraypistoler som markedsføres med henblikk på beskyttelse eller impregnering. 

3. Uten å berøre gjennomføringen av andre unionsbestemmelser som gjelder 

klassifisering, emballering og merking av stoffer og stoffblandinger, skal emballasjen 

til sprayprodukter som inneholder (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)-

silantriol og/eller TDFA-er i kombinasjon med organiske løsemidler som nevnt i nr. 

1, og som bringes i omsetning for yrkesmessig bruk, være tydelig merket på en slik 

måte at det ikke kan slettes, med: «Bare for yrkesbrukere» og «Dødelig ved 

innånding» med piktogrammet GHS06. 

4. Avsnitt 2.3 i sikkerhetsdatabladet skal inneholde følgende informasjon: 

«Stoffblandinger som består av (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)silantriol 

og/eller dets mono-, di- eller tri-O(alkyl)derivater i en konsentrasjon lik eller høyere 

enn 2 ppb og av organiske løsemidler i sprayprodukter, er bare for yrkesbrukere og er 

merket med «Dødelig ved innånding». 

5. Organiske løsemidler nevnt i nr. 1, 3 og 4 omfatter organiske løsemidler som 

benyttes som drivmiddel i aerosoler.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/291 

av 19. februar 2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de 

aktive stoffene 1-naftylacetamid, 1-naftyleddiksyre, akrinatrin, azoksystrobin, fluazifop-P, fluroksypyr, imazalil, 

kresoksimmetyl, oksyfluorfen, prokloraz, proheksadion, spiroksamin, teflutrin og terbutylazin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 17 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del B i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) angis de aktive stoffene som er 

godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) Godkjenningsperioden for stoffene 1-naftylacetamid, 1-naftyleddiksyre, akrinatrin, azoksystrobin, fluazifop-P, 

fluroksypyr, imazalil, kresoksimmetyl, oksyfluorfen, prokloraz, proheksadion, spiroksamin, teflutrin og terbutylazin 

utløper 31. desember 2021. 

3) I samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(3) er det inngitt søknader om fornyelse av 

godkjenning av de aktive stoffene som omfattes av denne forordning. Det er imidlertid sannsynlig at godkjenningen av 

disse stoffene vil utløpe av årsaker som er utenfor søkerens kontroll, før det er truffet beslutning om fornyelse av 

godkjenningen. Godkjenningsperiodene bør derfor forlenges i samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

4) Med tanke på tiden og ressursene som kreves for å vurdere søknader om fornyelse av godkjenninger for det store 

antallet aktive stoffer som utløper mellom 2019 og 2021, ble det ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2016) 

6104(4) opprettet et arbeidsprogram der aktive stoffer som ligner på hverandre, samles i grupper, og der det fastsettes 

prioriteringer på grunnlag av sikkerhetsrisiko for menneskers og dyrs helse eller miljøet, som fastsatt i artikkel 18 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

5) Stoffer som antas å være lavrisikostoffer, bør prioriteres i samsvar med gjennomføringsbeslutning C(2016) 6104. 

Godkjenningen av disse stoffene bør derfor forlenges med en så kort periode som mulig. Idet det tas hensyn til ansvars- 

og arbeidsfordelingen mellom de rapporterende og de medrapporterende medlemsstatene  og de tilgjengelige ressursene 

som er nødvendige for vurdering og beslutningstaking, bør denne perioden være ett år for det aktive stoffet 

proheksadion. 

6) For aktive stoffer som ikke tilhører de prioriterte kategoriene i gjennomføringsbeslutning C(2016) 6104, bør 

godkjenningsperioden forlenges med to eller tre år, idet det tas hensyn til nåværende utløpsdato, det faktum at den 

utfyllende dokumentasjonen for et aktivt stoff i henhold til artikkel 6 nr. 3 i gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 844/2012 skal legges fram senest 30 måneder før godkjenningen utløper, idet det tas hensyn til behovet for å sørge 

for en jevn arbeids- og ansvarsfordeling mellom de rapporterende og de medrapporterende medlemsstatene og de 

tilgjengelige ressursene som er nødvendige for vurdering og beslutningstaking. Godkjenningsperioden for de aktive 

stoffene 1-naftylacetamid, 1-naftyleddiksyre, akrinatrin, fluazifop-P, prokloraz og spiroksamin bør derfor forlenges med 

to år, og godkjenningsperioden for de aktive stoffene azoksystrobin, fluroksypyr, imazalil, kresoksimmetyl, 

oksyfluorfen, teflutrin og terbutylazin bør forlenges med tre år. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 48 av 20.2.2019, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning  

nr. 297/2019 av 13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 40. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 28. september 2016 om opprettelse av et arbeidsprogram for vurdering av søknader om 

fornyelse av godkjenninger av aktive stoffer som utløper i 2019, 2020 og 2021, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 (EUT C 357 av 29.9.2016, s. 9). 
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7) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i tilfeller der det 

ikke er framlagt utfyllende dokumentasjon i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 senest  

30 måneder før den respektive utløpsdatoen fastsatt i vedlegget til denne forordning, fastsette utløpsdatoen til samme 

dato som gjaldt før ikrafttredelsen av denne forordning, eller tidligst mulige dato deretter. 

8) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i tilfeller der den 

vedtar en forordning om at godkjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning ikke fornyes fordi 

godkjenningskriteriene ikke er oppfylt, fastsette utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før ikrafttredelsen av denne 

forordning, eller til ikrafttredelsesdatoen for forordningen om at godkjenningen av det aktive stoffet ikke fornyes, 

avhengig av hvilken dato som faller sist. Dersom Kommisjonen vedtar en forordning om fornyelse av godkjenningen av 

et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning, skal den, avhengig av omstendighetene, bestrebe seg på å fastsette 

den tidligst mulige anvendelsesdatoen. 

9) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør 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 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 19. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

 1) I rad 4 om azoksystrobin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2024». 

 2) I rad 5 om imazalil endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2024». 

 3) I rad 6 om proheksadion endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2022». 

 4) I rad 7 om spiroksamin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2023». 

 5) I rad 8 om kresoksimmetyl endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2024». 

 6) I rad 9 om fluroksypyr endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2024». 

 7) I rad 10 om teflutrin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2024». 

 8) I rad 11 om oksyfluorfen endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2024». 

 9) I rad 12 om 1-naftylacetamid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2023». 

10) I rad 13 om 1-naftyleddiksyre endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2023». 

11) I rad 15 om fluazifop-P endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2023». 

12) I rad 16 om terbutylazin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2024». 

13) I rad 19 om akrinatrin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2023». 

14) I rad 20 om prokloraz endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2023». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/324 

av 25. februar 2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til godkjenningsperioden for de aktive stoffene 

bifentrin, karboksin, FEN 560 (også kalt bukkehornkløver eller bukkehornkløverfrø i pulverform), ekstraksjonsrester 

av pepperstøv, og natriumaluminiumsilikat(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 17 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) angis de aktive stoffene som 

anses som godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 angis de aktive stoffene som er godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) Godkjenningsperioden for det aktive stoffet bifentrin ble forlenget fra 31. juli 2019 til 31. juli 2021 ved Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/195(3). 

3) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene ekstraksjonsrester av pepperstøv og natriumaluminiumsilikat ble forlenget 

fra 31. august 2019 til 31. august 2020 ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/195. 

4) Godkjenningsperioden for det aktive stoffet karboksin ble forlenget fra 31. mai 2021 til 31. mai 2023 ved 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1266(4). 

5) Godkjenningsperioden for det aktive stoffet FEN 560 (også kalt bukkehornkløver eller bukkehornkløverfrø i 

pulverform) ble forlenget fra 31. oktober 2020 til 31. oktober 2021 ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/184(5).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 57 av 26.2.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 297/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 40. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning EU) 2017/195 av 3. februar 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for flere aktive stoffer oppført i del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 686/2012 (fornyelsesprogram AIR IV) (EUT L 31 av 4.2.2017, s. 21). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1266 av 20. september 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 1-dekanol, 6-benzyladenin, aluminiumsulfat, 

azadiraktin, bupirimat, karboksin, kletodim, sykloksydim, dazomet, diklofop, ditianon, dodin, fenazakin, fluometuron, flutriafol, 

heksytiazoks, hymeksazol, indolylsmørsyre, isoksaben, svovelpolysulfid, metaldehyd, paklobutrazol, pencykuron, sintofen, tau-fluvalinat 

og tebufenozid (EUT L 238 av 21.9.2018, s. 81). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/184 av 7. februar 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene FEN 560 (også kalt bukkehornkløver eller bukkehornkløverfrø i 

pulverform) og sulfurylfluorid (EUT L 34 av 8.2.2018, s. 10). 
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6) Det ble inngitt søknader om fornyelse av godkjenningen av de aktive stoffene bifentrin, karboksin, FEN 560 (også kalt 

bukkehornkløver eller bukkehornkløverfrø i pulverform), ekstraksjonsrester av pepperstøv samt natriumalu-

miniumsilikat i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(6). Når det 

gjelder ekstraksjonsrester av pepperstøv samt natriumaluminiumsilikat, ble det imidlertid ikke framlagt noen utfyllende 

dokumentasjon til støtte for fornyelse i samsvar med artikkel 6 i nevnte forordning. Når det gjelder bifentrin, karboksin 

og FEN 560 (også kalt bukkehornkløver eller bukkehornkløverfrø i pulverform), har søkerne bekreftet at de ikke lenger 

støtter en fornyelse av godkjenningen av de aktive stoffene. 

7) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 er forlengelsene av godkjennings-

periodene for nevnte aktive stoffer fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2017/195, (EU) 2018/1266 og (EU) 

2018/184, ikke lenger berettiget. Det er derfor hensiktsmessig å fastsette at godkjenningene av bifentrin, karboksin, FEN 

560 (også kalt bukkehornkløver eller bukkehornkløverfrø i pulverform), ekstraksjonsrester av pepperstøv samt 

natriumaluminiumsilikat utløper på samme dato som de ville utløpt uten forlengelsen. 

8) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 25. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A gjøres følgende endringer: 

a) I rad 239 om ekstraksjonsrester av pepperstøv endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til  

«31. august 2019». 

b) I rad 253 om natriumaluminiumsilikat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2019». 

c) I rad 308 om FEN 560 (også kalt bukkehornkløver eller bukkehornkløverfrø i pulverform) endres datoen i sjette 

kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2020». 

d) I rad 337 om karboksin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mai 2021». 

2) I rad 23 om bifentrin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/336 

av 27. februar 2019 

om endring av forordning (EU) nr. 1141/2010 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 med hensyn til 

rapporterende medlemsstat for vurdering av 1-metylsyklopropen, famoksadon, mankozeb, metiokarb, 

metoksyfenozid, pirimikarb, pirimifos-metyl og tiakloprid(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 19, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012(2) og Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(3) 

ble Det forente kongerike som rapporterende medlemsstat utpekt til å vurdere visse aktive stoffer i plantevernmidler. 

2) Den 29. mars 2017 sendte Det forente kongerike underretningen om sin hensikt om å melde seg ut av Unionen i henhold 

til artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union. Traktatene opphører å gjelde for Det forente kongerike fra det 

tidspunktet avtalen om utmelding trer i kraft, eller dersom en slik avtale ikke foreligger, to år etter underretningen, det 

vil si fra 30. mars 2019, med mindre Det europeiske råd etter avtale med Det forente kongerike ved enstemmighet 

beslutter å forlenge fristen. 

3) Utkastet til utmeldingsavtalen som inngått mellom forhandlerne og godkjent av Det europeiske råd (artikkel 50 i 

traktaten om Den europeiske union) inneholder ordninger for å anvende bestemmelsene i unionsretten for og i Det 

forente kongerike i en overgangsperiode etter den dato traktatene opphører å gjelde for og i Det forente kongerike. 

Dersom denne avtalen trer i kraft, vil Unionens regelverk på området plantevernmidler få anvendelse for og i Det 

forente kongerike i overgangsperioden i samsvar med nevnte avtale, og vil opphøre å gjelde ved utløpet av denne 

perioden. Selv om utmeldingsavtalen ratifiseres av EU og Det forente kongerike, vil Det forente kongerike i 

overgangsperioden likevel ikke kunne fungere som ledende myndighet ved risikovurderinger, undersøkelser, 

godkjenninger eller tillatelser for Unionen eller for medlemsstater som handler i fellesskap, i henhold til blant annet 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

4) Andre medlemsstater bør derfor tildeles ansvaret for å vurdere de aktive stoffene som Det forente kongerike er 

rapporterende medlemsstat for, og der det ikke forventes en beslutning om fornyelse av godkjenning før 30. mars 2019. 

De aktive stoffene det gjelder, er 1-metylsyklopropen, famoksadon, mankozeb, metiokarb, metoksyfenozid, pirimikarb, 

pirimifos-metyl og tiakloprid. 

5) Tildelingen bør sikre en lik fordeling av ansvar og arbeid mellom medlemsstatene. 

6) Ettersom vurderingen av vedkommende aktive stoffer er kommet langt, og arbeidet som skal utføres forventes å være 

begrenset, bør det ikke utpekes noen medrapporterende medlemsstat for denne vurderingen. 

7) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 og forordning (EU) nr. 1141/2010 bør derfor endres. 

8) Denne forordning bør få anvendelse fra 30. mars 2019. Dersom tidsrommet på to år nevnt i artikkel 50 nr. 3 i traktaten 

om Den europeiske Union forlenges, bør imidlertid denne forordning få anvendelse fra dagen etter at regelverket på 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 60 av 28.2.2019, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 297/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 40. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 av 26. juli 2012 om utpeking av medlemsstater som i forbindelse med 

framgangsmåten for fornyelse skal vurdere aktive stoffer (EUT L 200 av 27.7.2012, s. 5). 

(3) 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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området plantevernmidler opphører å gjelde for og i Det forente kongerike, ettersom anvendelsen av rettsakter som er 

fastsatt til en bestemt dato, opphører ved slutten av den siste timen av den dag som tilsvarer denne dato, i henhold til 

artikkel 4 nr. 3 i rådsforordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71(4). 

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 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forordning (EU) nr. 1141/2010 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 30. mars 2019. 

Dersom det er truffet en beslutning om å forlenge tidsrommet på to år nevnt i artikkel 50 nr. 3 i traktaten om Den europeiske 

union, får imidlertid denne forordning anvendelse fra dagen etter den dagen regelverket på området plantevernmidler opphører 

å gjelde for og i Det forente kongerike. 

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

Utferdiget i Brussel 27. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(4) Rådsforordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 av 3. juni 1971 om fastsettelse av regler for frister, datoer og tidspunkter (EFT L 124 av 

8.6.1971, s. 1). 
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VEDLEGG I 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 gjøres følgende endringer: 

a) Posten for 1-metylsyklopropen skal lyde: 

Aktivt stoff Rapporterende medlemsstat Medrapporterende medlemsstat 

«1-metylsyklopropen NL»  

b) Posten for mankozeb skal lyde: 

Aktivt stoff Rapporterende medlemsstat Medrapporterende medlemsstat 

«Mankozeb EL»  

c) Posten for metiokarb skal lyde: 

Aktivt stoff Rapporterende medlemsstat Medrapporterende medlemsstat 

«Metiokarb DE»  

d) Posten for metoksyfenozid skal lyde: 

Aktivt stoff Rapporterende medlemsstat Medrapporterende medlemsstat 

«Metoksyfenozid SK»  

e) Posten for pirimikarb skal lyde: 

Aktivt stoff Rapporterende medlemsstat Medrapporterende medlemsstat 

«Pirimikarb SE»  

f) Posten for pirimifos-metyl skal lyde: 

Aktivt stoff Rapporterende medlemsstat Medrapporterende medlemsstat 

«Pirimifos-metyl FR»  

g) Posten for tiakloprid skal lyde: 

Aktivt stoff Rapporterende medlemsstat Medrapporterende medlemsstat 

«Tiakloprid DE»  
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VEDLEGG II 

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 1141/2010 skal posten for famoksadon lyde: 

Kolonne A  Kolonne B Kolonne C Kolonne D 

«Famoksadon 2012 FI  31. august 2012» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/337 

av 27. februar 2019 

om godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol 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, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Det forente kongerike 29. februar 2016 en søknad 

fra BASF Agro B.V. om godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol. 

2) I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 underrettet Det forente kongerike som rapporterende 

medlemsstat søkeren, de andre medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») 30. mars 2016 om at søknaden kunne godtas. 

3) Rapporterende medlemsstat framla 25. april 2017 et utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen med kopi til 

Myndigheten, der det ble vurdert om det aktive stoffet kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

4) 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 1. februar 2018. 

5) Myndigheten underrettet søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen 5. juli 2018 om sin konklusjon(2) om hvorvidt det 

aktive stoffet mefentriflukonazol kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. Myndigheten gjorde sin konklusjon tilgjengelig for offentligheten. 

6) Når det gjelder de nye kriteriene for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper som ble innført ved kommisjons-

forordning (EU) 2018/605(3), som fikk anvendelse fra 10. november 2018, og det felles veiledningsdokumentet for å 

identifisere hormonforstyrrende stoffer(4) framgår det av Myndighetens konklusjon at det er usannsynlig at 

mefentriflukonazol er et hormonforstyrrende stoff med østrogene, androgene, tyroide og steroidogene virkninger. 

Videre er det lite sannsynlig, på grunnlag av tilgjengelig dokumentasjon og i samsvar med veiledningen om påvisning 

av hormonforstyrrende stoffer, at mefentriflukonazol er et hormonforstyrrende stoff for fisk, ettersom alle 

forsøksprosedyrer er fulgt på korrekt måte. Kommisjonen mener derfor at mefentriflukonazol ikke kan anses å ha 

hormonforstyrrende egenskaper.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 60 av 28.2.2019, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 297/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 40. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2018. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance BAS 750 F (mefentrifluconazole)». EFSA Journal 2018;16(7):5379, 32 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5379. 

(3) Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 av 19. april 2018 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ved å fastsette 

vitenskapelige kriterier for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper (EUT L 101 av 20.4.2018, s. 33). 

(4) ECHA (Det europeiske kjemikaliebyrå) og EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet) med teknisk støtte fra det felles 

forskningssenter (FFS), «Andersson N, Arena M, Auteri D, Barmaz S, Grignard E, Kienzler A, Lepper P, Lostia AM, Munn S, Parra Morte 

JM, Pellizzato F, Tarazona J, Terron A og Van der Linden S, 2018. «Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context 

of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009». EFSA Journal 2018;16(6):5311, 135 s. https://doi.org/10.2903/ 

j.efsa.2018.5311. ECHA-18-G-01-EN. 
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7) Kommisjonen framla 12. desember 2018 den sammenfattende rapporten om mefentriflukonazol for Den faste komité for 

planter, dyr, næringsmidler og fôr, og 25. januar 2019 et utkast til forordning om godkjenning av mefentriflukonazol. 

8) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten. 

9) 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. 

10) Mefentriflukonazol bør derfor godkjennes. 

11) 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, er det imidlertid nødvendig å fastsette visse vilkår og 

begrensninger. Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

12) 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. 

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 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet mefentriflukonazol, 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. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 27. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(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). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

Identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjenningsda

to 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Mefentriflukonazol 

CAS-nr.: 1417782-03-6 

CIPAC-nr.: Ikke tildelt 

(2RS)-2-[4-(4-

klorfenoksy)-2-

(trifluormetyl)fenyl]-1-

(1H-1,2,4-triazol-1-

yl)propan-2-ol 

≥ 970 g/kg 

Urenheten N, N-

dimetylformamid skal ikke 

overstige 0,5 g/kg av det 

tekniske materialet. 

Urenheten toluen skal ikke 

overstige 1 g/kg av det tekniske 

materialet. 

Urenheten 1,2,4-(1H)-triazol 

skal ikke overstige 1 g/kg av det 

tekniske materialet. 

20. mars 2019 20. mars 2029 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 mefentriflu-

konazol, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— vern av brukere og å sikre at bruksvilkårene omfatter bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— vern av akvatiske organismer. 

Bruksvilkårene skal omfatte risikoreduserende tiltak, for eksempel 

buffersoner og/eller vegetasjonsstriper dersom det er hensiktsmessig. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten bekreftende opplysninger om 

1. det aktive stoffets tekniske spesifikasjon slik det er produsert 

(basert på produksjon i kommersiell målestokk) og forsøks-

partienes samsvar med den bekreftede tekniske spesifikasjonen 

når det gjelder giftighet, 

2. virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i 

overflate- og grunnvann når overflatevannet eller grunnvannet 

benyttes til drikkevann. 

Søkeren skal framlegge opplysningene nevnt i punkt 1 innen 20. mars 

2020 og opplysningene nevnt i punkt 2 innen to år fra datoen for 

Kommisjonens offentliggjøring av et veiledningsdokument om 

evaluering av virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av 

restmengder i overflate- og grunnvann. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

 
Vanlig navn, 

Identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjenning

sdato 

Godkjenning

en utløper 
Særlige bestemmelser 

«132 Mefentriflukonazol 

CAS-nr.: 1417782-03-6 

CIPAC-nr.: Ikke tildelt 

(2RS)-2-[4-(4-klorfenoksy)-2-

(trifluormetyl)fenyl]-1-(1H-

1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol 

≥ 970 g/kg 

Urenheten N, N-dimetylformamid skal 

ikke overstige 0,5 g/kg av det tekniske 

materialet. 

Urenheten toluen skal ikke overstige 1 

g/kg av det tekniske materialet. 

Urenheten 1,2,4-(1H)-triazol skal ikke 

overstige 1 g/kg av det tekniske 

materialet. 

20. mars 

2019 

20. mars 

2029 

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 

mefentriflukonazol, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlems-

statene rette særlig oppmerksomhet mot 

— vern av brukere og å sikre at bruksvilkårene 

omfatter bruk av hensiktsmessig personlig 

verneutstyr, 

— vern av akvatiske organismer. 

Bruksvilkårene skal omfatte risikoreduserende 

tiltak, for eksempel buffersoner og/eller 

vegetasjonsstriper dersom det er hensiktsmessig. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, 

medlemsstatene og Myndigheten bekreftende 

opplysninger om 

1. det aktive stoffets tekniske spesifikasjon slik det 

er produsert (basert på produksjon i 

kommersiell målestokk) og forsøkspartienes 

samsvar med den bekreftede tekniske 

spesifikasjonen når det gjelder giftighet, 

2. virkningen av vannbehandlingsprosesser på 

arten av restmengder i overflate- og grunnvann 

når overflatevannet eller grunnvannet benyttes 

til drikkevann. 



   

 

 

N
r. 3

0
/5

3
4
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
2

.4
.2

0
2
1
 

 

 
Vanlig navn, 

Identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjenning

sdato 

Godkjenning

en utløper 
Særlige bestemmelser 

      Søkeren skal framlegge opplysningene nevnt i 

punkt 1 innen 20. mars 2020 og opplysningene 

nevnt i punkt 2 innen to år fra datoen for 

Kommisjonens offentliggjøring av et veilednings-

dokument om evaluering av virkningen av 

vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i 

overflate- og grunnvann.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/344 

av 28. februar 2019 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet etoprofos 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 artikkel 78 nr. 2, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsdirektiv 2007/52/EF(2) ble etoprofos oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet etoprofos, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. juli 2019. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av etoprofos i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen  

15. februar 2017. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 18. mai 2018 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt etoprofos kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

9) Myndigheten påviste konkrete grunner til bekymring. Særlig var det ikke mulig å trekke noen konklusjon om det 

genotoksiske potensialet til etoprofos, og det kunne derfor ikke fastsettes noen helsebaserte referanseverdier. 

Vurderingen av risikoen for forbrukerne og av risikoer som ikke er forbundet med næringsmidler, kunne følgelig ikke 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 62 av 1.3.2019, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning  

nr. 297/2019 av 13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 40. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2007/52/EF av 16. august 2007 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av etoprofos, 

pirimifos-metyl og fipronil som aktive stoffer (EUT L 214 av 17.8.2007, s. 3). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2018. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance ethoprophos». EFSA Journal 2018;16(10):5290, 34 s., doi:10.2903/j.efsa.2018.5290. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

2021/EØS/30/32 
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foretas. Videre ble det påvist en høy akutt risiko for fugler og en høy risiko for jordlevende leddyr utenfor målgruppen 

og jordorganismer ved bruk av etoprofos. Dessuten konkluderte Myndigheten med at flere områder av risikovurderingen 

ikke kunne fullføres, herunder vurderingen av risikoen for forbrukerne med hensyn til restmengder i næringsmidler av 

vegetabilsk og animalsk opprinnelse, vurderingen av utviklingsnevrotoksisitet, vurderingen av eksponeringen av 

grunnvann, langtidsrisikoen for fugler, vurderingen av sekundærforgiftning av fugler og pattedyr, risikoen for 

jordorganismer ved eksponering for metabolitter av etoprofos og risikoen for meitemarker. Endelig konkluderte 

Myndigheten med at vurderingen av det hormonforstyrrende potensialet til etoprofos ikke kunne fullføres. 

10) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til Myndighetens konklusjon, og i samsvar med 

artikkel 14 nr. 1 tredje ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012, til utkastet til fornyelsesrapport. Søkeren 

framla sine kommentarer, som er blitt grundig gjennomgått. 

11) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det ikke vært mulig å utelukke betenkelighetene som knytter 

seg til det aktive stoffet. 

12) Følgelig er det ikke fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt med 

hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder etoprofos. I henhold 

til artikkel 20 nr. 1 bokstav b) i nevnte forordning bør derfor godkjenningen av det aktive stoffet etoprofos ikke fornyes. 

13) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

14) Medlemsstatene bør gis tilstrekkelig tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder etoprofos. 

15) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder etoprofos, bør utløpe senest 21. mars 2020. 

16) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/917(7) ble godkjenningsperioden for etoprofos forlenget til 

31. juli 2019 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før stoffets godkjenning utløp. Ettersom en 

beslutning om at godkjenningen ikke kan fornyes, er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør denne forordning få 

anvendelse så snart som mulig. 

17) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av etoprofos i henhold til artikkel 7 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Ikke-fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet etoprofos fornyes ikke. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 155 om etoprofos. 

  

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/917 av 27. juni 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene alfa-cypermetrin, beflubutamid, benalaksyl, bentiavalikarb, 

bifenazat, boskalid, bromoksynil, kaptan, karvon, klorprofam, cyazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, dikvat, etefon, etoprofos, 

etoksazol, famoksadon, fenamidon, fenamifos, flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, Gliocladium catenulatum 

stamme: J1446, isoksaflutol, metalaksyl-m, metiokarb, metoksyfenozid, metribuzin, milbemektin, oksasulfuron, Paecilomyces lilacinus 

stamme 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol, pymetrozin og s-metolaklor (EUT L 163 av 28.6.2018,  

s. 13). 
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Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder etoprofos som aktivt stoff senest  

21. september 2019. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 21. mars 2020. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 28. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/481 

av 22. mars 2019 

om godkjenning av det aktive stoffet flutianil 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, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Det forente kongerike 23. februar 2011 en søknad 

fra Otsuka AgriTechno Co., Ltd om godkjenning av det aktive stoffet flutianil. 

2) I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning underrettet Det forente kongerike som rapporterende medlemsstat 

søkeren, de andre medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») 21. oktober 2011 om at søknaden kunne godtas. 

3) Rapporterende medlemsstat framla 19. juni 2013 et utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen med kopi til 

Myndigheten, der det ble vurdert om det aktive stoffet kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

4) 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 2. juni 2014. 

5) Myndigheten underrettet søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen 29. juli 2014 om sin konklusjon(2) om hvorvidt det 

aktive stoffet flutianil kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009. Myndigheten gjorde sin konklusjon tilgjengelig for offentligheten. 

6) Myndigheten konkluderte med at flutianil bør klassifiseres som kreftframkallende i kategori 2 og som 

reproduksjonstoksisk (for utviklingen) i kategori 2. Det aktive stoffet ble derfor ansett for ikke å oppfylle 

godkjenningskriteriene nevnt i artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

7) Rapporterende medlemsstat meddelte 4. desember 2014 at den hadde til hensikt å framlegge en anmodning om 

harmonisert klassifisering i henhold til bestemmelsene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(3).  

I henhold til dette forslaget var det ikke hensiktsmessig å klassifisere flutianil som kreftframkallende eller 

reproduksjonstoksisk, og flutianil ble derfor ansett for å oppfylle godkjenningskriteriene nevnt i artikkel 4 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. Søknaden ble sendt av Det forente kongerike til Det europeiske kjemikaliebyrå  

23. februar 2015. 

8) Kommisjonen framla 10. desember 2015 et utkast til sammenfattende rapport om avslag på godkjenning av flutianil for 

Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr. Med tanke på de mulige konsekvensene for beslutningstakingen 

besluttet Kommisjonen å avvente resultatet av klassifiseringsprosessen i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 før 

Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr forelegges et utkast til forordning.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 82 av 25.3.2019, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 297/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 40. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EFSA Journal 2014;12(8):3805 [89 s.], doi: 10.2903/j.efsa.2014.3805. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006  

(EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

2021/EØS/30/33 
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9) I mars 2016 foreslo Komiteen for risikovurdering i Det europeiske kjemikaliebyrå at det aktive stoffet flutianil(4) ikke 

skulle klassifiseres som kreftframkallende eller reproduksjonstoksisk. På anmodning fra Europakommisjonen 

offentliggjorde Myndigheten 5. juli 2018 uttalelsen «Statement on the impact of the harmonised classification on the 

conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flutianil»(5). I uttalelsen erkjente 

Myndigheten at den harmoniserte klassifiseringen som Komiteen for risikovurdering i Det europeiske kjemikaliebyrå 

foreslo, basert på nye tilleggsopplysninger, var forskjellig fra den foreløpige klassifiseringen brukt i Myndighetens 

konklusjon. Det aktive stoffet flutianil ble 4. oktober 2018 oppført i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 

uten klassifisering som kreftframkallende eller reproduksjonstoksisk(6). 

10) Kommisjonen reviderte utkastet til sammenfattende rapport for å bringe det i samsvar med resultatet av klassifiserings-

prosessen og framla det for søkeren for kommentarer sammen med et utkast til forordning 20. mars 2018. Dokumentene 

ble framlagt for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 21. mars 2018. 

11) Etter offentliggjøringen av Myndighetens uttalelse framla Kommisjonen 24. oktober 2018 en revidert sammenfattende 

rapport og et utkast til forordning om godkjenning av flutianil for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

12) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten og til Myndighetens uttalelse. 

13) Når det gjelder de nye kriteriene for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper som ble innført ved kommisjons-

forordning (EU) 2018/605(7), som fikk anvendelse 10. november 2018, og det felles veiledningsdokumentet for å 

identifisere hormonforstyrrende stoffer(8), kan det utledes av opplysningene i Myndighetens konklusjon at det er 

usannsynlig at flutianil er et hormonforstyrrende stoff med østrogene, androgene, tyreoide og steroidogene 

virkninger. Selv om virkninger på skjoldbruskkjertelen (vektøkning) ble observert, forekom disse bare ved de høyeste 

dosene som overskred de høyeste anbefalte dosene for den typen studier der virkningene ble observert. De observerte 

virkningene på testikler, prostata og livmor (histopatologiske endringer) lå innenfor de historiske kontrollverdiene eller 

ble ikke overført i studien av reproduksjonstoksisitet i to generasjoner, og påvirket heller ikke parametrene for 

fruktbarhet. Studien av reproduksjonstoksisitet i to generasjoner ble utført i samsvar med testprotokollen i henhold til 

OECDs seneste retningslinjer(9), som fastsatt i det felles veiledningsdokumentet for å identifisere hormonforstyrrende 

stoffer, og det ble ikke påvist endokrinfølsomme reproduksjons- og utviklingsparametrer slik som brunstsyklusens 

lengde, paringsindeks, gjennomsnittlig antall implantasjonssteder, preputial separasjon og åpning av vagina. 

14) 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. 

15) Flutianil bør derfor godkjennes. 

16) 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 er det imidlertid nødvendig å fastsette visse vilkår og 

begrensninger. Det er særlig hensiktsmessig å kreve ytterligere bekreftende opplysninger, blant annet for å bekrefte at 

flutianil ikke er et hormonforstyrrende stoff i henhold til nr. 3.6.5 og 3.8.2 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009, 

slik at tilliten til Kommisjonens konklusjon i betraktning 13 styrkes, i samsvar med nr. 2 2 bokstav b) i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1107/2009.  

  

(4) Uttalelse fra Komiteen for risikovurdering (RAC) med forslag til harmonisert klassifisering og merking på EU-plan av flutianil (ISO); 

(2Z)-{[2-fluor-5-(trifluormetyl)fenyl]tio}[3-(2-metoksyfenyl)-1,3-tiazolidin-2-yliden]acetonitril, EF-nummer:-, CAS-nummer: 958647- 

10-4 CLH-O-0000001412-86-101/F, vedtatt 10. mars 2016. https://echa.europa.eu/documents/10162/efc05a0b-a819-51d6-6f43-

5396ee76e29f. 

(5) EFSA Journal 2018;16(7):5383 [19 s.], doi: 10.2903/j.efsa.2018.5383. 

(6) Kommisjonsforordning (EU) 2018/1480 av 4. oktober 2018 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om 

klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling, og om 

retting av kommisjonsforordning (EU) 2017/776 (EUT L 251 av 5.10.2018, s. 1). 

(7) Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 av 19. april 2018 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ved å fastsette 

vitenskapelige kriterier for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper (EUT L 101 av 20.4.2018, s. 33). 

(8) «Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009» 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5311. 

(9) OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling), 2001. «Test No 416: Two-Generation Reproduction Toxicity», i OECD 

Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4. OECD Publishing, Paris. 13 s. https://doi.org/10.1787/9789264070868-en. 
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17) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(10) derfor endres. 

18) 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 flutianil, som oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 22. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(10) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Flutianil 

CAS-nr. [958647-10-4] 

CIPAC-nr. 835 

(Z)-[3-(2-metoksy-

fenyl)-1,3-tiazolidin-2-

yliden](α,α,α,4-tetra-

fluor-m- tolyltio)aceto-

nitril 

≥ 985 g/kg 14. april 2019 14. april 2029 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 flutianil, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet 

mot 

— vern av brukere og arbeidstakere, 

— risikoen for akvatiske organismer, 

— risikoen for metabolitter i grunnvannet dersom stoffet brukes i områder med 

sårbare jordbunns- eller klimaforhold. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

bekreftende opplysninger om 

1. det aktive stoffets tekniske spesifikasjon slik det er produsert (basert på 

produksjon i kommersiell målestokk), og forsøkspartienes samsvar med den 

bekreftede tekniske spesifikasjonen når det gjelder toksisitet, 

2. virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i overflate- og 

grunnvann når overflatevannet eller grunnvannet benyttes til drikkevann, 

3. en oppdatert vurdering av opplysningene som er framlagt, og, dersom det er 

relevant, ytterligere opplysninger som bekrefter at flutianil ikke er et 

hormonforstyrrende stoff i samsvar med nr. 3.6.5 og 3.8.2 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1107/2009, idet ECHAs og EFSAs veiledning for 

identifisering av hormonhermere også får anvendelse(2). 

Søkeren skal framlegge opplysningene 

— nevnt i punkt 1 innen 14. april 2020, 
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Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

     — nevnt i punkt 2 innen to år fra datoen for Kommisjonens offentliggjøring av et 

veiledningsdokument om evaluering av virkningen av vannbehandling-

sprosesser på arten av restmengder i overflate- og grunnvann, og 

— nevnt i punkt 3 innen 14. april 2021. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

(2) «Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009» EFSA Journal 2018;16(6):5311, ECHA-18-G-01-en. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

«133 Flutianil 

CAS-nr. [958647-10-4] 

CIPAC-nr. 835 

(Z)-[3-(2-metoksy-

fenyl)-1,3-tiazolidin-2-

yliden](α,α,α,4-tetra-

fluor-m- tolyltio)aceto-

nitril 

≥ 985 g/kg 14. april 2019 14. april 2029 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 sam-

menfattende rapporten om flutianil, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig opp-

merksomhet mot 

— vern av brukere og arbeidstakere, 

— risikoen for akvatiske organismer, 

— risikoen for metabolitter i grunnvannet dersom stoffet brukes i områder med 

sårbare jordbunns- eller klimaforhold. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

bekreftende opplysninger om 

1. det aktive stoffets tekniske spesifikasjon slik det er produsert (basert på 

produksjon i kommersiell målestokk), og forsøkspartienes samsvar med den 

bekreftede tekniske spesifikasjonen når det gjelder toksisitet, 

2. virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i overflate- 

og grunnvann når overflatevannet eller grunnvannet benyttes til drikkevann, 

3. en oppdatert vurdering av opplysningene som er framlagt, og, dersom det er 

relevant, ytterligere opplysninger som bekrefter at flutianil ikke er et hormon-

forstyrrende stoff i samsvar med nr. 3.6.5 og 3.8.2 i vedlegg II til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, idet ECHAs og EFSAs veiledning for identifisering av 

hormonhermere også får anvendelse(*). 

Søkeren skal framlegge opplysningene 

— nevnt i punkt 1 innen 14. april 2020, 
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      — nevnt i punkt 2 innen to år fra datoen for Kommisjonens offentliggjøring av 

et veiledningsdokument om evaluering av virkningen av vannbehandlings-

prosesser på arten av restmengder i overflate- og grunnvann, og 

— nevnt i punkt 3 innen 14. april 2021. 

(*) «Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009». EFSA Journal 2018;16(6):5311, ECHA-18-G-01-EN.» 

 



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/545 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/677 

av 29. april 2019 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet klortalonil i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 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 artikkel 78 nr. 2, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsdirektiv 2005/53/EF(2) ble klortalonil oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet klortalonil, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. oktober 2019. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av klortalonil i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkerne framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen  

2. september 2016. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 6. desember 2017 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt klortalonil kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 114 av 30.4.2019, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 298/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 43. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2005/53/EF av 16. september 2005 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av klortalonil, 

klortoluron, cypermetrin, daminozid og tiofanatmetyl som aktive stoffer (EUT L 241 av 17.9.2005, s. 51). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2016. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance chlorothalonil». EFSA Journal 2018;16(1):5126, 40 s., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5126. 

2021/EØS/30/34 
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9) Myndigheten fant at risikoen for at grunnvann kan bli kontaminert med metabolitter av klortalonil, er høy. Uavhengig 

av hvilket relevant scenario som vurderes for alle foreslåtte bruksområder for klortalonil, er det ventet at særlig 

metabolittene R417888, R419492, R471811, SYN507900, M3, M11, M2, M7 og M10 vil overskride parameterverdien 

på 0,1 μg/l. På nåværende tidspunkt kan det derfor ikke fastslås at forekomsten av metabolitter av klortalonil i 

grunnvann ikke vil medføre uakseptable virkninger for grunnvannet eller skadevirkninger på menneskers helse i 

henhold til artikkel 4 nr. 3 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1107/2009. Myndigheten kunne heller ikke utelukke risiko 

for genotoksisitet for forbrukere som eksponeres for restmengder, og fant at risikoen for amfibier og fisk er høy innenfor 

alle vurderte bruksområder. 

10) Utilstrekkelige data i søknadsdokumentasjonen gjorde det dessuten umulig å fullføre risikovurderingen innenfor flere 

områder. Manglende data som understøttet definisjonen av restmengder i planter og vurderingen av eksponering av dyr, 

herunder den toksikologiske vurderingen av metabolittene, gjorde at særlig risikovurderingen for forbrukere som 

eksponeres gjennom kosten, ikke kunne fullføres. 

11) Videre er klortalonil klassifisert som et kreftframkallende stoff i kategori 2 i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(7), mens det i Myndighetens konklusjon framgår at klortalonil bør klassifiseres som 

et kreftframkallende stoff i kategori 1B. For de representative bruksområdene som ble vurdert, var det på grunn av 

manglende data om omfang og toksisitet av metabolittene som inngår i risikovurderingens definisjon av restmengde, 

ikke mulig å fastslå om grenseverdiene for restmengder nevnt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF)  

nr. 396/2005 for produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, overholdes. Kravet i nr. 3.6.3 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1107/2009 er derfor ikke oppfylt. 

12) Kommisjonen oppfordret søkerne til å framlegge sine merknader til Myndighetens konklusjon og, i samsvar med 

artikkel 14 nr. 1 tredje ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012, framlegge merknader til utkastet til rapport 

om fornyet godkjenning. Søkerne har framlagt sine merknader, som er blitt grundig gjennomgått. 

13) Til tross for argumentene som søkerne framla, har det imidlertid ikke vært mulig å fjerne betenkelighetene ved stoffet. 

14) Følgelig er det ikke fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt med 

hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel. I henhold til artikkel 20 nr. 1 

bokstav b) i nevnte forordning bør derfor godkjenningen av det aktive stoffet klortalonil ikke fornyes. 

15) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

16) Medlemsstatene bør få tilstrekkelig tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder klortalonil. 

17) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder klortalonil, bør utløpe senest 20. mai 2020. 

18) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1262(8) ble godkjenningsperioden for klortalonil forlenget til 

31. oktober 2019 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før stoffets godkjenning utløp. Ettersom 

en beslutning om at godkjenningen ikke kan fornyes, er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør denne forordning få 

anvendelse så snart som mulig. 

19) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av klortalonil i samsvar med 

artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

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

fôr. 

  

(7) 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). 

(8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1262 av 20. september 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen, beta-cyflutrin, klortalonil, 

klortoluron, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, diuron, fludioksonil, flufenacet, flurtamon, fostiazat, 

indoksakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, tiofanatmetyl og tribenuron (EUT L 238 av 21.9.2018, s. 62). 



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/547 

 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Ikke-fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet klortalonil fornyes ikke. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 101 om klortalonil. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal innen 20. november 2019 tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder klortalonil som 

aktivt stoff. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 20. mai 2020. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 29. april 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/706 

av 7. mai 2019 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet karvon 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) Ved kommisjonsdirektiv 2008/44/EF(2) ble karvon oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet karvon, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. juli 2019. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av det aktive stoffet karvon i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen  

31. mai 2017. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 12. juli 2018 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt karvon kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla et første utkast til 

rapport om fornyet godkjenning av karvon for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 24. januar 2019.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 120 av 8.5.2019, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 298/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 43. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2008/44/EF av 4. april 2008 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av bentiavalikarb, 

boskalid, karvon, fluoksastrobin, Paecilomyces lilacinus og protiokonazol som aktive stoffer (EUT L 94 av 5.4.2008, s. 13). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA Journal 2018;16(7):5390. EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2018. «Conclusion on the peer review of 

the pesticide risk assessment of the active substance carvon». Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu. 
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9) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til utkastet til fornyelsesrapport. 

10) Når det gjelder å fastslå hormonforstyrrende egenskaper og de nye kriteriene for dette innført ved kommisjons-

forordning (EU) 2018/605(7), framgår det av Myndighetens konklusjon at det er svært usannsynlig at karvon er et 

hormonforstyrrende stoff med østrogene, androgene, tyreoide og steroidogene virkninger. Dessuten tyder tilgjengelige 

data og den vitenskapelige risikovurderingen som Myndigheten har utført, på at karvon sannsynligvis ikke har 

hormonforstyrrende virkninger. Kommisjonen mener derfor at karvon ikke kan anses å ha hormonforstyrrende 

egenskaper. 

11) 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 karvon. 

12) Risikovurderingen utført i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av karvon er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, men dette begrenser ikke bruksområdene som plantevernmidler som inneholder karvon, 

kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som vekstregulerende middel bør derfor ikke opprettholdes. Godkjenningen 

av karvon bør derfor fornyes. 

13) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

14) Denne forordning bør få anvendelse fra dagen etter utløpet av godkjenningen av det aktive stoffet karvon. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet karvon, som oppført i vedlegg I, fornyes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. august 2019. 

  

(7) Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 av 19. april 2018 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ved å fastsette 

vitenskapelige kriterier for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper (EUT L 101 av 20.4.2018, s. 33). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 7. mai 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

karvon 

244-16-8 (d-karvon = S-

karvon = (+)-karvon) 

Karvon: 602 

D-karvon: ikke tildelt 

(S)-5-isopropenyl-2-

metylsykloheks-2-en-1-on 

eller 

(S)-p-menta-6,8-dien-2-on 

923 g/kg d-karvon 1. august 2019 31. juli 2034 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 

fornyelsesrapporten om karvon, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— sikkerheten for brukere og sikring av at bruksvilkårene omfatter bruk 

av hensiktsmessig personlig verneutstyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Særlig bør det tas hensyn til at det går tilstrekkelig tid før rommene 

karvon oppbevares i, benyttes igjen etter anvendelse av plantevernmidler 

som inneholder stoffet. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten bekreftende opplysninger om 

— virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i 

overflate- og grunnvann når overflatevannet benyttes til drikkevann. 

Søkeren skal framlegge disse opplysningene innen to år fra datoen for 

Kommisjonens offentliggjøring av et veiledningsdokument om vurdering 

av virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i 

overflate- og grunnvann. 

(1) Rapporten om fornyet godkjenning inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår post 165 om karvon. 

2) I del B tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«135 karvon 

244-16-8 (d-karvon = S-

karvon = (+)-karvon) 

Karvon: 602 

D-karvon: ikke tildelt 

(S)-5-isopropenyl-2-

metylsykloheks-2-en-1-on 

eller 

(S)-p-menta-6,8-dien-2-on 

923 g/kg d-karvon 1. august 2019 31. juli 2034 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 fornyelsesrapporten om 

karvon, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot 

— sikkerheten for brukere og sikring av at 

bruksvilkårene omfatter bruk av hensiktsmessig 

personlig verneutstyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak. Særlig bør det tas hensyn til at det 

går tilstrekkelig tid før rommene karvon oppbevares i, 

benyttes igjen etter anvendelse av plantevernmidler som 

inneholder stoffet. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlems-

statene og Myndigheten bekreftende opplysninger om 

— virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av 

restmengder i overflate- og grunnvann når 

overflatevannet benyttes til drikkevann. 

Søkeren skal framlegge disse opplysningene innen to år 

fra datoen for Kommisjonens offentliggjøring av et 

veiledningsdokument om vurdering av virkningen av 

vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i 

overflate- og grunnvann.» 

(1) Rapporten om fornyet godkjenning inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/707 

av 7. mai 2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de 

aktive stoffene alfa-cypermetrin, beflubutamid, benalaksyl, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksynil, kaptan, 

cyazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumioksazin, 

fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaksyl-m, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces 

lilacinus stamme 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol, s-metolaklor og 

tebukonazol(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 17 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) angis de aktive stoffene som 

anses som godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene famoksadon, flumioksazin og metalaksyl-m ble forlenget til 30. juni 2019 

ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/917(3). Søknader om fornyet oppføring av de aktive 

stoffene famoksadon, flumioksazin og metalaksyl-m i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(4) ble inngitt i samsvar med 

artikkel 4 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(5). 

3) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene alfa-cypermetrin, beflubutamid, benalaksyl, bentiavalikarb, bifenazat, 

boskalid, bromoksynil, kaptan, cyazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, etefon, etoksazol, fenamifos, 

fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus stamme 

251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol og s-metolaklor ble forlenget til 31. juli 2019 

ved gjennomføringsforordning (EU) 2018/917. 

4) Godkjenningsperioden for det aktive stoffet diuron ble forlenget til 30. september 2019 ved Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/1262(6). 

5) Godkjenningsperioden for det aktive stoffet tebukonazol utløper 31. august 2019(7).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 120 av 8.5.2019, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning  

nr. 298/2019 av 13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 43. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/917 av 27. juni 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene alfa-cypermetrin, beflubutamid, benalaksyl, bentiavalikarb, 

bifenazat, boskalid, bromoksynil, kaptan, karvon, klorprofam, cyazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, dikvat, etefon, etoprofos, 

etoksazol, famoksadon, fenamidon, fenamifos, flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, Gliocladium catenulatum 

stamme: J1446, isoksaflutol, metalaksyl-m, metiokarb, metoksyfenozid, metribuzin, milbemektin, oksasulfuron, Paecilomyces lilacinus 

stamme 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol, pymetrozin og s-metolaklor (EUT L 163 av 28.6.2018,  

s. 13). 

(4) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(5) 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). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1262 av 20. september 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen, beta-cyflutrin, klortalonil, 

klortoluron, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, diuron, fludioksonil, flufenacet, flurtamon, fostiazat, 

indoksakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, tiofanatmetyl og tribenuron (EUT L 238 av 21.9.2018, s. 62). 

(7) 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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6) Det ble inngitt søknader om fornyet godkjenning av stoffene nevnt i betraktning 3–5 i samsvar med Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(8). 

7) Ettersom vurderingen av stoffene er blitt forsinket av årsaker som ligger utenfor søkernes kontroll, er det sannsynlig at 

godkjenningene av nevnte aktive stoffer vil utløpe før det treffes en beslutning om fornyelse. Godkjenningsperiodene 

må derfor forlenges. 

8) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i tilfeller der den 

vedtar en forordning om at godkjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning ikke fornyes fordi 

godkjenningskriteriene ikke er oppfylt, fastsette utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før ikrafttredelsen av denne 

forordning, eller til ikrafttredelsesdatoen for forordningen om at godkjenningen av det aktive stoffet ikke fornyes, 

avhengig av hvilken dato som faller sist. Dersom Kommisjonen vedtar en forordning om fornyelse av godkjenningen av 

et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning, skal den, avhengig av omstendighetene, bestrebe seg på å fastsette 

den tidligst mulige anvendelsesdatoen. 

9) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør 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 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 7. mai 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

 1) I rad 35 om famoksadon endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. juni 2020». 

 2) I rad 37 om metalaksyl-M endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. juni 2020». 

 3) I rad 39 om flumioksazin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. juni 2020». 

 4) I rad 44 om foramsulfuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2020». 

 5) I rad 46 om cyazofamid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2020». 

 6) I rad 83 om alfa-cypermetrin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2020». 

 7) I rad 84 om benalaksyl endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2020». 

 8) I rad 85 om bromoksynil endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2020». 

 9) I rad 86 om desmedifam endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2020». 

10) I rad 88 om fenmedifam endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2020». 

11) I rad 97 om S-metolaklor endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2020». 

12) I rad 99 om etoksazol endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2020». 

13) I rad 109 om bifenazat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2020». 

14) I rad 110 om milbemektin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2020». 

15) I rad 141 om fenamifos endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2020». 

16) I rad 142 om etefon endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2020». 

17) I rad 145 om kaptan endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2020». 

18) I rad 146 om folpet endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2020». 

19) I rad 147 om formetanat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2020». 

20) I rad 148 om metiokarb endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2020». 

21) I rad 149 om dimetoat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2020». 

22) I rad 150 om dimetomorf endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2020». 

23) I rad 152 om metribuzin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2020». 

24) I rad 153 om fosmet endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2020». 

25) I rad 154 om propamokarb endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2020». 
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26) I rad 156 om pirimifos-metyl endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2020». 

27) I rad 158 om beflubutamid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2020». 

28) I rad 163 om bentiavalikarb endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2020». 

29) I rad 164 om boskalid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2020». 

30) I rad 166 om fluoksastrobin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2020». 

31) I rad 167 om Paecilomyces lilacinus stamme 251 endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til  

«31. juli 2020». 

32) I rad 168 om protiokonazol endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2020». 

33) I rad 192 om diuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. september 2020». 

34) I rad 268 om tebukonazol endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2020». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/717 

av 8. mai 2019 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet isoksaflutol 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) Isoksaflutol ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2003/68/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet isoksaflutol, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. juli 2019. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av isoksaflutol i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen  

28. januar 2015. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 18. februar 2016 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt isoksaflutol kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla et første 

utkast til rapport om fornyet godkjenning av isoksaflutol for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr  

12. juli 2016.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 122 av 10.5.2019, s. 44, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning  

nr. 298/2019 av 13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 43. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2003/68/EF av 11. juli 2003 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av trifloksystrobin, 

karfentrazon-etyl, mesotrion, fenamidon og isoksaflutol som aktive stoffer (EUT L 177 av 16.7.2003, s. 12). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2016. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance isoxaflutole». EFSA Journal 2016;14(3):4416, 115 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4416. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu. 
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9) Når det gjelder å fastslå hormonforstyrrende egenskaper og de nye kriteriene for dette innført ved kommisjons-

forordning (EU) 2018/605(7), som fikk anvendelse fra 10. november 2018, framgår det av Myndighetens konklusjon at 

selv om ingen særskilte studier forelå av organismer utenfor målgruppen, er det ut fra vitenskapelige beviser svært 

usannsynlig at isoksaflutol er et hormonforstyrrende stoff, og ytterligere studier anses ikke som nødvendig. 

Kommisjonen mener derfor at isoksaflutol ikke kan anses å ha hormonforstyrrende egenskaper. 

10) Med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder isoksaflutol, er 

det fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. 

11) Risikovurderingen utført i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av isoksaflutol er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, men dette begrenser ikke bruksområdene som plantevernmidler som inneholder 

isoksaflutol, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som ugressmiddel bør derfor ikke opprettholdes. 

Godkjenningen av isoksaflutol bør derfor fornyes. 

12) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap er det imidlertid nødvendig å fastsette visse vilkår og 

begrensninger. Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

13) På grunnlag av tilgjengelige vitenskapelige opplysninger som er sammenfattet i Myndighetens konklusjon, er 

Kommisjonens vurdering at isoksaflutol ikke har hormonforstyrrende egenskaper. For å for styrke tilliten til denne 

konklusjonen bør imidlertid søkeren i samsvar med nr. 2.2 bokstav b) i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 

legge fram en oppdatert vurdering av kriteriene fastsatt i nr. 3.6.5 og 3.8.2 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009, 

endret ved forordning (EU) 2018/605, og i samsvar med retningslinjene for identifisering av hormonhermere(8). 

14) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

15) Denne forordning bør få anvendelse fra dagen etter utløpet av godkjenningen av det aktive stoffet isoksaflutol. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet isoksaflutol, som oppført i vedlegg I, fornyes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. august 2019. 

  

(7) Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 av 19. april 2018 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ved å fastsette 

vitenskapelige kriterier for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper (EUT L 101 av 20.4.2018, s. 33). 

(8) «Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009». 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5311 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 8. mai 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Isoksaflutol 

CAS-nr. 141112-29-0 

CIPAC-nr. 575 

(5-syklopropyl-1,2-

oksazol-4-yl)(α,α,α-

trifluor-2-mesyl-p-

tolyl)metanon 

≥ 972 g/kg 1. august 2019 31. juli 2034 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 

fornyelsesrapporten om isoksaflutol, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

— vern av grunnvannet når stoffet brukes i områder med sårbare jordbunns- og/eller 

klimaforhold, 

— vern av akvatiske organismer, viltlevende pattedyr og landplanter utenfor 

målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

bekreftende opplysninger om virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av 

restmengder i overflate- og grunnvann når overflatevannet eller grunnvannet benyttes 

til drikkevann. Søkeren skal framlegge disse opplysningene innen to år fra datoen for 

Kommisjonens offentliggjøring av et veiledningsdokument om vurdering av 

virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i overflate- og 

grunnvann. 

Søkeren skal også framlegge en oppdatert vurdering for å bekrefte at isoksaflutol ikke 

er et hormonforstyrrende stoff i henhold til nr. 3.6.5 og 3.8.2 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1107/2009, endret ved kommisjonsforordning (EU) 2018/605, og i 

samsvar med retningslinjene for identifisering av hormonhermere(2) innen  

10. mai 2021. 

(1) Rapporten om fornyet godkjenning inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 

(2) «Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009». https://efsa.onlinelibrarv.wilev.eom/doi/epdt710.2903/i.efsa.2018.5311 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår post 63 om isoksaflutol. 

2) I del B tilføyes følgende post: 

«134 Isoksaflutol 

CAS-nr. 141112-29-0 

CIPAC-nr. 575 

(5-syklopropyl-1,2-

oksazol-4-yl)(α,α,α-

trifluor-2-mesyl-p-

tolyl)metanon 

≥ 972 g/kg 1. august 2019 31. juli 2034 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 fornyelsesrapporten om isoksaflutol, særlig tillegg I og 

II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— vern av grunnvannet når stoffet brukes i områder med sårbare 

jordbunns- og/eller klimaforhold, 

— vern av akvatiske organismer, viltlevende pattedyr og landplanter 

utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten bekreftende opplysninger om virkningen av 

vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i overflate- og 

grunnvann når overflatevannet eller grunnvannet benyttes til drikkevann. 

Søkeren skal framlegge disse opplysningene innen to år fra datoen for 

Kommisjonens offentliggjøring av et veiledningsdokument om vurdering 

av virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i 

overflate- og grunnvann. 

Søkeren skal også framlegge en oppdatert vurdering for å bekrefte at 

isoksaflutol ikke er et hormonforstyrrende stoff i henhold til nr. 3.6.5 og 

3.8.2 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009, endret ved 

kommisjonsforordning (EU) 2018/605, og i samsvar med retningslinjene 

for identifisering av hormonhermere(*) innen 10. mai 2021. 

(*) «Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009». https://efsa.onlinelibrarv.wilev.eom/doi/epdt710.2903/i.efsa.2018.5311» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/724 

av 10. mai 2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 med hensyn til utpeking av rapporterende medlemsstater 

og medrapporterende medlemsstater for de aktive stoffene glyfosat, lambdacyhalotrin, imazamox og pendimetalin, og 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 med hensyn til muligheten for at en gruppe av 

medlemsstater i fellesskap kan fungere som rapporterende medlemsstat(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 19, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forbindelse med framgangsmåten for fornyelse skal det i henhold til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 686/2012(2) utpekes en rapporterende medlemsstat og en medrapporterende medlemsstat som skal vurdere et aktivt 

stoff. Ettersom det ennå ikke er utpekt noen rapporterende medlemsstat eller medrapporterende medlemsstat til å 

vurdere de aktive stoffene glyfosat, imazamox og pendimetalin, hvis godkjenning utløper mellom 1. januar 2022 og  

31. desember 2024, bør en slik utpeking foretas. 

2) Dette bør gjøres på en slik måte at ansvaret og arbeidet fordeles likt mellom medlemsstatene. 

3) Unntaksvis kan vurderingen av et bestemt aktivt stoff innebære at forventet arbeidsbelastning og kompleksitet overgår 

kapasiteten til den rapporterende medlemsstaten og dennes medrapporterende medlemsstat. I slike tilfeller kan det være 

nødvendig å foreta en bredere arbeidsfordeling og samle fagkunnskap fra flere medlemsstater ved å utpeke en gruppe av 

medlemsstater som går sammen om å fungere som rapporterende medlemsstat. Det bør derfor presiseres at en gruppe av 

medlemsstater kan gå sammen om å fungere som rapporterende medlemsstat. I så fall er det ikke nødvendig å utpeke en 

medrapporterende medlemsstat. Dersom flere medlemsstater i fellesskap fungerer som rapporterende medlemsstat, bør 

de bli enige om hvordan arbeidet skal organiseres. På bakgrunn av dette bør det i forbindelse med vurderingen av det 

aktive stoffet glyfosat utpekes en gruppe av medlemsstater som i fellesskap fungerer som rapporterende medlemsstat. 

4) I forbindelse med vurderingen av imazamox bør Hellas og Italia utpekes som henholdsvis rapporterende og 

medrapporterende medlemsstat. 

5) I forbindelse med vurderingen av pendimetalin bør Sverige og Nederland utpekes som henholdsvis rapporterende og 

medrapporterende medlemsstat. 

6) Etter avtale med de berørte medlemsstatene anses det også for nødvendig å endre den rapporterende medlemsstaten for 

det aktive stoffet lambdacyhalotrin, uten at dette berører ansvars- og arbeidsfordelingen mellom medlemsstatene. I 

forbindelse med framgangsmåten for fornyelse for lambdacyhalotrin bør vurderingen foretas av Hellas som 

rapporterende medlemsstat, mens Frankrike som medrapporterende medlemsstat forblir uendret. 

7) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(3) fastsettes bestemmelser om gjennomføring av 

framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i forordning (EF) nr. 1107/2009.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 124 av 13.5.2019, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 298/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 43. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 av 26. juli 2012 om utpeking av medlemsstater som i forbindelse med 

framgangsmåten for fornyelse skal vurdere aktive stoffer (EUT L 200 av 27.7.2012, s. 5). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 
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8) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 inneholder bestemmelser om behandling av søknader og påfølgende 

oversendt utfyllende dokumentasjon samt vurderingen av disse, utført av én medlemsstat som rapporterende 

medlemsstat med støtte fra en annen medlemsstat som fungerer som medrapporterende medlemsstat. Framgangsmåtene 

bør likevel presiseres med tanke på unntakstilfellene nevnt ovenfor, det vil si når vurderingen skal foretas av en gruppe 

av medlemsstater som i fellesskap fungerer som rapporterende medlemsstat, i samsvar med gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 686/2012. Denne gruppen bør i fellesskap påta seg rollen tildelt den rapporterende medlemsstaten ved 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012. 

9) Mulighetene til å kreve gebyrer og avgifter i samsvar med artikkel 74 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør presiseres 

med hensyn til framgangsmåten for fornyelse. 

10) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 og (EU) nr. 844/2012 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 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

I forbindelse med framgangsmåten for fornyelse tildeles vurderingen av hvert aktivt stoff som er angitt i første kolonne i 

vedlegget, til en rapporterende medlemsstat som er angitt i andre kolonne i nevnte vedlegg, og til en medrapporterende 

medlemsstat som er angitt i tredje kolonne i nevnte vedlegg, eller til en gruppe av medlemsstater som i fellesskap fungerer 

som rapporterende medlemsstat som, der dette er relevant, er angitt i fjerde kolonne i nevnte vedlegg. I sistnevnte tilfelle 

skal ingen medrapporterende medlemsstat utpekes.» 

2) Vedlegget endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a) Første ledd skal lyde: 

«Uten at det berører fjerde ledd skal en søknad om fornyelse av en godkjenning av et aktivt stoff inngis av en produsent 

av det aktive stoffet til den rapporterende medlemsstaten som en angitt i andre kolonne i vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012(*), og til den medrapporterende medlemsstaten som er angitt i tredje 

kolonne i vedlegget, eller til hver av medlemsstatene i gruppen av medlemsstater som i fellesskap fungerer som 

rapporterende medlemsstat, som er angitt i fjerde kolonne i nevnte vedlegg, senest tre år før godkjenningen utløper. 
  

(*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 av 26. juli 2012 om utpeking av medlemsstater som i 

forbindelse med framgangsmåten for fornyelse skal vurdere aktive stoffer (EUT L 200 av 27.7.2012, s. 5).» 

b) Nytt fjerde, femte og sjette ledd skal lyde: 

«Dersom en gruppe av medlemsstater i fellesskap påtar seg rollen som rapporterende medlemsstat som fastsatt i fjerde 

kolonne i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012, skal ingen medrapporterende medlemsstat 

utpekes. I så fall skal alle henvisninger til «rapporterende medlemsstat» i denne forordning anses som henvisninger til 

«gruppen av medlemsstater som i fellesskap fungerer som rapporterende medlemsstat». 
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Før utløpet av fristen for inngivelse av søknaden skal medlemsstatene som i fellesskap fungerer som rapporterende 

medlemsstat, bli enige om hvordan oppgavene og arbeidet skal fordeles. 

Medlemsstatene som utgjør en del av en gruppe av medlemsstater som i fellesskap fungerer som rapporterende 

medlemsstat, skal tilstrebe å oppnå enighet under vurderingen.» 

2) I artikkel 11 nr. 2 skal bokstav h) lyde: 

«h) eventuelle punkter der den medrapporterende medlemsstaten ikke var enig i vurderingen utført av den rapporterende 

medlemsstaten eller, hvis det er relevant, eventuelle punkter der det ikke var enighet mellom medlemsstatene som 

utgjør gruppen av medlemsstater som i fellesskap fungerer som rapporterende medlemsstat.» 

3) Ny artikkel 13a skal lyde: 

«Artikkel 13a 

Gebyrer og avgifter 

Medlemsstatene kan kreve betaling av gebyrer og avgifter i samsvar med artikkel 74 i forordning (EF) nr. 1107/2009 for å 

få dekket kostnadene ved eventuelt arbeid de utfører for å oppfylle forpliktelsene innenfor virkeområdet for denne 

forordning.» 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 10. mai 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 gjøres følgende endringer: 

1) I del B tilføyes en fjerde kolonne med følgende overskrift: 

«Gruppe av medlemsstater som i fellesskap fungerer som rapporterende medlemsstat (i alfabetisk rekkefølge på det 

nasjonale språket)». 

2) I del C gjøres følgende endringer: 

a) En fjerde kolonne tilføyes med følgende overskrift: «Gruppe av medlemsstater som i fellesskap fungerer som 

rapporterende medlemsstat (i alfabetisk rekkefølge på det nasjonale språket)». 

b) Følgende post innsettes etter posten for «Geraniol»: 

Aktivt stoff 
Rapporterende 

medlemsstat 

Medrapporterende 

medlemsstat 

Gruppe av medlemsstater som i fellesskap fungerer 

som rapporterende medlemsstat (i alfabetisk 

rekkefølge på det nasjonale språket) 

«Glyfosat   FR, HU, NL, SE» 

c) Følgende post innsettes etter posten for «Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus (HearNPV)»: 

Aktivt stoff 
Rapporterende 

medlemsstat 

Medrapporterende 

medlemsstat 

Gruppe av medlemsstater som i fellesskap fungerer 

som rapporterende medlemsstat (i alfabetisk 

rekkefølge på det nasjonale språket) 

«Imazamox EL IT»  

d) Posten for det aktive stoffet «lambdacyhalotrin» skal lyde: 

Aktivt stoff 
Rapporterende 

medlemsstat 

Medrapporterende 

medlemsstat 

Gruppe av medlemsstater som i fellesskap fungerer 

som rapporterende medlemsstat (i alfabetisk 

rekkefølge på det nasjonale språket) 

«Lambdacyhalotrin EL FR»  

e) Følgende post innsettes etter posten for «Paecilomyces fumosoroseus stamme Fe9901»: 

Aktivt stoff 
Rapporterende 

medlemsstat 

Medrapporterende 

medlemsstat 

Gruppe av medlemsstater som i fellesskap fungerer 

som rapporterende medlemsstat (i alfabetisk 

rekkefølge på det nasjonale språket) 

«Pendimetalin SE NL»  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1067 

av 1. juli 2016 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og 

presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 av 15. januar 2008 om definisjon av, betegnelse på 

og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker, og om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 1576/89(1), særlig artikkel 20 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 110/2008 skal medlemsstatene for hver geografiske betegnelse som er 

registrert i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008, sende inn teknisk dokumentasjon til Kommisjonen senest  

20. februar 2015. 

2) Fram til 20. februar 2015 hadde Kommisjonen mottatt tekniske data for 243 av 330 eksisterende geografiske 

betegnelser. For de øvrige 87 eksisterende geografiske betegnelsene var ingen tekniske data mottatt innen den angitte 

fristen. 

3) I samsvar med artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 110/2008 bør de 87 eksisterende geografiske betegnelsene som det 

ikke var innsendt noen tekniske data for til Kommisjonen innen 20. februar 2015, fjernes fra vedlegg III til nevnte 

forordning. 

4) De øvrige 243 eksisterende geografiske betegnelsene som det var innsendt tekniske data for innen 20. februar 2015, skal 

inntil videre være oppført i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008. I samsvar med artikkel 9 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2013(2) vil Kommisjonen vurdere hvorvidt de tekniske dataene som er framlagt 

for disse geografiske betegnelsene, oppfyller kravene fastsatt i artikkel 15 nr. 1 i forordning (EF) nr. 110/2008. 

5) På bakgrunn av det ovennevnte bør vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 erstattes med vedlegget til denne 

forordning. 

6) Forordning (EF) nr. 110/2008 bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for alkoholsterke drikker. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 178 av 2.7.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 299/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 46. 

(1) EUT L 39 av 13.2. 2008, s. 16. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2013 av 25. juli 2013 om fastsettelse av regler for anvendelsen av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av 

geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker (EUT L 201 av 26.7.2013, s. 21). 

2021/EØS/30/39 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 1. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG III 

GEOGRAFISKE BETEGNELSER 

Produktkategori Geografisk betegnelse 

Opprinnelsesland (nøyaktig geografisk 

opprinnelse er beskrevet i den tekniske 

dokumentasjonen) 

1. Rom   

 Rhum de la Martinique Frankrike 

Rhum de la Guadeloupe Frankrike 

Rhum de la Réunion Frankrike 

Rhum de la Guyane Frankrike 

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion Frankrike 

Rhum des Antilles françaises Frankrike 

Rhum des départements français d'outre-mer Frankrike 

Rum da Madeira Portugal 

Ron de Guatemala Guatemala 

2. Whisky/Whiskey   

 Scotch Whisky Det forente kongerike (Skottland) 

Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / 

Irish Whisky(1) 

Irland 

Whisky breton / Whisky de Bretagne Frankrike 

Whisky alsacien / Whisky d'Alsace Frankrike 

3. Kornbrennevin   

 Korn/Kornbrand Tyskland, Østerrike, Belgia 

(tysktalende) 

Münsterländer Korn/Kornbrand Tyskland 

Sendenhorster Korn/Kornbrand Tyskland 

Emsländer Korn/Kornbrand Tyskland 

Haselünner Korn/Kornbrand Tyskland 

Hasetaler Korn/Kornbrand Tyskland 

Samanė Litauen 

4. Vinbrennevin   

 Eau-de-vie de Cognac Frankrike 

Eau-de-vie des Charentes Frankrike 

Cognac 

(Betegnelsen «Cognac» kan kombineres med 

følgende betegnelser: 

— Fine 

— Grande Fine Champagne 

— Grande Champagne 

— Petite Fine Champagne 

Frankrike 
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Produktkategori Geografisk betegnelse 

Opprinnelsesland (nøyaktig geografisk 

opprinnelse er beskrevet i den tekniske 

dokumentasjonen) 

 — Petite Champagne 

— Fine Champagne 

— Borderies 

— Fins Bois 

— Bons Bois) 

 

Fine Bordeaux Frankrike 

Fine de Bourgogne Frankrike 

Armagnac 

(Betegnelsen «Armagnac» kan kombineres 

med følgende betegnelser: 

— Bas-Armagnac 

— Haut-Armagnac 

— Armagnac-Ténarèze 

— Blanche Armagnac) 

Frankrike 

Eau-de-vie de vin de la Marne Frankrike 

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey Frankrike 

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône Frankrike 

Eau-de-vie de Faugères/Faugères Frankrike 

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc Frankrike 

Aguardente de Vinho Douro Portugal 

Aguardente de Vinho Ribatejo Portugal 

Aguardente de Vinho Alentejo Portugal 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos 

Verdes 

Portugal 

Aguardente de Vinho Lourinhã Portugal 

Сунгурларска гроздова ракия / Гроздова 

ракия от Сунгурларе / Sungurlarska 

grozdova rakya / Grozdova rakya from 

Sungurlare 

Bulgaria 

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия 

/ Гроздова ракия от Сливен) / Slivenska 

perla (Slivenska grozdova rakya / Grozdova 

rakya from Sliven) 

Bulgaria 

Стралджанска Мускатова ракия / 

Мускатова ракия от Стралджа / 

Straldjanska Muscatova rakya / Muscatova 

rakya from Straldja 

Bulgaria 

Поморийска гроздова ракия / Гроздова 

ракия от Поморие / Pomoriyska grozdova 

rakya / Grozdova rakya from Pomorie 

Bulgaria 
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Produktkategori Geografisk betegnelse 

Opprinnelsesland (nøyaktig geografisk 

opprinnelse er beskrevet i den tekniske 

dokumentasjonen) 

 Бургаска Мускатова ракия / Мускатова 

ракия от Бургас / Bourgaska Muscatova 

rakya / Muscatova rakya from Bourgas 

Bulgaria 

Сухиндолска гроздова ракия / Гроздова 

ракия от Сухиндол / Suhindolska grozdova 

rakya / Grozdova rakya from Suhindol 

Bulgaria 

Карловска гроздова ракия / Гроздова Ракия 

от Карлово / Karlovska grozdova rakya / 

Grozdova Rakya from Karlovo 

Bulgaria 

Vinars Târnave Romania 

Vinars Vaslui Romania 

Vinars Murfatlar Romania 

Vinars Vrancea Romania 

 Vinars Segarcea Romania 

5. Brandy/Weinbrand   

 Brandy de Jerez Spania 

Brandy del Penedés Spania 

Brandy italiano Italia 

Deutscher Weinbrand Tyskland 

Wachauer Weinbrand Østerrike 

Pfälzer Weinbrand Tyskland 

6. Brennevin av pressrester av druer   

 Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de 

Champagne 

Frankrike 

Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de 

Champagne 

Frankrike 

Marc du Bugey / Eau-de-vie de marc 

originaire de Bugey 

Frankrike 

Marc de Savoie / Eau-de-vie de marc 

originaire de Savoie 

Frankrike 

Marc des Côtes-du-Rhône / Eau-de-vie de 

marc des Côtes du Rhône 

Frankrike 

Marc de Provence / Eau-de-vie de marc 

originaire de Provence 

Frankrike 

Marc du Languedoc / Eau-de-vie de marc 

originaire du Languedoc 

Frankrike 

Marc d'Alsace Gewürztraminer Frankrike 

Marc d'Auvergne Frankrike 

Marc du Jura Frankrike 

Aguardente Bagaceira Bairrada Portugal 

Aguardente Bagaceira Alentejo Portugal 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos 

Verdes 

Portugal 
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Produktkategori Geografisk betegnelse 

Opprinnelsesland (nøyaktig geografisk 

opprinnelse er beskrevet i den tekniske 

dokumentasjonen) 

 Orujo de Galicia Spania 

Grappa Italia 

Grappa di Barolo Italia 

Grappa piemontese / Grappa del Piemonte Italia 

Grappa lombarda / Grappa di Lombardia Italia 

Grappa trentina / Grappa del Trentino Italia 

Grappa friulana / Grappa del Friuli Italia 

Grappa veneta / Grappa del Veneto Italia 

Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige Italia 

Grappa siciliana / Grappa di Sicilia Italia 

Grappa di Marsala Italia 

Τσικουδιά/Tsikoudia Hellas 

Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia fra Kreta Hellas 

Τσίπουρο/Tsipouro Hellas 

Τσίπουρο Μακεδονίας / Tsipouro fra 

Makedonia 

Hellas 

Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro fra Thessalia Hellas 

Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro fra Tyrnavos Hellas 

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania Kypros 

Törkölypálinka Ungarn 

9. Fruktbrennevin   

 Schwarzwälder Kirschwasser Tyskland 

Schwarzwälder Mirabellenwasser Tyskland 

Schwarzwälder Williamsbirne Tyskland 

Schwarzwälder Zwetschgenwasser Tyskland 

Fränkisches Zwetschgenwasser Tyskland 

Fränkisches Kirschwasser Tyskland 

Fränkischer Obstler Tyskland 

Mirabelle de Lorraine Frankrike 

Kirsch d'Alsace Frankrike 

Quetsch d'Alsace Frankrike 

Framboise d'Alsace Frankrike 

Mirabelle d'Alsace Frankrike 

Kirsch de Fougerolles Frankrike 

Südtiroler Williams / Williams dell'Alto Adige Italia 

Südtiroler Marille / Marille dell'Alto Adige Italia 

Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige Italia 

Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler 

dell'Alto Adige 

Italia 

Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige Italia 
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Produktkategori Geografisk betegnelse 

Opprinnelsesland (nøyaktig geografisk 

opprinnelse er beskrevet i den tekniske 

dokumentasjonen) 

 Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner 

dell'Alto Adige 

Italia 

Südtiroler Golden Delicious / Golden 

Delicious dell'Alto Adige 

Italia 

Williams friulano / Williams del Friuli Italia 

Sliwovitz del Veneto Italia 

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia Italia 

Distillato di mele trentino / Distillato di mele 

del Trentino 

Italia 

Williams trentino / Williams del Trentino Italia 

Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino Italia 

Aprikot trentino / Aprikot del Trentino Italia 

Medronho do Algarve Portugal 

Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano Italia 

Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino Italia 

Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto Italia 

Wachauer Marillenbrand Østerrike 

Szatmári Szilvapálinka Ungarn 

Kecskeméti Barackpálinka Ungarn 

Békési Szilvapálinka Ungarn 

Szabolcsi Almapálinka Ungarn 

Gönci Barackpálinka Ungarn 

Pálinka Ungarn, 

Østerrike (for aprikosbrennevin uteluk-

kende framstilt i delstatene Niederöster-

reich, Burgenland, Steiermark, Wien) 

Újfehértói meggypálinka Ungarn 

Brinjevec Slovenia 

Dolenjski sadjevec Slovenia 

Троянска сливова ракия / Сливова ракия от 

Троян / Troyanska slivova rakya / Slivova 

rakya from Troyan 

Bulgaria 

Ловешка сливова ракия / Сливова ракия от 

Ловеч / Loveshka slivova rakya / Slivova 

rakya from Lovech 

Bulgaria 

Pălincă Romania 

Ţuică Zetea de Medieşu Aurit Romania 

Ţuică de Argeş Romania 

Horincă de Cămârzana Romania 

Hrvatska loza Kroatia 

Hrvatska stara šljivovica Kroatia 

Slavonska šljivovica Kroatia 

Pisco(2) Peru 
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Produktkategori Geografisk betegnelse 

Opprinnelsesland (nøyaktig geografisk 

opprinnelse er beskrevet i den tekniske 

dokumentasjonen) 

10. Eplesiderbrennevin og 

pæresiderbrennevin 
  

 Calvados Frankrike 

Calvados Pays d'Auge Frankrike 

Calvados Domfrontais Frankrike 

Eau-de-vie de vin de Bourgogne Frankrike 

Eau-de-vie de cidre de Normandie Frankrike 

Eau-de-vie de poiré de Normandie Frankrike 

Eau-de-vie de cidre du Maine Frankrike 

Aguardiente de sidra de Asturias Spania 

Somerset Cider Brandy(3) Det forente kongerike 

15. Vodka   

 Svensk Vodka / Swedish Vodka Sverige 

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of 

Finland 

Finland 

Polska Wódka / Polish Vodka Polen 

Originali lietuviška degtinė / Original 

Lithuanian vodka 

Litauen 

Estonian vodka Estland 

17. Geist   

 Schwarzwälder Himbeergeist Tyskland 

18. Gentian   

 Bayerischer Gebirgsenzian Tyskland 

Südtiroler Enzian / Genziana dell'Alto Adige Italia 

Genziana trentina / Genziana del Trentino Italia 

19. Alkoholsterke drikker med 

einebær 
  

 Genièvre/Jenever/Genever Belgia, Nederland, Franrike 

(departementene Nord (59) og Pas-de-

Calais (62)), Tyskland (de tyske 

forbundsstatene Nordrhein-Westfalen og 

Niedersachsen) 

Genièvre de grains / Graanjenever / 

Graangenever 

Belgia, Nederland, Frankrike 

(departementene Nord (59) og Pas-de-

Calais (62)) 

Jonge jenever / jonge genever Belgia, Nederland 

Oude jenever / oude genever Belgia, Nederland 

Hasseltse jenever / Hasselt Belgia (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek) 
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Produktkategori Geografisk betegnelse 

Opprinnelsesland (nøyaktig geografisk 

opprinnelse er beskrevet i den tekniske 

dokumentasjonen) 

 Balegemse jenever Belgia (Balegem) 

O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever Belgia (Oost-Vlaanderen) 

Peket-Pekêt/Pèket-Pèkèt de Wallonie Belgia (Région wallonne) 

Genièvre Flandres Artois Frankrike (departementene Nord (59) og 

Pas-de-Calais (62)) 

Ostfriesischer Korngenever Tyskland 

Steinhäger Tyskland 

Gin de Mahón Spania 

Vilniaus Džinas / Vilnius Gin Litauen 

Spišská borovička Slovakia 

24. Akvavit/aquavit   

 Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish 

Aquavit 

Sverige 

25. Alkoholsterke drikker med 

anissmak 
  

 Anís Paloma Monforte del Cid Spania 

Hierbas de Mallorca Spania 

Hierbas Ibicencas Spania 

Chinchón Spania 

Janeževec Slovenia 

29. Destillert anis   

 Ouzo/Ούζο Kypros, Hellas 

Ούζο Μυτιλήνης / Ouzo fra Mytilene Hellas 

Ούζο Πλωμαρίου / Ouzo fra Plomari Hellas 

Ούζο Καλαμάτας / Ouzo fra Kalamata Hellas 

Ούζο Θράκης / Ouzo fra Trakia Hellas 

Ούζο Μακεδονίας / Ouzo fra Makedonia Hellas 

30. Alkoholsterke drikker med bitter 

smak / bitter 
  

 Rheinberger Kräuter Tyskland 

Trejos devynerios Litauen 

Slovenska travarica Slovenia 
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Produktkategori Geografisk betegnelse 

Opprinnelsesland (nøyaktig geografisk 

opprinnelse er beskrevet i den tekniske 

dokumentasjonen) 

31. Aromatisert vodka   

 Urtevodka fra det nordlige Podlasie-lavlandet 

aromatisert med et ekstrakt av marigress / 

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej 

aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej 

Polen 

Polska Wódka / Polish Vodka(4) Polen 

Originali lietuviška degtinė / Original 

Lithuanian vodka(4) 

Litauen 

32. Likør   

 Berliner Kümmel Tyskland 

Hamburger Kümmel Tyskland 

Münchener Kümmel Tyskland 

Chiemseer Klosterlikör Tyskland 

Bayerischer Kräuterlikör Tyskland 

Irish Cream(5) Irland 

Palo de Mallorca Spania 

Mirto di Sardegna Italia 

Liquore di limone di Sorrento Italia 

Liquore di limone della Costa d'Amalfi Italia 

Genepì del Piemonte Italia 

Genepì della Valle d'Aosta Italia 

Benediktbeurer Klosterlikör Tyskland 

Ettaler Klosterlikör Tyskland 

Ratafia de Champagne Frankrike 

Ratafia catalana Spania 

Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen 

Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk 

Fruktlikör / Finnish berry liqueur / Finnish 

fruit liqueur 

Finland 

Mariazeller Magenlikör Østerrike 

Steinfelder Magenbitter Østerrike 

Wachauer Marillenlikör Østerrike 

Jägertee/Jagertee/Jagatee Østerrike 

Hüttentee Tyskland 

Polish Cherry Polen 

Karlovarská Hořká Den tsjekkiske republikk 
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Produktkategori Geografisk betegnelse 

Opprinnelsesland (nøyaktig geografisk 

opprinnelse er beskrevet i den tekniske 

dokumentasjonen) 

 Pelinkovec Slovenia 

Blutwurz Tyskland 

Cantueso Alicantino Spania 

Licor café de Galicia Spania 

Licor de hierbas de Galicia Spania 

Génépi des Alpes / Genepì degli Alpi Frankrike, Italia 

Μαστίχα Χίου/Masticha fra Khios Hellas 

Κίτρο Νάξου/Kitro fra Naxos Hellas 

Κουμκουάτ Κέρκυρας / Koum Kouat fra 

Korfu 

Hellas 

Τεντούρα/Tentoura Hellas 

Poncha da Madeira Portugal 

Hrvatski pelinkovac Kroatia 

34. Crème de cassis   

 Cassis de Bourgogne Frankrike 

Cassis de Dijon Frankrike 

Cassis de Saintonge Frankrike 

37a. Alkoholsterk drikk aromatisert 

med slåper eller Pacharán 
Pacharán navarro Spania 

39. Maraschino/Marrasquino/ 

Maraskino 
Zadarski maraschino Kroatia 

40. Nocino   

 Nocino di Modena Italia 

Orehovec Slovenia 

Andre alkoholsterke drikker   

 Pommeau de Bretagne Frankrike 

Pommeau du Maine Frankrike 

Pommeau de Normandie Frankrike 

Svensk Punsch / Swedish Punch Sverige 

Inländerrum Østerrike 

Bärwurz Tyskland 

Aguardiente de hierbas de Galicia Spania 

Aperitivo Café de Alcoy Spania 

Herbero de la Sierra de Mariola Spania 

Königsberger Bärenfang Tyskland 

Ostpreußischer Bärenfang Tyskland 
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Produktkategori Geografisk betegnelse 

Opprinnelsesland (nøyaktig geografisk 

opprinnelse er beskrevet i den tekniske 

dokumentasjonen) 

 Ronmiel de Canarias Spania 

Genièvre aux fruits / Vruchtenjenever / 

Jenever met vruchten / Fruchtgenever 

Belgia, Nederland, Tyskland (de tyske 

forbundsstatene Nordrhein-Westfalen og 

Niedersachsen) 

Domači rum Slovenia 

Irish Poteen/Irish Poitín Irland 

Trauktinė Litauen 

Trauktinė Palanga Litauen 

Trauktinė Dainava Litauen 

Hrvatska travarica Kroatia 

(1) Den geografiske betegnelsen Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky omfatter whisky/whiskey framstilt i Irland og Nord-

Irland. 

(2) Beskyttelsen av den geografiske betegnelsen Pisco i henhold til denne forordning berører ikke bruk av betegnelsen Pisco på produkter med 

opprinnelse i Chile som er beskyttet i henhold til assosieringsavtalen mellom Unionen og Chile av 2002. 

(3) Den geografiske betegnelsen «Somerset Cider Brandy» må følges av varebetegnelsen «eplesiderbrennevin». 

(4) Dette produktet må ha varebetegnelsen «aromatisert vodka» på etiketten. Betegnelsen «aromatisert» kan erstattes med navnet på den 

framtredende aromaen. 

(5) Den geografiske betegnelsen Irish Cream omfatter den tilsvarende likøren produsert i Irland og Nord-Irland.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1098 

av 2. august 2018 

om endring og retting av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, 

betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 av 15. januar 2008 om definisjon av, betegnelse på 

og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker, og om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 1576/89(1), særlig artikkel 20 nr. 3 og artikkel 26, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 110/2008 skulle medlemsstatene for hver geografiske betegnelse som 

er registrert i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008, sende inn teknisk dokumentasjon til Kommisjonen senest  

20. februar 2015. Som følge av kontrollen av disse tekniske dataene i henhold til artikkel 9 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2013(2) bør flere geografiske betegnelser oppført i vedlegg III til forordning 

(EF) nr. 110/2008 endres eller rettes. 

2) Frankrike framla et teknisk dokument for den geografiske betegnelsen «Eau-de-vie de Cognac / Eau-de-vie des  

Charentes / Cognac». Disse betegnelsene er oppført i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008, produktkategori 4, 

«Vinbrennevin», som tre ulike geografiske betegnelser: «Eau-de-vie de Cognac», «Eau-de-vie des Charentes» og 

«Cognac». Som følge av Frankrikes søknad er det nødvendig å endre vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 og 

føre opp disse tre betegnelsene med henvisning til bare ett produkt, ettersom det er innsendt bare ett teknisk dokument 

for dem. 

3) I tillegg sendte Frankrike inn fem tekniske dokumenter for følgende geografiske betegnelser: «Eau-de-vie de Faugères», 

«Marc du Bugey», «Marc de Savoie», «Marc de Provence», «Marc du Languedoc». Disse tekniske dokumentene viser 

ikke til de tilsvarende betegnelsene «Faugères», «Eau-de-vie de marc originaire de Bugey», «Eau-de-vie de marc 

originaire de Savoie», «Eau-de-vie de marc originaire de Provence» og «Eau-de-vie de marc originaire du 

Languedoc», som likeledes er oppført i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008, produktkategori 4, «Vinbrennevin», 

og produktkategori 6, «Brennevin av pressrester av druer», som alternativer til de fem geografiske betegnelsene for 

hvilke de tekniske dokumentene er sendt inn. I samsvar med artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 110/2008 bør 

eksisterende geografiske betegnelser som det ikke er innsendt noen tekniske data for til Kommisjonen innen 20. februar 

2015, slettes fra vedlegg III til nevnte forordning. Disse alternativene bør derfor slettes fra nevnte vedlegg III. 

4) Hellas sendte inn ett teknisk dokument for den geografiske betegnelsen «Τσικουδιά/Tsikoudia/Τσίπουρο/Tsipouro». 

Disse betegnelsene er oppført i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008, produktkategori 6, «Brennevin av 

pressrester av druer», som to ulike geografiske betegnelser: «Τσικουδιά/Tsikoudia» og «Τσίπουρο/Tsipouro». Det er 

derfor nødvendig å endre vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 og føre opp disse betegnelsene med henvisning til 

bare ett produkt, ettersom det er innsendt bare ett teknisk dokument for dem. 

5) Den geografiske betegnelsen «Grappa lombarda / Grappa di Lombardia» er registrert i produktkategori 6, «Brennevin 

av pressrester av druer», i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008. På grunn av en grammatikkfeil er det nødvendig 

å rette den geografiske betegnelsen til «Grappa lombarda / Grappa della Lombardia». 

6) Den geografiske betegnelsen «Marc d'Alsace Gewürztraminer» er registrert i produktkategori 6, «Brennevin av 

pressrester av druer», i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008. Den franske klassifiseringen av vindruesorter i 

henhold til artikkel 81 i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013(3) inneholder navnet på vindruesorten 

«Gewurztraminer», og ikke «Gewürztraminer». Følgelig må den geografiske betegnelsen rettes til «Marc d'Alsace 

Gewurztraminer». 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 197 av 3.8.2018, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 299/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 46. 

(1) EUT L 39 av 13.2.2008, s. 16. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2013 av 25. juli 2013 om fastsettelse av regler for anvendelsen av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av 

geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker (EUT L 201 av 26.7.2013, s. 21). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om opprettelse av en felles markedsordning for 

landbruksvarer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007  

(EUT L 347 av 20.12.2013, s. 671). 
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7) Den geografiske betegnelsen «Genièvre Flandres Artois» er registrert i produktkategori 19, «Alkoholsterk drikk med 

einebær», i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008. Det er påvist en stavefeil i den registrerte betegnelsen, og den 

geografiske betegnelsen må rettes til «Genièvre Flandre Artois». 

8) Den geografiske betegnelsen «Génépi des Alpes / Genepì degli Alpi» er registrert i produktkategori 32, «Likør», i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008. På grunn av en grammatikkfeil er det nødvendig å rette den geografiske 

betegnelsen til «Génépi des Alpes / Genepì delle Alpi». 

9) Den geografiske betegnelsen «Irish Poteen / Irish Poitín» er registrert i produktkategorien «Andre alkoholsterke 

drikker» i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 med opprinnelsesland Irland. Det er nødvendig å klargjøre at 

denne geografiske betegnelsen også omfatter tilsvarende produkt framstilt i Nord-Irland. 

10) Forordning (EF) nr. 110/2008 bør derfor endres og rettes. 

11) For å gjøre aktørene i stand til å bruke etiketter som er trykt i samsvar med bestemmelsene i forordning (EF)  

nr. 110/2008 med den ordlyd den hadde før den ble endret og rettet ved denne forordning, bør det være tillatt å 

markedsføre eksisterende lagre. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for alkoholsterke drikker. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Retting av vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 rettes i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Etiketter som er trykket før denne forordnings ikrafttredelse, kan fortsatt benyttes til de er brukt opp. 

Artikkel 4 

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

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

Utferdiget i Brussel 2. august 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I andre kolonne i tabellen, under produktkategori 4, «Vinbrennevin», erstattes postene «Eau-de-vie de Cognac», «Eau-de-

vie des Charentes» og «Cognac» med posten «Eau-de-vie de Cognac / Eau-de-vie des Charentes / Cognac». 

2) I andre kolonne i tabellen, under produktkategori 4, «Vinbrennevin», erstattes posten «Eau-de-vie de Faugères / Faugères» 

med posten «Eau-de-vie de Faugères». 

3) I andre kolonne i tabellen, under produktkategori 6, «Brennevin av pressrester av druer», erstattes postene «Marc du Bugey 

/ Eau-de-vie de marc originaire de Bugey», «Marc de Savoie / Eau-de-vie de marc originaire de Savoie», «Marc de 

Provence / Eau-de-vie de marc originaire de Provence» og «Marc du Languedoc / Eau-de-vie de marc originaire du 

Languedoc» med «Marc du Bugey», «Marc de Savoie», «Marc de Provence» og «Marc du Languedoc». 

4) I andre kolonne i tabellen, under produktkategori 6, «Brennevin av pressrester av druer», erstattes postene 

«Τσικουδιά/Tsikoudia» og «Τσίπουρο/Tsipouro» med posten «Τσικουδιά/Tsikoudia/Τσίπουρο/Tsipouro». 

5) I tredje kolonne i tabellen, under produktkategorien «Andre alkoholsterke drikker», erstattes posten «Irland» knyttet til 

«Irish Poteen / Irish Poitín» med «Irland(*). 

 _________  

(*) Den geografiske betegnelsen Irish Poteen / Irish Poitín omfatter tilsvarende alkoholsterk drikk produsert i Irland og 

Nord-Irland.» 

 _____   
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VEDLEGG II 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 gjøres følgende rettelser: 

1) I andre kolonne i tabellen, under produktkategori 6, «Brennevin av pressrester av druer», erstattes posten «Grappa 

lombarda / Grappa di Lombardia» med «Grappa lombarda / Grappa della Lombardia». 

2) I andre kolonne i tabellen, under produktkategori 6, «Brennevin av pressrester av druer», erstattes posten «Marc d'Alsace 

Gewürztraminer» med «Marc d'Alsace Gewurztraminer». 

3) I andre kolonne i tabellen, under produktkategori 19, «Alkoholsterk drikk med einebær», erstattes posten «Genièvre 

Flandres Artois» med «Genièvre Flandre Artois». 

4) I andre kolonne i tabellen, under produktkategori 32, «Likør» erstattes posten «Génépi des Alpes / Genepì degli Alpi» med 

«Génépi des Alpes / Genepì delle Alpi». 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/335 

av 27. februar 2019 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 med hensyn til 

registrering av den alkoholsterke drikken «Tequila» som geografisk betegnelse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 av 15. januar 2008 om definisjon av, betegnelse på 

og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker, og om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 1576/89(1), særlig artikkel 17 nr. 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Consejo Regulador del Tequila («søkeren»), et meksikansk organ opprettet i samsvar med meksikansk lov, har søkt om 

å få «Tequila» registrert som geografisk betegnelse i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 i samsvar med 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 17 nr. 1 i nevnte forordning. «Tequila» er en alkoholsterk drikk som tradisjonelt 

framstilles i De forente stater Mexico ved destillering av juice ekstrahert fra Agave tequilana F.A.C. Weber (blå agave). 

2) I samsvar med artikkel 17 nr. 5 i forordning (EF) nr. 110/2008 vurderte Kommisjonen søknaden om registrering av 

navnet «Tequila» som er inngitt av søkeren. 

3) Etter å ha konkludert med at søknaden er i samsvar med forordning (EF) nr. 110/2008, offentliggjorde Kommisjonen 

hovedspesifikasjonene i den tekniske dokumentasjonen for «Tequila» i Den europeiske unions tidende(2) i henhold til 

artikkel 17 nr. 6 i forordning (EF) nr. 110/2008, med henblikk på framgangsmåten for innsigelse. 

4) Unión Española del Licor fra Spania og Vinum et Spiritus fra Belgia har i samsvar med artikkel 17 nr. 7 i forordning 

(EF) nr. 110/2008 og artikkel 13 nr. 1 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2013(3) gjort innsigelse 

mot registreringen av betegnelsen «Tequila» som geografisk betegnelse innen den angitte fristen. Kommisjonen anså at 

de to innsigelsene kunne godtas i samsvar med artikkel 14 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 716/2013. Kommisjonen mottok også innsigelse fra Unión de Licoristas Cataluña samt ytterligere opplysninger fra 

Unión Española del Licor og fra Vinum et Spiritus, men de ble ikke ansett som godtakbare i henhold til artikkel 14 nr. 1 

i gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2013, ettersom de ikke var gjort innen fristen nevnt i artikkel 17 nr. 7 i 

forordning (EF) nr. 110/2008. 

5) Ved brev av 4. april 2017 oversendte Kommisjonen de to godtatte innsigelsene til søkeren og oppfordret søkeren til å 

framlegge sine merknader innen to måneder, i samsvar med artikkel 15 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 716/2013. Søkeren framla sine merknader 3. juni 2017, innen den fastsatte fristen. 

6) I samsvar med artikkel 15 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2013 oversendte Kommisjonen ved brev av 

31. juli 2017 merknadene fra søkeren til de to partene som gjorde innsigelse, som ble gitt en frist på to måneder til å 

framlegge eventuelle merknader i samsvar med artikkel 15 nr. 2 i nevnte gjennomføringsforordning. Kommisjonen 

mottok svar fra Unión Española del Licor 22. september 2017. 

7) Innsigelsene fra Unión Española del Licor og Vinum et Spiritus gjelder de obligatoriske kravene fastsatt i den offisielle 

standarden, NOM-006-SCFI-2012 (alkoholholdige drikker – Tequila – spesifikasjon), som ble offentliggjort i Diario 

Oficial de la Federación 13. desember 2012(4) («den offisielle meksikanske standarden»), og som omhandles i den 

tekniske dokumentasjonen for «Tequila» med hensyn til a) krav til merking når det gjelder markedsførings- og 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 60 av 28.2.2019, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning  

nr. 299/2019 av 13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 46. 

(1) EUT L 39 av 13.2.2008, s. 16. 

(2) EUT C 255 av 14.7.2016, s. 5. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2013 av 25. juli 2013 om fastsettelse av regler for anvendelsen av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av 

geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker (EUT L 201 av 26.7.2013, s. 21). 

(4) NORMA Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012, Bebidas alcohólicas – Tequila – Especificaciones, offentliggjort i Mexicos Diario 

Oficial av 13. desember 2012. 
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helseopplysninger og godkjente produsenters referansenummer, b) begrensninger på kommersielle avtaler mellom 

leverandører og tappere når det gjelder tillatelse til å bruke registrerte varemerker eller andre kjennetegn som begrenser 

tapperes muligheter til å kjøpe inn meksikanske produkter og markedsføringen av «Tequila» etter tapping til visse 

godkjente varemerker, og som dermed hindrer markedsføring under aktørenes egne varemerker uten særskilt tillatelse, 

c) regler for godkjenning av aktører i Unionen som har tillatelse til å tappe «Tequila», og forskrifter om framgangsmåter 

for tapping, d) kontrollkrav som får anvendelse på godkjente tappere på Unionens territorium, samt konsekvensene som 

er fastsatt i den offisielle meksikanske standarden ved manglende overholdelse, e) forbud mot handel med bulkvarer i 

kategorien blandet «Tequila» (som inneholder opptil 49 % av samlet mengde reduserende sukkerarter fra andre kilder 

enn sukkerarter som kommer fra Agave tequilana F.A.C. Weber blå agave) innenfor Unionen, og forbud mot innkjøp av 

bulkvarer i kategorien blandet «Tequila» via tredjestater samt f) krav om at «Tequila» i kategorien 100 % agave må 

være tappet ved et anlegg som drives av godkjente produsenter innenfor det avgrensede geografiske området i De 

forente stater Mexico. Partene som har gjort innsigelse, hevder at disse kravene omgår og er uforenlige med frihandelen 

og den frie konkurransen når det gjelder «Tequila» i medlemsstatene, og særlig at de er i strid med artikkel 6 i 

forordning (EF) nr. 110/2008. 

8) Søkeren erklærer at innsigelsene bør avvises som ikke godtakbare, ettersom partene som gjorde innsigelse, ikke brukte 

skjemaet som kreves i artikkel 13 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2013 da innsigelsene ble inngitt, og at 

de ikke har påvist hvilke særlige vilkår for registrering fastsatt i forordning (EF) nr. 110/2008 som ikke er oppfylt. 

Søkeren hevder at hovedformålet med systemet for kontroll av tapping, markedsføring og distribusjon er å sikre 

sporbarheten og følgelig ektheten til «Tequila». Søkeren erklærer dessuten at enhver aktør som ønsker å tappe 

«Tequila» i bulk, kan gjøre det, forutsatt at vedkommende innhenter en tappetillatelse for «Tequila» og inngår en felles 

avtale om ansvar for det registrerte varemerket eller andre kjennetegn. 

9) Videre anser søkeren at ingen av merknadene som stiller spørsmål ved anvendelsen av den offisielle meksikanske 

standarden, utgjør en grunn til innsigelse i henhold til forordning (EF) nr. 110/2008, ettersom betegnelsen «Tequila» 

allerede er bindende i henhold til bestemmelsene i avtalen mellom Unionen og De forente stater Mexico av  

27. mai 1997 om gjensidig anerkjennelse og beskyttelse av betegnelser for alkoholsterke drikker («Avtalen av 

1997»)(5), der det i artikkel 4 nr. 2 er fastsatt at den beskyttede betegnelsen «Tequila» på Unionens territorium bare kan 

brukes på vilkårene fastsatt i De forente stater Mexicos lover og forskrifter. 

10) Når det gjelder formen på innsigelsene som er gjort av søkeren, anså Kommisjonen at innsigelsene fra Unión Española 

del Licor og Vinum et Spiritus er godtakbare ettersom de oppfyller kravene fastsatt i artikkel 13 nr. 1 og 14 nr. 1 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2013, og ettersom alle opplysninger som kreves i skjemaet «Søknad om 

innsigelse mot en geografisk betegnelse» i vedlegg III til nevnte gjennomføringsforordning, var blitt gitt i innsigelsene. 

11) Når det gjelder anvendelsen av bestemmelsene i den offisielle meksikanske standarden, mener Kommisjonen at den ikke 

har direkte virkning i Unionen, ettersom dette er tredjestatslovgivning. Gjennom offentliggjøringen av 

hovedspesifikasjonene i den tekniske dokumentasjonen for «Tequila» i Den europeiske unions tidende er imidlertid 

visse bestemmelser i den offisielle meksikanske standarden uttrykkelig nevnt, og anses dermed å få anvendelse på 

produkter beregnet på eksport. Disse omfatter de produksjonskravene, merkingsbestemmelsene og reglene for tapping 

av «Tequila» i kategorien 100 % agave som er angitt eller omhandlet i nevnte offentliggjøring i Den europeiske unions 

tidende. Et system som gjør det mulig for aktørene eller myndighetene i en tredjestat å hindre distribusjon av produkter i 

det indre marked på en måte som er uforenlig med prinsippene i unionsretten, etter at produktene er importert, kan ikke 

beskyttes i henhold til forordning (EF) nr. 110/2008. 

12) Når det gjelder avtalen av 1997 som beskyttet «Tequila» på Unionens territorium, bør det bemerkes at den eventuelle 

beskyttelsen i henhold til forordning (EF) nr. 110/2008 følger en annen rettsorden uavhengig av den som er fastsatt i 

avtalen av 1997. Ettersom søkeren har besluttet å søke om individuell beskyttelse for den geografiske betegnelsen 

«Tequila» i henhold til forordning (EF) nr. 110/2008 utover beskyttelsen i henhold til 1997-avtalen, bør det presiseres at 

beskyttelsen i henhold til disse to instrumentene gjelder i samsvar med de respektive reglene i hvert instrument. 

13) Kommisjonen har vurdert argumentene og dokumentasjonen som er framlagt av partene som gjør innsigelse, og av 

søkeren, og har konkludert med at navnet «Tequila» bør registreres som geografisk betegnelse i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 110/2008 i henhold til betraktningene nedenfor.  

  

(5) EFT L 152 av 11.6.1997, s. 15. Avtalen av 1997 er gjennomført ved kommisjonsforordning (EF) nr. 936/2009  

(EUT L 264 av 8.10.2009, s. 5). 
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14) Når det gjelder kravene til merking nevnt i betraktning 7) a), kan medlemsstatene i henhold til artikkel 6 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 110/2008 fastsette ytterligere regler for framstilling, betegnelse, presentasjon og merking som er 

strengere enn dem som er fastsatt i vedlegg II til nevnte forordning, forutsatt at de er forenlige med unionsretten. 

Artikkel 6 nr. 1 i nevnte forordning får tilsvarende anvendelse på regler fastsatt av myndighetene i tredjestater. Av den 

offisielle meksikanske standarden og av avsnitt 9 i hovedspesifikasjonen i den tekniske dokumentasjonen for «Tequila» 

framgår det at det i De forente stater Mexico er fastsatt strengere regler for merking av alle produkter med betegnelsen 

«Tequila» i tillegg til dem som er fastsatt i forordning (EF) nr. 110/2008. De aktuelle reglene gjelder markedsførings- og 

helseopplysninger, referansenumre og navn og adresser som identifiserer godkjente produsenter eller tappere. Disse 

kravene er ikke uforenlige med Unionens regler for merking, særlig reglene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1169/2011(6). Kravet om at aktører identifiseres ved hjelp av et referansenummer eller navn og adresse, er berettiget 

av hensyn til gjennomsiktighet og sporbarhet og er ikke et urimelig krav. Av disse grunnene anser Kommisjonen at 

innsigelsen mot merkingskravene er utilstrekkelig begrunnet og må avslås. 

15) Begrensningene på kommersielle avtaler mellom leverandører og tappere som er nevnt i betraktning 7 b), og reglene for 

godkjenning av tappere i Unionen og framgangsmåtene for tillatelsene som er nevnt i betraktning 7) c), er berettiget 

med tanke på behovet for å sikre sporbarhet og hindre bedrageri. Reglene får anvendelse uttrykkelig på merking av 

produkter beregnet på eksport som angitt i avsnitt 9 annet ledd i hovedspesifikasjonen i den tekniske dokumentasjonen 

for «Tequila» offentliggjort i Den europeiske unions tidende, som gjelder bruken av betegnelsen «Tequila» og de 

registrerte varemerkene eller andre kjennetegn i henhold til avtalen om felles ansvar som er inngitt til Mexicos patent- 

og varemerkekontor. Kommisjonen anser at disse reglene og avtalene, i den grad de gjelder bruken av begrepet 

«Tequila» i Unionen, er forholdsmessige og berettigede, og at innsigelsen er utilstrekkelig begrunnet og må avslås. 

16) Når det gjelder kravene til kontroll som får anvendelse på godkjente tappere på Unionens territorium, samt 

konsekvensene fastsatt i den offisielle meksikanske standarden i tilfeller av manglende overholdelse som nevnt i 

betraktning 7) d), fastsetter artikkel 22 i forordning (EF) nr. 110/2008 bestemmelser om kontroll av samsvar med 

spesifikasjonene før produktet bringes i omsetning, som for salg av «Tequila» til forbrukerne omfatter tappevirksomhet, 

og krever særskilt at kontroll av overholdelse sikres av offentlige myndigheter i tredjestaten eller av ett eller flere 

produktsertifiseringsorganer for produkter med opprinnelse i en tredjestat. Kommisjonen merker seg at 

kontrollprosedyrene og tiltakene ved manglende overholdelse er berettiget med henvisning til behovet for å sikre 

sporbarhet og hindre tilsetting og bedrageri, noe som er vanskelig å påvise for slike produkter. I den grad det i den 

offisielle meksikanske standarden fastsettes kontroll av samsvar med spesifikasjonene i den tekniske dokumentasjonen 

før «Tequila» bringes i omsetning på unionsmarkedet for salg til forbrukerne, er reglene i samsvar med artikkel 22 nr. 2 

i forordning (EF) nr. 110/2008. Av disse grunnene anser Kommisjonen at innsigelsen mot kontrollkravene er 

utilstrekkelig begrunnet og må avslås. 

17) Når det gjelder det påståtte forbudet mot handel med bulkvarer i kategorien blandet «Tequila» innenfor Unionen nevnt i 

betraktning 7) e), konstaterer Kommisjonen at offentliggjøringen av hovedspesifikasjonen i den tekniske 

dokumentasjonen for «Tequila» i Den europeiske unions tidende omhandler bare det særlige forbudet mot handel i bulk 

med «Tequila» i kategorien 100 % agave; det er ingen henvisning til forbud mot handel med bulkvarer i kategorien 

blandet «Tequila» i det indre marked etter at de er import til Unionen. 

18) Når det gjelder det påståtte forbudet mot anskaffelse av bulkvarer i kategorien blandet «Tequila» via tredjestater som 

følge av kravet om å inngå en avtale om felles ansvar som er inngitt til Mexicos patent- og varemerkekontor for levering 

av bulkvarer, og på bakgrunn av behovet for å sikre sporbarhet og hindre bedrageri, anser Kommisjonen at det er 

grunnlag for å kreve at kjøp av bulkvarer utenfor Unionen kan foretas bare fra produsenter i opprinnelsesstaten. Av 

disse grunnene anser Kommisjonen at begrunnelsene for innsigelse når det gjelder begrensninger for produkter i bulk, er 

ubegrunnede og må avslås.  

  

(6) 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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19) Når det gjelder innsigelsen om at kravet om obligatorisk tapping innenfor det avgrensede geografiske området for 

«Tequila» i kategorien 100 % agave nevnt i betraktning 7) f) ikke er i samsvar med unionsretten, bør det påpekes at det i 

artikkel 10 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2013 angis at eventuelle begrensninger med hensyn til emballering 

av alkoholsterke drikker i det avgrensede geografiske området skal begrunnes i den tekniske dokumentasjonen, ettersom 

de utgjør en mulig begrensning av det frie varebyttet og adgangen til å yte tjenester i det indre marked. Unionsretten får 

ikke anvendelse når det skal avgjøres om en tredjestat kan begrense tapping på sitt territorium, men den får anvendelse 

når det gjelder å hindre begrensninger for omtapping eller tapping av bulkvarer innenfor Unionen dersom slike 

bulkvarer er eksportert fra tredjestaten til Unionen. Slike begrensninger kan tillates bare dersom de er nødvendige, 

forholdsmessige og egnet til å beskytte den geografiske betegnelsens omdømme(7). 

20) I avsnitt 7 i hovedspesifikasjonen i den tekniske dokumentasjonen angir søkeren at formålet med tappingsbegrensningen 

er å bevare den større organoleptiske kompleksiteten, som kan settes i fare ved transport i bulk ettersom ingen andre 

sukkerarter enn dem som stammer fra Agave tequilana F.A.C. Weber (blå agave) tilsettes. Søkeren hevder også at en 

annen grunn til tappingsbegrensningen er å bevare omdømmet til 100 % agave «Tequila», som i hovedsak bygger på 

særlige egenskaper og mer generelt på produktets kvalitet, som i sin tur er et resultat av de lokale godkjente 

produsentenes kunnskap, og som kan trues av risikoen for iblanding og bedrageri, noe som er vanskelig å oppdage. Det 

aktuelle kravet må anses som forenlig med unionsretten til tross for sin begrensende virkning, dersom det godtgjøres at 

det er nødvendig og forholdsmessig og egnet til å opprettholde den høye anseelsen som den meksikanske betegnelsen 

«Tequila» uten tvil nyter hos kundene. Det framgår av opplysningene i den tekniske dokumentasjonen at 

tappingsbegrensningen bare gjelder én kategori «Tequila» og ikke utgjør en hindring for import til Unionen av bulkvarer 

i kategorien blandet «Tequila» (som inneholder opptil 49 % sukker fra andre kilder enn sukker fra råstoffet), som denne 

begrensningen ikke gjelder for. Begrensningen gjelder det avgrensede geografiske området for «Tequila», som omfatter 

fem meksikanske delstater. Dokumentasjonen fra søkeren viser at denne begrensningen er berettiget som et 

forholdsmessig og egnet tiltak for å opprettholde garantien om produktets sammensetning og anseelse blant forbrukerne. 

Det er dessuten ikke angitt alternative mindre begrensende tiltak som kan oppnå et passende kontrollnivå. Den 

nødvendige begrunnelsen for begrensningen på obligatorisk tapping av «Tequila» i kategorien 100 % agave er derfor 

forenlig med artikkel 10 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2013. 

21) Av ovennevnte grunner anser Kommisjonen at begrunnelsen som framlegges i innsigelsen mot registrering av den 

geografiske betegnelsen «Tequila» i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 når det gjelder obligatorisk tapping 

innenfor det avgrensede geografiske området som gjelder for «Tequila» i kategorien 100 % agave, er utilstrekkelig og 

må avslås. 

22) På bakgrunn av ovenstående og i samsvar med artikkel 17 nr. 8 i forordning (EF) nr. 110/2008 anser Kommisjonen at 

søknaden om registrering av «Tequila» som geografisk betegnelse oppfyller vilkårene fastsatt i nevnte forordning. 

Navnet «Tequila» bør derfor beskyttes og registreres som geografisk betegnelse i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 110/2008. 

23) Forordning (EF) nr. 110/2008 bør derfor endres. 

24) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for alkoholsterke drikker. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 tilføyes følgende post i produktkategorien «Andre alkoholsterke drikker»: 

 «Tequila De forente stater Mexico»  

Artikkel 2 

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

  

(7) Betraktning 6) i gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2013. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 27. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/674 

av 29. april 2019 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og 

presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 av 15. januar 2008 om definisjon av, betegnelse på 

og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker, og om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 1576/89(1), særlig artikkel 20 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 110/2008 sendte medlemsstatene inn teknisk dokumentasjon for 

243 av 330 eksisterende geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker. 

2) I samsvar med artikkel 9 nr. 1 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2013(2) vurderte Kommisjonen 

den tekniske dokumentasjonen basert på kravene fastsatt i artikkel 15 nr. 1 i forordning (EF) nr. 110/2008, og fastsatte 

en frist for den berørte medlemsstatens endring eller tilbakekalling av den tekniske dokumentasjonen. 

3) Den tekniske dokumentasjonen for «Königsberger Bärenfang», «Grappa di Marsala», «Kirsch Veneto»/«Kirschwasser 

Veneto» og «Sliwovitz del Veneto» ble tilbakekalt av henholdsvis Tyskland og Italia. 

4) I samsvar med artikkel 9 nr. 2 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2013 skal den tekniske dokumentasjonen anses 

som ikke oversendt dersom mangler som blir funnet i den tekniske dokumentasjonen for en eksisterende geografisk 

betegnelse som sendes inn i samsvar med artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 110/2008, ikke rettes opp av 

medlemsstaten innen fristen fastsatt av Kommisjonen. 

5) Manglene som ble funnet i den tekniske dokumentasjonen for «Karlovarská Hořká», «Polish Cherry», «Orehovec», 

«Janeževec» og «Slovenska travarica», ble ikke rettet opp. 

6) De eksisterende geografiske betegnelsene «Karlovarská Hořká», «Königsberger Bärenfang», «Grappa di Marsala», 

«Kirsch Veneto»/«Kirschwasser Veneto», «Sliwovitz del Veneto», «Polish Cherry», «Orehovec», «Janeževec» og 

«Slovenska travarica» bør derfor slettes fra vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008. 

7) Vedlegg III til forordning (EU) nr. 110/2008 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for alkoholsterke drikker. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 114 av 30.4.2019, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 299/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 46. 

(1) EUT L 39 av 13.2.2008, s. 16. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2013 av 25. juli 2013 om fastsettelse av regler for anvendelsen av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av 

geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker (EUT L 201 av 26.7.2013, s. 21). 

2021/EØS/30/42 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 29. april 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I produktkategori 6, Brennevin av pressrester av druer, utgår raden 

 «Grappa di Marsala Italia» 

 

2) I produktkategori 9, Fruktbrennevin, utgår raden 

 «Sliwovitz del Veneto Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto Italia 

Italia» 

 

3) I produktkategori 25, Alkoholsterk drikk med anissmak, utgår raden 

 «Janeževec Slovenia» 

 

4) I produktkategori 30, Alkoholsterk drikk med bitter smak/bitter, utgår raden 

 «Slovenska travarica Slovenia» 

 

5) I produktkategori 32, Likør, utgår raden 

 «Polish Cherry  

Karlovarská Hořká 

Polen 

Den tsjekkiske republikk» 

 

6) I produktkategori 40, Nocino, utgår raden 

 «Orehovec Slovenia» 

 

7) I produktkategorien Andre alkoholsterke drikker utgår raden 

 «Königsberger Bärenfang Tyskland» 

 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1850 

av 21. november 2018 

om registrering av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 

(«Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte» (GI))(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 av 15. januar 2008 om definisjon av, betegnelse på 

og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker, og om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 1576/89(1), særlig artikkel 17 nr. 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen har vurdert Bulgarias søknad om registrering av den geografiske betegnelsen «Гроздова ракия от 

Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte» i samsvar med artikkel 17 nr. 5 i forordning (EF) nr. 110/2008. 

2) Etter å ha konkludert med at søknaden er i samsvar med forordning (EF) nr. 110/2008, har Kommisjonen offentliggjort 

hovedspesifikasjonene i den tekniske dokumentasjonen i Den europeiske unions tidende(2) i henhold til artikkel 17 nr. 6 

i nevnte forordning. 

3) Ettersom Kommisjonen ikke har mottatt innsigelser i henhold til artikkel 17 nr. 7 i forordning (EF) nr. 110/2008, bør 

betegnelsen «Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte» registreres som geografisk betegnelse i 

vedlegg III til nevnte forordning. 

4) Betegnelsen slik den er offentliggjort i Den europeiske unions tidende for å muliggjøre innsigelser, inneholder en 

skrivefeil. Etter retting av denne feilen bør den rettede versjonen av hovedspesifikasjonene i den tekniske 

dokumentasjonen offentliggjøres til orientering. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for alkoholsterke drikker. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 tilføyes følgende post i produktkategorien «Vinbrennevin»: 

«Vinbrennevin Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte Bulgaria» 

Artikkel 2 

Den rettede versjonen av hovedspesifikasjonene i den tekniske dokumentasjonen er angitt i vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 302 av 28.11.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 300/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 48. 

(1) EUT L 39 av 13.2.2008, s. 16. 

(2) EUT C 294 av 5.9.2017, s. 15. 

2021/EØS/30/43 
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Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel 21. november 2018. 

 For Kommisjonen 

på vegne av presidenten 

Phil HOGAN 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

HOVEDSPESIFIKASJONER I DEN TEKNISKE DOKUMENTASJONEN 

«ГРОЗДОВА РАКИЯ ОТ ТЪРГОВИЩЕ»/«GROZDOVA RAKYA OT TARGOVISHTE» 

EU-nr.: PGI-BG-01864 – 7.1.2014 

1. Den geografiske betegnelsen som skal registreres: «Гроздова ракия от Търговище»/«Grozdova rakya ot 

Targovishte» 

2. Kategori av alkoholsterke drikker: Vinbrennevin 

3. Beskrivelse av den alkoholsterke drikken: 

3.1. Fysiske, kjemiske og/eller organoleptiske egenskaper 

Vinbrennevin med den geografiske betegnelsen «Гроздова ракия от Търговище»/«Grozdova rakya ot Targovishte» har 

blekgul farge, en behagelig aroma av vanilje og en harmonisk, mild smak. Dets spesifikke fysisk-kjemiske og 

organoleptiske egenskaper kan tilskrives følgende faktorer: råstoffer, geografisk område, produksjonsmetode og den 

menneskelige faktor, som innebærer bruk av god framstillingspraksis som kombinerer tradisjon med moderne teknologi. 

3.2. Særlige egenskaper (sammenlignet med alkoholsterke drikker i samme kategori) 

Vinbrennevin med den geografiske betegnelsen «Гроздова ракия от Търговище»/«Grozdova rakya ot Targovishte» 

framstilles ved hjelp av en tradisjonell bulgarsk metode og har følgende fysisk-kjemiske egenskaper: 

— En alkoholstyrke på minst 40 volumprosent. 

— Et innhold av flyktige stoffer (herunder høyere alkoholer, totalt syreinnhold, estere og aldehyder) på 267–365 gram 

per hektoliter 100 volumprosent alkohol. 

— Et metanolinnhold på høyst 120 gram per hektoliter 100 volumprosent alkohol. 

Treet som benyttes til fatene som destillatet modnes i, og mineralvannet som etter avmineralisering brukes til å fortynne 

vindestillatet, bidrar også til drikkens karakteristiske smak. 

4. Geografisk område 

Vinbrennevin med den geografiske betegnelsen «Гроздова ракия от Търговище»/«Grozdova rakya ot Targovishte» 

produseres i provinsen Targovishte, som ligger i den østlige delen av Donausletta. Vinmarkene ligger i kommunen 

Targovishte, i områder som tilhører følgende seks landsbyer: Kralevo, Dalgach, Ovcharovo, Pevets, Strazha og Ruets. 

5. Framstillingsmetode for den alkoholsterke drikken: 

Vinbrennevin med den geografiske betegnelsen «Гроздова ракия от Търговище»/«Grozdova rakya ot Targovishte» 

produseres av følgende druesorter: 

— Hvite – Chardonnay, Rkatsiteli, Muscat Ottonel, Dimyat, Tamyanka, Traminer, Sauvignon Blanc, Aligoté, Riesling 

Italico. 

— Røde – Cabernet Sauvignon og Pamid. 

Produksjonen begynner med høsting av druene, som sorteres etter sort, generelt ytre utseende og sukkerinnhold, og 

deretter presses de. Etter pressing masereres druemassen i roterende siler i 4–12 timer. Deretter klares druemosten, og den 

klare fraksjonen videreføres til gjæring. Alkoholgjæringen foregår i ca. 20 dager ved en temperatur på 14–18 °С. 

Resultatet gjennomgår enkel- eller dobbeltdestillasjon i en K-5 destillasjonskolonne til det når 65 volumprosent alkohol. 

Destillasjonssystemet K-5 er utformet i Bulgaria. Vinbrennevinet som framkommer, lagres i separate beholdere for 

modning på eikefat og blanding (sammenstikning). 

6. Tilknytning til geografisk miljø eller opprinnelse: 

6.1. Opplysninger om det geografiske området eller opprinnelsen som er relevante for tilknytningen 

Det geografiske området er for det meste lett til sterkt kupert. Gjennomsnittlig høyde over havet er 200–520 meter. Det 

har et mildt, temperert innlandsklima som påvirkes av havet. Høsten er varm og tørr og varer lenge, noe som i stor grad er 

gunstig for akkumulering av sukker i druene. Den årlige gjennomsnittstemperaturen i området er omkring 10,7 °C. Når 

det gjelder årlig gjennomsnittlig nedbør, kommer de største nedbørsmengdene for det meste sent på våren og på 

forsommeren. Jordtypene i området er sand- og leirholdig svartjord og grå skogsjord. 
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6.2. Særlige egenskaper ved den alkoholsterke drikken som kan knyttes til det geografiske området 

Vinbrennevin med den geografiske betegnelsen «Гроздова ракия от Търговище»/«Grozdova rakya ot Targovishte» 

produseres i provinsen Targovishte, der en kombinasjon av topografi, jordarter og klima skaper gunstige forhold for 

dyrking av kvalitetsdruer med optimal teknisk modningsgrad. Mange av drikkens karakteristiske egenskaper kan 

tilskrives virke fra eik av arten Qsuercus frainetto (ungarsk eik), som brukes til å framstille fatene der destillatet lagres. 

Bløtgjort mineralvann fra Boaza-kilden, som ligger 8 km sørvest for byen Targovishte, brukes til å fortynne destillatet. 

Den påfølgende blandingen gir et kvalitetsprodukt med stabile organoleptiske egenskaper – blekgul farge, behagelig 

vaniljearoma og en harmonisk, mild smak. Aromastoffene i druene, som gir drikken dens aroma og smak, bevares ved 

hjelp av både tradisjonelle og moderne produksjonsmetoder. 

7. Den europeiske unions bestemmelser eller nasjonale/regionale bestemmelser: 

I Bulgaria er framgangsmåten for godkjenning av alkoholsterke drikker med en geografisk betegnelse fastsatt i avsnitt 

VII, «Produksjon av alkoholsterke drikker med en geografisk betegnelse», i kapittel 9, «Alkoholsterke drikker», i loven 

om vin og alkoholsterke drikker (ZVSN), kunngjort i nasjonalt kunngjøringsblad nr. 45 av 15. juni 2012. 

«Гроздова ракия от Търговище»/«Grozdova rakya ot Targovishte» ble godkjent som vinbrennevin med en geografisk 

betegnelse ved forordning T-RD-27-13 av ministeren for økonomi 27. november 2013, som er offentliggjort på 

økonomidepartementets nettsted: http://www.mi.government.bg/bg/library/zapoved-za-utvarjdavane-na-vinena-

destilatna-spirtna-napitka-grozdova-rakiya-s-geografsko-ukazanie-t-68-c28-m361-1.html 

8. Søker: 

Medlemsstat, tredjestat eller juridisk/fysisk person: Република България, Министерство на икономиката / 

Republikken Bulgaria, økonomidepartementet. 

— Fullstendig adresse (gatenavn og -nummer, postnummer og poststed, stat): 

Гр. София 1052, ул. «Славянска» № 8, Република България/8 ul. Slavyanska, 1052 Sofia, Bulgaria 

9. Særlige merkingsregler: 

Reglene for merking av alkoholsterke drikker med geografisk betegnelse produsert i Bulgaria og beregnet på det 

bulgarske markedet er fastsatt i artikkel 170 nr. 1 og artikkel 172 nr. 1 i loven om vin og alkoholsterke drikker. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1871 

av 23. november 2018 

om registrering av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i vedlegg III til forordning  

(EF) nr. 110/2008 («Карнобатска гроздова ракия»/«Гроздова ракия от Карнобат»/ 

«Karnobatska grozdova rakya»/«Grozdova rakya ot Karnobat» (GI))(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 av 15. januar 2008 om definisjon av, betegnelse på 

og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker, og om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 1576/89(1), særlig artikkel 17 nr. 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 17 nr. 5 i forordning (EF) nr. 110/2008 har Kommisjonen vurdert Bulgarias søknad om registrering 

av den geografiske betegnelsen «Карнобатска гроздова ракия»/«Гроздова ракия от Карнобат»/«Karnobatska 

grozdova rakya»/»Grozdova rakya ot Karnobat». 

2) Etter å ha konkludert med at søknaden er i samsvar med forordning (EF) nr. 110/2008, offentliggjorde Kommisjonen 

hovedspesifikasjonene i den tekniske dokumentasjonen i Den europeiske unions tidende(2), som påkrevd i artikkel 17 

nr. 6 i nevnte forordning. 

3) Ettersom Kommisjonen ikke har mottatt innsigelser i henhold til artikkel 17 nr. 7 i forordning (EF) nr. 110/2008, bør 

betegnelsene «Карнобатска гроздова ракия»/«Гроздова ракия от Карнобат»/«Karnobatska grozdova 

rakya»/»Grozdova rakya ot Karnobat» registreres som geografisk betegnelse i vedlegg III til nevnte forordning. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for alkoholsterke drikker. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 tilføyes følgende post i produktkategorien «Vinbrennevin»: 

«Vinbrennevin «Карнобатска гроздова ракия»/«Гроздова ракия от 

Карнобат»/«Karnobatska grozdova rakya»/«Grozdova rakya ot Karnobat» 

Bulgaria» 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 306 av 30.11.2018, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 300/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 48. 

(1) EUT L 39 av 13.2.2008, s. 16. 

(2) EUT C 296 av 7.9.2017, s. 23. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 23. november 2018. 

 For Kommisjonen 

på vegne av presidenten 

Phil HOGAN 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2017/746 

av 5. april 2017 

om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk og om oppheving av direktiv 98/79/EF og kommisjonsbeslutning 

2010/227/EU(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114 og artikkel 168 nr. 4 bokstav c), 

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) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF(3) utgjør Unionens rammeregler for medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk. Det er imidlertid nødvendig med en grunnleggende gjennomgåelse av nevnte direktiv for å fastsette 

robuste, åpne, forutsigbare og bærekraftige rammeregler for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk som både sikrer et 

høyt helse- og sikkerhetsnivå og støtter nyskaping. 

2) Formålet med denne forordning er å sikre at det indre marked for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk fungerer på en 

tilfredsstillende måte ved at det tas utgangspunkt i et høyt nivå for vern av pasienters og brukeres helse, og idet det tas 

hensyn til de små og mellomstore bedriftene som driver virksomhet i denne sektoren. Samtidig fastsetter denne 

forordning høye kvalitets- og sikkerhetsstandarder for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk for å kunne løse felles 

sikkerhetsutfordringer knyttet til disse produktene. Begge mål forfølges samtidig og er knyttet uløselig sammen, og det 

ene er ikke underordnet det andre. Med hensyn til artikkel 114 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) 

harmoniserer denne forordning reglene for omsetning og ibruktaking av medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk og 

tilbehør til dette på markedet i Unionen, slik at dette kan omfattes av prinsippet om fritt varebytte. Med hensyn til 

artikkel 168 nr. 4 bokstav c) i TEUV fastsetter denne forordning høye kvalitets- og sikkerhetsstandarder for medisinsk 

utstyr til in vitro-diagnostikk ved at det bl.a. sikres at data som genereres i ytelsesstudier, er pålitelige og robuste, og at 

sikkerheten til personer som deltar i ytelsesstudier, vernes. 

3) Denne forordning har ikke som formål å harmonisere reglene for den videre tilgjengeliggjøringen på markedet av 

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk etter at det er tatt i bruk, f.eks. i forbindelse med salg av brukt utstyr. 

4) Sentrale deler av det eksisterende regelverket, f.eks. når det gjelder tilsyn med meldte organer, risikoklassifisering, 

framgangsmåter for samsvarsvurdering, ytelsesevaluering og ytelsesstudier samt sikkerhetsovervåking og 

markedstilsyn, bør styrkes betraktelig, samtidig som det for å forbedre helsen og sikkerheten bør innføres bestemmelser 

som sikrer åpenhet og sporbarhet i forbindelse med medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk. 

5) I den grad det er mulig, bør det tas hensyn til retningslinjene for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk som er fastsatt 

på internasjonalt plan, særlig innenfor rammen av Global Harmonization Task Force og oppfølgingsinitiativet, 

International Medical Devices Regulators Forum, for å fremme en global tilnærming av bestemmelser som bidrar til et 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 117 av 5.5.2017, s. 176, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 301/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 50. 

(1) Uttalelse av 14. februar 2013 (EUT C 133 av 9.5.2013, s. 52). 

(2) Europaparlamentets holdning av 2. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets holdning ved første behandling av 7. mars 2017 

(ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF av 27. oktober 1998 om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (EFT L 331 av 7.12.1998,  

s. 1). 

2021/EØS/30/45 
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høyt globalt sikkerhetsnivå, og for å fremme handel, særlig bestemmelsene om entydig utstyrsidentifikasjon, de 

generelle kravene til sikkerhet og ytelse, teknisk dokumentasjon, klassifiseringsregler, framgangsmåter for 

samsvarsvurdering og klinisk dokumentasjon. 

6) Visse egenskaper ved medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, særlig når det gjelder risikoklassifisering, 

framgangsmåter for samsvarsvurdering og klinisk dokumentasjon, og ved sektoren for medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk krever at det vedtas et spesifikt regelverk som klart skiller seg fra regelverket for annet medisinsk utstyr, 

mens de tverrgående aspektene som er felles for begge sektorene, bør tilpasses hverandre. 

7) Denne forordnings virkeområde bør være klart avgrenset fra annet regelverk som gjelder produkter, f.eks. medisinsk 

utstyr, generelle laboratorieprodukter og produkter som utelukkende er beregnet på forskning. 

8) Det bør være medlemsstatenes ansvar i hvert enkelt tilfelle å avgjøre om et produkt omfattes av denne forordning. For å 

sikre ensartede beslutninger om kvalifisering i denne forbindelse i alle medlemsstater, særlig med hensyn til 

grensetilfeller, bør Kommisjonen på eget initiativ eller på behørig begrunnet anmodning fra en medlemsstat og etter å ha 

rådført seg med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr (MDCG) i hvert enkelt tilfelle kunne avgjøre om et bestemt 

produkt eller en bestemt kategori eller gruppe av produkter omfattes av denne forordnings virkeområde. Når 

Kommisjonen vurderer produkters regulatoriske status i grensetilfeller som omfatter legemidler, vev og celler fra 

mennesker, biocidprodukter eller næringsmidler, bør den sikre at det gjennomføres tilstrekkelige samråd med Det 

europeiske legemiddelbyrå, Det europeiske kjemikaliebyrå og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, alt 

etter hva som er relevant. 

9) Det ser ut til at det er mulig at avvikende nasjonale regler med hensyn til å gi informasjon og rådgivning i forbindelse 

med genetisk testing bare i begrenset utstrekning har en innvirkning på det indre markeds evne til å fungere 

tilfredsstillende. I denne forordning bør det derfor bare fastsettes begrensede krav i denne forbindelse, idet det tas 

hensyn til behovet for å sikre at forholdsmessighets- og nærhetsprinsippet til enhver tid overholdes. 

10) Det bør gjøres klart at alle tester som gir informasjon om predisposisjon for en medisinsk tilstand eller sykdom, f.eks. 

genetiske tester, og tester som gir informasjon som gjør det mulig å forutsi behandlingsrespons eller -reaksjoner, f.eks. 

utstyr til behandlingsveiledende diagnostikk, er medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk. 

11) Utstyr til behandlingsveiledende diagnostikk er av avgjørende betydning for å fastslå om pasienter kan dra nytte av en 

bestemt behandling med et legemiddel gjennom en kvantitativ eller kvalitativ bestemmelse av spesifikke markører som 

identifiserer personer med høyere risiko for å utvikle en bivirkning av det aktuelle legemiddelet, eller identifiserer 

pasienter i populasjonen som det terapeutiske produktet på egnet måte er blitt undersøkt og funnet sikkert og effektivt 

for. En eller flere slike biomarkører kan forekomme hos friske personer og/eller hos pasienter. 

12) Utstyr som brukes for å overvåke en behandling med et legemiddel for å sikre at konsentrasjonen av relevante stoffer i 

menneskekroppen ligger innenfor det terapeutiske vinduet, anses ikke for å være utstyr til behandlingsveiledende 

diagnostikk. 

13) Kravet om å redusere risikoene mest mulig bør være oppfylt, idet det tas hensyn til det allment anerkjente aktuelle 

tekniske nivået innen medisinsk teknikk. 

14) Sikkerhetsaspektene omhandlet i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/30/EU(1) utgjør en integrert del av de 

generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i denne forordning for utstyr. Denne forordning bør derfor anses som en 

lex specialis i forhold til nevnte direktiv. 

15) Denne forordning bør omfatte krav til design og framstilling av utstyr som sender ut ioniserende stråling, uten at det 

berører anvendelsen av rådsdirektiv 2013/59/Euratom(2), som har andre mål. 

16) Denne forordning bør omfatte krav til utstyrs sikkerhets- og ytelsesegenskaper som skal utarbeides med henblikk på å 

forebygge yrkesskader, herunder vern mot stråling.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/30/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om 

elektromagnetisk kompatibilitet (EUT L 96 av 29.3.2014. s. 79). 

(2) Rådsdirektiv 2013/59/Euratom av 5. desember 2013 om fastsettelse av grunnleggende sikkerhetsstandarder for vern mot farene forbundet 

med ioniserende stråling og om oppheving av direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom og 

2003/122/Euratom (EUT L 13 av 17.1.2014, s. 1). 
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17) Det er nødvendig å presisere at programvare som ifølge produsenten særlig er beregnet på ett eller flere av de 

medisinske formålene fastsatt i definisjonen av medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, anses som medisinsk utstyr til 

in vitro-diagnostikk, mens programvare beregnet på generelle formål, selv når den brukes innen helsevesenet, eller 

programvare beregnet på velværeformål, ikke er medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk. Hvorvidt en programvare 

anses som utstyr eller som tilbehør, er uavhengig av programvarens plassering eller av måten programvaren og utstyret 

er koplet sammen på. 

18) For å forbedre rettsikkerheten bør definisjonene i denne forordning som gjelder selve utstyret, tilgjengeliggjøring av 

utstyr, markedsdeltakere, brukere og særlige prosesser, samsvarsvurdering, klinisk dokumentasjon, overvåking etter at 

utstyret er brakt i omsetning, sikkerhetsovervåking og markedstilsyn, standarder og andre tekniske spesifikasjoner, 

tilpasses veletablert praksis på området på unionsplan og på internasjonalt plan. 

19) Det bør presiseres at det er av avgjørende betydning at utstyr som tilbys personer i Unionen gjennom 

informasjonssamfunnstjenester i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1535(1), og utstyr som brukes 

i forbindelse med forretningsvirksomhet for å stille en diagnostisk eller terapeutisk tjeneste til rådighet for personer i 

Unionen, oppfyller kravene i denne forordning når det aktuelle produktet bringes i omsetning, eller når tjenesten ytes i 

Unionen. 

20) For å anerkjenne den viktige rollen som standardisering har på området medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, bør 

overholdelse av harmoniserte standarder som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012(2) 

være et middel som produsentene kan bruke for å dokumentere samsvar med de generelle kravene til sikkerhet og ytelse 

og andre lovfestede krav, f.eks. kravene som gjelder kvalitetsstyring og risikohåndtering, som er fastsatt i denne 

forordning. 

21) I henhold til direktiv 98/79/EF kan Kommisjonen vedta felles tekniske spesifikasjoner for særlige kategorier av 

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk. På områder der det ikke finnes harmoniserte standarder, eller der de er 

utilstrekkelige, bør Kommisjonen gis myndighet til å fastsette felles spesifikasjoner som gjør det mulig å oppfylle denne 

forordnings generelle krav til sikkerhet og ytelse, samt krav til ytelsesstudier og ytelsesevaluering og/eller oppfølging 

etter at utstyret er brakt i omsetning. 

22) Det bør utarbeides felles spesifikasjoner etter samråd med relevante berørte parter, og det bør tas hensyn til europeiske 

og internasjonale standarder. 

23) Bestemmelsene som får anvendelse på utstyr, bør, når det er relevant, tilpasses den nye felles rettslige rammen for 

markedsføring av produkter, som består av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008(3) og 

europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF(4). 

24) Bestemmelsene om markedstilsyn i Unionen og kontroll av produkter som innføres på markedet i Unionen, som er 

fastsatt i forordning (EF) nr. 765/2008, får anvendelse på utstyr som omfattes av denne forordning, noe som ikke hindrer 

medlemsstatene i å velge hvilke vedkommende myndigheter som skal utføre disse oppgavene. 

25) Det bør tydelig fastsettes hvilke generelle forpliktelser som påhviler de forskjellige markedsdeltakerne, herunder 

importører og distributører, med utgangspunkt i den nye rettslige rammen for markedsføring av produkter, uten at det 

berører de særlige forpliktelsene fastsatt i de forskjellige delene av denne forordning, for å gjøre kravene i denne 

forordning lettere å forstå og dermed bedre de relevante aktørenes overholdelse av regelverket. 

26) I denne forordning bør distributørers aktiviteter anses for å omfatte kjøp, besittelse og levering av utstyr.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1535 av 9. september 2015 om en informasjonsprosedyre for tekniske forskrifter og regler 

for informasjonssamfunnstjenester (EUT L 241 av 17.9.2015, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering og om endring av rådsdirektiv 

89/686/EØF og 93/15/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 

2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om oppheving av rådsvedtak 87/95/EØF og europaparlaments- og rådsbeslutning  

nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn for 

markedsføring av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30). 

(4) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av produkter og om 

oppheving av rådsbeslutning 93/465/EØF (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82). 
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27) For å forenkle anvendelsen av denne forordning bør flere av forpliktelsene som påhviler produsentene, f.eks. 

ytelsesevaluering eller rapportering i forbindelse med sikkerhetsovervåking, og som ble fastsatt bare i vedleggene til 

direktiv 98/79/EF, innarbeides i denne forordnings dispositive del. 

28) For å sikre høyest mulig helsevernnivå bør bestemmelsene om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk som både 

framstilles og brukes i én enkelt helseinstitusjon, presiseres og styrkes. En slik bruk bør anses for å omfatte måling og 

resultatene av dette. 

29) Helseinstitusjoner bør ha mulighet til å framstille, endre og bruke utstyr internt og på den måten oppfylle, i en ikke-

industriell målestokk, de særlige behovene til målgrupper av pasienter som ikke kan oppfylles med et egnet ytelsesnivå 

ved hjelp av tilsvarende utstyr som er tilgjengelig på markedet. I denne forbindelse bør det fastsettes at visse 

bestemmelser i denne forordning som gjelder utstyr som utelukkende framstilles for og brukes i helseinstitusjoner, 

herunder sykehus og institusjoner, f.eks. laboratorier og folkehelseinstitutter som støtter helsevesenet og/eller oppfyller 

pasientbehov, men som ikke brukes til direkte behandling eller pleie av pasienter, ikke bør få anvendelse, ettersom 

målene med denne forordning likevel vil bli oppfylt på en forholdsmessig måte. Det bør bemerkes at begrepet 

«helseinstitusjon» ikke omfatter virksomheter hvis primære formål er å fremme bedre helse eller en sunn livsstil, f.eks. 

treningssentre, spaanlegg, velværesentre og helsestudioer. Unntaket som gjelder for helseinstitusjoner, får dermed ikke 

anvendelse på slike virksomheter. 

30) Ettersom fysiske eller juridiske personer kan kreve erstatning for skade forårsaket av defekt utstyr i samsvar med 

gjeldende unionsrett eller nasjonal rett, bør produsenter pålegges å treffe tiltak for å sikre tilstrekkelig økonomisk 

dekning med hensyn til det mulige erstatningsansvaret de har i henhold til rådsdirektiv 85/374/EØF(1). Slike tiltak skal 

stå i forhold til risikoklassen, utstyrstypen og foretakets størrelse. I denne forbindelse bør det også fastsettes regler for 

hvordan en vedkommende myndighet lettere kan gi informasjon til personer som kan ha blitt påført skade som følge av 

defekt utstyr. 

31) For å sikre at utstyr som framstilles ved hjelp av serieproduksjon, fortsatt er i samsvar med kravene i denne forordning 

samt at det i produksjonsprosessen tas hensyn til erfaringene med bruken av utstyret, bør alle produsenter ha et 

kvalitetsstyringssystem og et system for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, som bør stå i forhold til 

risikoklassen og den aktuelle utstyrstypen. For å minimere risikoene eller forebygge hendelser knyttet til utstyr bør 

produsenter dessuten opprette et risikohåndteringssystem og et system for rapportering av hendelser og korrigerende 

sikkerhetstiltak. 

32) Risikohåndteringssystemet bør være nøye tilpasset utstyret og bør gjenspeiles i ytelsesevalueringen av det, herunder de 

kliniske risikoene som skal håndteres innenfor rammen av ytelsesstudier, ytelsesevaluering og oppfølging etter at 

utstyret er brakt i omsetning. Risikohåndterings- og ytelsesevalueringsprosessen bør være avhengige av hverandre og 

bør oppdateres regelmessig. 

33) Det bør sikres at overvåking og kontroll av framstillingen av utstyr samt overvåking etter at utstyret er brakt i 

omsetning, og sikkerhetsovervåkingsaktiviteter som gjelder utstyret, utføres av en person i produsentens organisasjon 

med ansvar for overholdelse av regelverket som oppfyller visse minstekrav til kvalifikasjoner. 

34) For produsenter som ikke er etablert i Unionen, har den autoriserte representanten en sentral rolle når det gjelder å sikre 

at utstyr som framstilles av disse produsentene, oppfyller kravene, og som produsentenes kontaktperson i Unionen. Med 

tanke på denne sentrale rollen bør den autoriserte representanten for håndhevingsformål gjøres rettslig ansvarlig for 

defekt utstyr dersom en produsent etablert utenfor Unionen ikke har oppfylt sine generelle forpliktelser. Den autoriserte 

representantens ansvar fastsatt i denne forordning berører ikke bestemmelsene i direktiv 85/374/EØF, og den autoriserte 

representanten bør derfor være solidarisk ansvarlig sammen med importøren og produsenten. Den autoriserte 

representantens oppgaver bør defineres i en skriftlig fullmakt. Når det gjelder de autoriserte representantenes rolle, bør 

minstekravene de bør oppfylle, være klart definert, herunder kravet om at de skal ha en person til rådighet som oppfyller 

visse minstekrav til kvalifikasjoner, som bør være de samme som dem som stilles til personen med ansvar for 

overholdelse av regelverket hos produsenten.  

  

(1) Rådsdirektiv 85/374/EØF av 25. juli 1985 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om produktansvar  

(EFT L 210 av 7.8.1985, s. 29). 
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35) For å sikre rettssikkerheten i forbindelse med forpliktelsene som påhviler markedsdeltakerne, må det presiseres når en 

distributør, importør eller en annen person skal anses som produsent av utstyr. 

36) Parallellhandel med produkter som allerede er brakt i omsetning, er en lovlig form for handel i det indre marked i 

henhold til artikkel 34 i TEUV, med forbehold for de begrensningene som følger av behovet for vern av helse og 

sikkerhet og behovet for vern av immaterialrettigheter som fastsatt i artikkel 36 i TEUV. Anvendelsen av prinsippet om 

parallellhandel er imidlertid gjenstand for forskjellige fortolkninger i medlemsstatene. Derfor bør vilkårene, særlig 

kravene til ommerking og ompakking, presiseres i denne forordning, idet det tas hensyn til Domstolens rettspraksis(1) i 

andre relevante sektorer og eksisterende god praksis på området medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk. 

37) Utstyr bør som en hovedregel være utstyrt med CE-merking som viser at det er i samsvar med denne forordning, slik at 

det fritt kan omsettes i Unionen og tas i bruk i samsvar med det tiltenkte formålet. Medlemsstatene bør ikke skape 

hindringer for omsetning eller ibruktaking av utstyr som oppfyller kravene i denne forordning. Medlemsstatene bør 

imidlertid kunne beslutte om de vil begrense bruken av en bestemt type utstyr når det gjelder aspekter som ikke omfattes 

av denne forordning. 

38) Muligheten til å spore utstyr ved hjelp av et system for entydig utstyrsidentifikasjon (UDI-system) som bygger på 

internasjonale retningslinjer, bør i vesentlig grad gjøre sikkerhetsrelaterte aktiviteter for utstyr etter at det er brakt i 

omsetning, mer effektive, takket være bedre rapportering av hendelser, målrettede korrigerende sikkerhetstiltak og bedre 

tilsyn fra vedkommende myndigheters side. Det bør også bidra til å redusere forekomsten av medisinske feil og 

bekjempe forfalskning av utstyr. Bruk av UDI-systemet bør også bedre helseinstitusjoners og andre markedsdeltakeres 

innkjøps- og avfallshåndteringspolitikk samt lagerstyring og bør om mulig være forenlig med andre autentiserings-

systemer som allerede finnes hos disse. 

39) UDI-systemet bør gjelde for alt utstyr som bringes i omsetning, bortsett fra utstyr beregnet på ytelsesstudier, og bør 

være basert på internasjonalt anerkjente prinsipper, herunder definisjoner som er forenlige med dem som brukes av de 

viktigste handelspartnerne. For å sikre at UDI-systemet er funksjonelt før denne forordning får anvendelse, bør det i 

denne forordning og i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745(2) fastsettes nærmere bestemmelser. 

40) Av hensyn til allmennhetens interesse er det svært viktig med åpenhet og egnet tilgang til informasjon, som framlegges 

for den tiltenkte brukeren på egnet måte, for å verne folkehelsen, styrke pasienters og helsepersonells innflytelse og sette 

dem i stand til å treffe informerte beslutninger samt for å skape et solid grunnlag for å treffe regelverksbeslutninger og 

skape tillit til regelverket. 

41) Et sentralt aspekt for å nå målene i denne forordning er opprettelsen av en europeisk database for medisinsk utstyr 

(Eudamed) som bør integrere forskjellige elektroniske systemer for sammenstilling og behandling av informasjon om 

utstyr på markedet og relevante markedsdeltakere, visse aspekter av samsvarsvurderingen, meldte organer, sertifikater, 

ytelsesstudier, sikkerhetsovervåking og markedstilsyn. Formålet med databasen er å øke den samlede åpenheten, 

herunder ved å bedre allmennhetens og helsepersonells tilgang til informasjon, unngå krav om gjentatt rapportering, øke 

koordineringen mellom medlemsstatene og strømlinjeforme og forenkle strømmen av informasjon mellom 

markedsdeltakere, meldte organer eller sponsorer og medlemsstatene samt medlemsstatene seg imellom og mellom dem 

og Kommisjonen. I det indre marked kan dette bare sikres effektivt på unionsplan, og Kommisjonen bør derfor 

videreutvikle og forvalte Den europeiske database for medisinsk utstyr som ble opprettet ved kommisjons-

beslutning 2010/227/EU(3). 

42) For å sikre at Eudamed fungerer tilfredsstillende bør en internasjonalt anerkjent nomenklatur for medisinsk utstyr være 

tilgjengelig vederlagsfritt for produsenter og andre fysiske eller juridiske personer som i henhold til denne forordning 

plikter å bruke nevnte nomenklatur. Når det er praktisk mulig, bør nevnte nomenklatur også være tilgjengelig 

vederlagsfritt for andre berørte parter.  

  

(1) Dom av 28. juli 2011 i Orifarm and Paranova, forente saker C-400/09 og C-207/10, ECLI:EU:C:2011:519. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr, om endring av direktiv 2001/83/EF, forordning 

(EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 samt om oppheving av rådsdirektiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 av 

5.5.2017, s. 1). 

(3) Kommisjonsbeslutning 2010/227/EU av 19. april 2010 om Den europeiske database for medisinsk utstyr (EUT L 102 av 23.4.2010, s. 45). 
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43) Eudameds elektroniske systemer for utstyr på markedet, relevante markedsdeltakere og sertifikater bør gjøre det mulig 

for allmennheten å få tilstrekkelig informasjon om utstyr på markedet i Unionen. Det elektroniske systemet for 

ytelsesstudier bør fungere som et verktøy for samarbeid mellom medlemsstatene og for å gi sponsorer mulighet til, på 

frivillig grunnlag, å inngi én søknad for flere medlemsstater og å rapportere om alvorlige uønskede hendelser, mangler 

ved utstyret og tilknyttede oppdateringer. Det elektroniske systemet for sikkerhetsovervåking bør gjøre det mulig for 

produsenter å rapportere om alvorlige hendelser og andre rapporteringspliktige hendelser og å støtte koordineringen av 

vedkommende myndigheters vurdering av slike hendelser. Det elektroniske systemet for markedstilsyn bør være et 

verktøy for utveksling av informasjon mellom vedkommende myndigheter. 

44) Når det gjelder data som sammenstilles og behandles via de elektroniske systemene i Eudamed, får europaparlaments- 

og rådsdirektiv 95/46/EF(1) anvendelse på behandling av personopplysninger som utføres i medlemsstatene under tilsyn 

av vedkommende myndigheter i medlemsstatene, særlig de uavhengige offentlige myndighetene som medlemsstatene 

har utpekt. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(2) får anvendelse på behandling av person-

opplysninger som foretas av Kommisjonen innenfor rammen av denne forordning og under tilsyn av EUs datatilsyn.  

I samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001 bør Kommisjonen utpekes som behandlingsansvarlig for Eudamed og dens 

elektroniske systemer. 

45) For utstyr i klasse C og D bør produsentene utarbeide et sammendrag om de viktigste sikkerhets- og ytelsesaspektene 

ved utstyret og resultatet av ytelsesevalueringen i et dokument som bør være offentlig tilgjengelig. 

46) For å sikre et høyt nivå for vern av helse og sikkerhet og borgernes tillit til systemet er det av avgjørende betydning at 

meldte organer fungerer på en tilfredsstillende måte. Medlemsstatenes utpeking av og tilsyn med meldte organer i 

samsvar med detaljerte og strenge kriterier bør derfor være underlagt kontroll på unionsplan. 

47) Meldte organers vurdering av produsentenes tekniske dokumentasjon, særlig dokumentasjonen om ytelsesevalueringen, 

bør vurderes kritisk av myndigheten med ansvar for meldte organer. Vurderingen bør være en del av den risikobaserte 

tilnærmingen til tilsyns- og overvåkingsaktivitetene som utføres av meldte organer, og bør baseres på stikkprøver av den 

relevante dokumentasjonen. 

48) De meldte organenes stilling overfor produsentene bør styrkes, herunder deres rett og plikt til å foreta uanmeldte 

stedlige revisjoner samt fysiske tester eller laboratorietester av utstyr for å sikre at produsentene fortsatt oppfyller 

kravene etter at de har mottatt den opprinnelige sertifiseringen. 

49) For å øke åpenheten når det gjelder nasjonale myndigheters tilsyn med meldte organer, bør myndighetene med ansvar 

for meldte organer offentliggjøre informasjon om de nasjonale tiltakene som gjelder for hvordan meldte organer 

vurderes, utpekes og overvåkes. I samsvar med god forvaltningspraksis bør nevnte myndigheter holde denne 

informasjonen oppdatert, særlig for å gjenspeile relevante, betydelige eller vesentlige endringer av de aktuelle 

framgangsmåtene. 

50) Medlemsstaten der et meldt organ er etablert, bør ha ansvar for å håndheve kravene i denne forordning som gjelder det 

aktuelle meldte organet. 

51) Medlemsstatene bør, særlig med tanke på det ansvaret de har for å organisere og yte helsetjenester og medisinsk 

omsorg, kunne fastsette tilleggskrav til meldte organer som er utpekt for å foreta samsvarsvurderingen av utstyr, og som 

er etablert på deres territorium, når det gjelder spørsmål som ikke omfattes av denne forordning. Alle slike tilleggskrav 

som fastsettes, bør ikke berøre mer spesifikt tverrgående EU-regelverk om meldte organer og likebehandling av meldte 

organer. 

52) Når det gjelder utstyr i klasse D, bør vedkommende myndigheter underrettes om sertifikater utstedt av meldte organer, 

og de bør ha rett til å foreta en grundig gjennomgåelse av vurderingen utført av meldte organer.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(2) 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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53) For utstyr i klasse D som det ikke finnes felles spesifikasjoner for, bør det fastsettes at dersom det er snakk om den 

første sertifiseringen for den bestemte typen utstyr, og det ikke finnes lignende utstyr på markedet med samme tiltenkte 

formål og basert på lignende teknologi, bør meldte organer i tillegg til laboratorietesting som EUs referanselaboratorier 

gjør av ytelsen som produsenten har oppgitt, og av utstyrets samsvar med kravene, være forpliktet til å anmode 

ekspertpaneler om å foreta en grundig gjennomgåelse av deres rapporter om vurderingen av ytelsesevalueringen. 

Samråd med ekspertpaneler i forbindelse med ytelsesevalueringen bør føre til en harmonisert evaluering av medisinsk 

høyrisikoutstyr til in vitro-diagnostikk takket være utveksling av ekspertise om ytelsesaspekter og utarbeiding av felles 

spesifikasjoner for kategorier av utstyr som har gjennomgått denne samrådsprosessen. 

54) For å bedre pasientsikkerheten og ta behørig hensyn til den teknologiske utviklingen bør det gjeldende klassifiserings-

systemet for utstyr fastsatt i direktiv 98/79/EF endres grunnleggende i samsvar med internasjonal praksis, og de 

tilsvarende framgangsmåtene for samsvarsvurdering bør tilpasses i samsvar med dette. 

55) Særlig med henblikk på framgangsmåtene for samsvarsvurdering er det nødvendig å klassifisere utstyr i fire 

risikoklasser og å fastsette robuste og risikobaserte klassifiseringsregler i samsvar med internasjonal praksis. 

56) Framgangsmåten for samsvarsvurdering av utstyr i klasse A bør som en hovedregel gjennomføres på produsentens 

eneansvar, ettersom slikt utstyr utgjør en lav risiko for pasientene. For utstyr i klasse B, C og D bør det være 

obligatorisk at et meldt organ medvirker i egnet omfang. 

57) Framgangsmåten for samsvarsvurdering av utstyr bør styrkes og strømlinjeformes ytterligere, mens kravene til de 

vurderingene som meldte organer skal utføre, bør være tydelig definert for å sikre like vilkår. 

58) Eksportsertifikater bør inneholde informasjon som gjør det mulig å bruke Eudamed til å innhente informasjon om 

utstyret, særlig med hensyn til om det finnes på markedet, er trukket tilbake fra markedet eller er tilbakekalt, og om 

samsvarssertifikater som gjelder utstyret. 

59) Det er nødvendig å presisere kravene til kontroll av frigivelse av partier for utstyr i den høyeste risikoklassen. 

60) EU-referanselaboratoriene bør ved hjelp av laboratorietesting ha mulighet til å kontrollere at utstyr som medfører den 

høyeste risikoen, har den ytelsen som produsenten har oppgitt, og er i samsvar med gjeldende felles spesifikasjoner, når 

slike spesifikasjoner finnes, eller med andre løsninger som produsenten har valgt for å sikre et sikkerhets- og ytelsesnivå 

som minst er likeverdig. 

61) For å sikre et høyt sikkerhets- og ytelsesnivå bør påvisningen av at de generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i 

denne forordning er oppfylt, være basert på klinisk dokumentasjon. Det er nødvendig å presisere kravene til påvisning 

av den kliniske dokumentasjonen, som er basert på data om vitenskapelig gyldighet, og utstyrets analytiske og kliniske 

ytelse. For å sikre en strukturert og åpen prosess som genererer pålitelige og robuste data, bør innhentingen og 

vurderingen av tilgjengelig vitenskapelig informasjon og data som genereres i ytelsesstudier, være basert på en 

ytelsesevalueringsplan. 

62) Som en generell regel bør den kliniske dokumentasjonen stamme fra ytelsesstudier som er utført under en sponsors 

ansvar. Det bør være mulig både for produsenten og for en annen fysisk eller juridisk person å være den sponsoren som 

tar ansvar for ytelsesstudien. 

63) Det er nødvendig å sikre at den kliniske dokumentasjonen for utstyr oppdateres i hele utstyrets livssyklus. En slik 

oppdatering innebærer at produsenten foretar planlagt overvåking av den vitenskapelige utviklingen og endringer i 

medisinsk praksis. Relevant ny informasjon bør føre til en ny vurdering av den kliniske dokumentasjonen for utstyret og 

dermed garantere sikkerheten og ytelsen gjennom en løpende ytelsesevalueringsprosess. 

64) Det bør anerkjennes at begrepet klinisk nytte for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk er grunnleggende forskjellig 

fra det som gjelder for legemidler eller terapeutisk medisinsk utstyr, ettersom nytten ved medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk består i å gi nøyaktig medisinsk informasjon om pasienter, eventuelt vurdert mot medisinsk informasjon 

innhentet ved bruk av andre diagnostiske alternativer og teknologier, mens det endelige kliniske utfallet for pasienten 

avhenger av ytterligere diagnostiske og/eller terapeutiske alternativer som kan være tilgjengelige.  
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65) Dersom spesifikt utstyr ikke har en analytisk eller klinisk ytelse, eller dersom spesifikke krav til ytelse ikke får 

anvendelse, bør utelatelser knyttet til slike krav begrunnes i ytelsesevalueringsplanen og tilhørende rapporter. 

66) Reglene for ytelsesstudier bør være i samsvar med veletablerte internasjonale retningslinjer på dette området, f.eks. den 

internasjonale standarden ISO 20916 om studier av klinisk ytelse med prøvemateriale fra mennesker, som er under 

utarbeiding, slik at resultatene av ytelsesstudier som er gjennomført i Unionen, lettere aksepteres som dokumentasjon 

utenfor Unionen, og slik at resultatene av ytelsesstudier gjennomført utenfor Unionen i samsvar med internasjonale 

retningslinjer, lettere aksepteres i Unionen. Reglene bør også være i samsvar med den siste versjonen av Verdens 

legeorganisasjons Helsinki-deklarasjon om etiske prinsipper for medisinsk forskning som omfatter mennesker. 

67) Det bør overlates til medlemsstaten der en ytelsesstudie skal gjennomføres, å beslutte hvilken myndighet som skal delta 

i vurderingen av en søknad om gjennomføring av en ytelsesstudie, samt å organisere etikkomiteenes medvirkning 

innenfor fristene for godkjenning av ytelsesstudien som er fastsatt i denne forordning. Slike beslutninger hører inn under 

den interne organisasjonen i hver medlemsstat. I denne forbindelse bør medlemsstatene sikre at lekmenn, særlig 

pasienter eller pasientorganisasjoner, kan medvirke. De bør også sikre at den nødvendige ekspertisen er tilgjengelig. 

68) Det bør opprettes et elektronisk system på unionsplan for å sikre at alle intervensjonsstudier av klinisk ytelse og andre 

ytelsesstudier som innebærer risikoer for forsøkspersonene, registreres og rapporteres i en database som er offentlig 

tilgjengelig. For å verne retten til vern av personopplysninger, som er anerkjent i artikkel 8 i Den europeiske unions pakt 

om grunnleggende rettigheter («pakten»), bør personopplysninger om forsøkspersoner som deltar i en ytelsesstudie, ikke 

registreres i det elektroniske systemet. For å sikre synergier med området for kliniske utprøvinger av legemidler bør det 

elektroniske systemet for ytelsesstudier være forenlig med EU-databasen som skal opprettes for kliniske utprøvinger av 

legemidler for mennesker. 

69) Dersom en intervensjonsstudie av klinisk ytelse eller en annen ytelsesstudie som innebærer risikoer for 

forsøkspersonene, skal utføres i flere enn én medlemsstat, bør sponsoren, for å redusere den administrative byrden, ha 

mulighet til å inngi én søknad. For å gjøre det mulig å dele ressurser og sikre en ensartet vurdering av helse- og 

sikkerhetsrelaterte aspekter ved utstyret beregnet på ytelsesstudier, samt av ytelsesstudiens vitenskapelige utforming, 

bør framgangsmåten for vurdering av en slik enkeltsøknad koordineres mellom medlemsstatene under ledelse av en 

koordinerende medlemsstat. En slik koordinert vurdering bør ikke omfatte en vurdering av rent nasjonale, lokale og 

etiske aspekter ved en ytelsesstudie, herunder informert samtykke. I en innledende periode på sju år fra 

anvendelsesdatoen for denne forordning bør medlemsstatene kunne delta på frivillig grunnlag i den koordinerte 

vurderingen. Etter denne perioden bør alle medlemsstater være forpliktet til å delta i den koordinerte vurderingen. 

Kommisjonen bør på grunnlag av erfaringene fra den frivillige koordineringen mellom medlemsstatene utarbeide en 

rapport om anvendelsen av de relevante bestemmelsene om framgangsmåten for koordinert vurdering. Dersom 

konklusjonene i rapporten er negative, bør Kommisjonen legge fram et forslag om å forlenge perioden der deltakelse i 

den koordinerte vurderingen er frivillig. 

70) Sponsorer bør rapportere visse bivirkninger og mangler ved utstyret som inntreffer i løpet av intervensjonsstudier av 

klinisk ytelse og andre ytelsesstudier som innebærer risikoer for forsøkspersonene, til medlemsstatene der disse studiene 

gjennomføres. Medlemsstatene bør ha mulighet til å avslutte eller midlertidig innstille studiene eller tilbakekalle 

godkjenningen for disse studiene dersom det anses som nødvendig for å sikre en høy grad av vern av forsøkspersonene 

som deltar i slike studier. Informasjon om dette bør sendes til de andre medlemsstatene. 

71) Sponsoren av en ytelsesstudie bør før fristene fastsatt i denne forordning framlegge et sammendrag av resultatene av 

ytelsesstudien som er enkelt å forstå for den tiltenkte brukeren, eventuelt sammen med ytelsesstudierapporten. Dersom 

det av vitenskapelige grunner ikke er mulig å framlegge resultatene før de fastsatte fristene, bør sponsoren begrunne 

dette og opplyse om når resultatene vil bli framlagt. 

72) Med unntak av visse generelle krav bør denne forordning bare omfatte ytelsesstudier som har som formål å innhente 

vitenskapelige data for å påvise at utstyret er i samsvar med kravene.  
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73) Det er nødvendig å presisere at ytelsesstudier der det brukes restprøver, ikke trenger godkjenning. De generelle kravene 

og andre tilleggskrav med hensyn til vern av opplysninger og kravene som gjelder framgangsmåter som utføres i 

samsvar med nasjonal rett, f.eks. etisk vurdering, bør imidlertid fortsatt få anvendelse på alle ytelsesstudier, herunder 

når det brukes restprøver. 

74) Prinsippene om erstatning, begrensning og forbedring på området dyreforsøk fastsatt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2010/63/EU(1) bør overholdes. Særlig bør unødvendige gjentakelser av tester og studier unngås. 

75) Produsenter bør spille en aktiv rolle i fasen etter at utstyr er brakt i omsetning, ved systematisk og aktivt å samle inn 

informasjon om erfaringene etter at deres utstyr er brakt i omsetning, med henblikk på å oppdatere den tekniske 

dokumentasjonen og samarbeide med vedkommende nasjonale myndigheter med ansvar for sikkerhetsovervåkings- og 

markedstilsynsaktiviteter. For dette formål bør produsenter opprette et omfattende system for overvåking etter at utstyret 

er brakt i omsetning, som opprettes i henhold til deres kvalitetsstyringssystem, og som er basert på en plan for 

overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning. Relevante data og relevant informasjon som er samlet inn som et ledd i 

overvåkingen etter at utstyret er brakt i omsetning, og erfaringer fra eventuelle gjennomførte forebyggende og/eller 

korrigerende tiltak bør brukes til å oppdatere eventuelle relevante deler av den tekniske dokumentasjonen, f.eks. deler 

knyttet til risikovurdering og ytelsesevaluering, og bør også tjene hensynet til åpenhet. 

76) For å bedre vernet av helse og sikkerhet i forbindelse med utstyr på markedet bør det elektroniske systemet for 

sikkerhetsovervåking av utstyr gjøres mer effektivt ved at det opprettes en sentral portal på unionsplan for rapportering 

av alvorlige hendelser og korrigerende sikkerhetstiltak. 

77) Medlemsstatene bør treffe egnede tiltak for å øke bevisstheten blant helsepersonell, brukere og pasienter om viktigheten 

av å rapportere hendelser. Helsepersonell, brukere og pasienter bør oppmuntres og gis mulighet til å rapportere om 

mistanker om alvorlige hendelser på nasjonalt plan ved hjelp av harmoniserte formater. Vedkommende nasjonale 

myndigheter bør underrette produsenter om alle mistanker om alvorlige hendelser, og dersom en produsent bekrefter at 

en slik hendelse kan ha inntruffet, bør de berørte myndighetene sikre at det treffes egnede oppfølgingstiltak for å 

minimere risikoen for at slike hendelser inntreffer på nytt. 

78) Vurderingen av rapporterte alvorlige hendelser og korrigerende sikkerhetstiltak bør utføres på nasjonalt plan, men det 

bør sikres koordinering dersom lignende hendelser har inntruffet, eller dersom det må treffes korrigerende 

sikkerhetstiltak i flere enn én medlemsstat, med det formål å dele ressurser og sikre ensartede korrigerende tiltak. 

79) I forbindelse med gransking av hendelser bør vedkommende myndigheter, dersom det er relevant, ta hensyn til 

informasjon og synspunkter fra relevante berørte parter, herunder pasientorganisasjoner, organisasjoner som 

representerer helsepersonell, og produsentsammenslutninger. 

80) For å unngå dobbeltrapportering bør det skilles tydelig mellom rapportering av alvorlige uønskede hendelser eller 

mangler ved utstyret som inntreffer i forbindelse med intervensjonsstudier av klinisk ytelse, og andre ytelsesstudier som 

innebærer risikoer for forsøkspersonene, og rapportering av alvorlige hendelser som inntreffer etter at utstyret er brakt i 

omsetning. 

81) I denne forordning bør det fastsettes bestemmelser om markedstilsyn for å styrke vedkommende nasjonale myndigheters 

rettigheter og plikter, for å sikre effektiv koordinering av deres markedstilsynsaktiviteter og for å presisere hvilke 

framgangsmåter som får anvendelse. 

82) Enhver statistisk signifikant økning i antallet eller alvorlighetsgraden av hendelser som ikke er alvorlige, eller i 

forventede feilaktige resultater som kan ha en signifikant innvirkning på nytte-risikoanalysen, og som kan føre til 

uakseptable risikoer, bør rapporteres til vedkommende myndigheter, slik at de kan foreta en vurdering og treffe egnede 

tiltak. 

83) En ekspertgruppe, koordineringsgruppen for medisinsk utstyr, bestående av personer utpekt av medlemsstatene basert 

på den rollen og den ekspertisen de har på området medisinsk utstyr, herunder medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU av 22. september 2010 om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål (EUT L 276 av 

20.10.2010, s. 33). 
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bør nedsettes i samsvar med vilkårene og bestemmelsene fastsatt i forordning (EU) 2017/745 for å ivareta de oppgavene 

den gis i henhold til denne forordning og forordning (EU) 2017/745, for å gi råd til Kommisjonen samt bistå 

Kommisjonen og medlemsstatene med å sikre en harmonisert gjennomføring av denne forordning. Koordinerings-

gruppen for medisinsk utstyr bør kunne nedsette undergrupper for å få tilgang til den nødvendige dyptgående tekniske 

ekspertisen på området medisinsk utstyr, herunder medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk. Når det nedsettes 

undergrupper, bør det tas tilstrekkelig hensyn til muligheten for å involvere eksisterende grupper på unionsplan på 

området medisinsk utstyr. 

84) En tettere koordinering mellom vedkommende nasjonale myndigheter gjennom informasjonsutveksling og koordinerte 

vurderinger under ledelse av en koordinerende myndighet er av avgjørende betydning for å sikre et ensartet høyt nivå 

for vern av helse og sikkerhet i det indre marked, særlig på området ytelsesstudier og sikkerhetsovervåking. Prinsippet 

om koordinert informasjonsutveksling og vurdering bør også få anvendelse på andre aktiviteter som utføres av 

myndighetene, og som beskrives i denne forordning, f.eks. utpeking av meldte organer, og bør fremmes på området 

markedstilsyn med utstyr. Samarbeid om og koordinering og kommunikasjon av aktiviteter bør også føre til mer effektiv 

bruk av ressurser og ekspertise på nasjonalt plan. 

85) Kommisjonen bør yte vitenskapelig, teknisk og logistisk støtte til koordinerende nasjonale myndigheter samt sikre at det 

regulatoriske systemet for utstyr blir effektivt og ensartet gjennomført på unionsplan på grunnlag av solid vitenskapelig 

dokumentasjon. 

86) Unionen og, dersom det er relevant, medlemsstatene bør delta aktivt i internasjonalt regulatorisk samarbeid på området 

utstyr for å fremme utvekslingen av sikkerhetsrelatert informasjon om utstyr og støtte videreutviklingen av 

internasjonale regulatoriske retningslinjer som bidrar til at det i andre jurisdiksjoner vedtas regelverk som gir et nivå for 

vern av helse og sikkerhet tilsvarende det som fastsettes i denne forordning. 

87) Medlemsstatene bør treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at bestemmelsene i denne forordning gjennomføres, 

herunder ved å fastsette effektive, forholdsmessige og avskrekkende sanksjoner ved brudd på bestemmelsene. 

88) Denne forordning bør ikke påvirke medlemsstatenes rett til å kreve gebyrer på nasjonalt plan, men for å sikre åpenhet 

bør medlemsstatene underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene før de treffer beslutning om gebyrenes 

struktur og størrelse. For å sikre ytterligere åpenhet bør gebyrenes struktur og størrelse være offentlig tilgjengelig på 

anmodning. 

89) Denne forordning er forenlig med de grunnleggende rettighetene og prinsippene som er anerkjent særlig i pakten, især 

med hensyn til menneskeverd, menneskets integritet, vern av personopplysninger, frihet for kunst og vitenskap, frihet til 

å drive næringsvirksomhet samt eiendomsrett. Denne forordning bør anvendes av medlemsstatene i samsvar med nevnte 

rettigheter og prinsipper. 

90) Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV bør delegeres til Kommisjonen med 

henblikk på å endre visse ikke-vesentlige bestemmelser i denne forordning. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder 

hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå, og at disse samrådene gjennomføres i 

samsvar med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming(1). 

For å sikre lik deltakelse i utarbeidingen av delegerte rettsakter skal Europaparlamentet og Rådet motta alle dokumenter 

samtidig som medlemsstatenes eksperter, og deres eksperter skal systematisk ha adgang til møter i Kommisjonens 

ekspertgrupper som arbeider med utarbeiding av delegerte rettsakter. 

91) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. 

Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(2).  

  

(1) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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92) Rådgivningsprosedyren bør brukes ved gjennomføringsrettsakter som definerer formen på og presentasjonen av 

opplysningene som skal inngå i produsentenes sammendrag om sikkerhet og ytelse, og som fastsetter modellen for 

eksportsertifikatene, ettersom slike gjennomføringsrettsakter er av prosedyremessig art og ikke har direkte innvirkning 

på helse og sikkerhet på unionsplan. 

93) Kommisjonen bør vedta gjennomføringsrettsakter som får umiddelbar virkning, dersom det i behørig begrunnede 

tilfeller i forbindelse med en utvidelse til Unionens territorium av et nasjonalt unntak fra de gjeldende framgangsmåtene 

for samsvarsvurdering foreligger tvingende hasteårsaker som krever det. 

94) For å gjøre det mulig å utpeke utstedende enheter og EU-referanselaboratorier bør Kommisjonen gis gjennomførings-

myndighet. 

95) For å gi markedsdeltakere, særlig små- og mellomstore bedrifter, meldte organer, medlemsstatene og Kommisjonen, 

mulighet til å tilpasse seg endringene som innføres ved denne forordning, og for å sikre at den anvendes på riktig måte, 

bør det fastsettes en tilstrekkelig lang overgangsperiode, slik at de får tid til å tilpasse seg og treffe de nødvendige 

organisatoriske tiltak. Visse deler av forordningen som påvirker medlemsstatene og Kommisjonen direkte, bør 

imidlertid gjennomføres så snart som mulig. Det er også særlig viktig at det på anvendelsesdatoen for denne forordning 

er utpekt et tilstrekkelig antall meldte organer i samsvar med de nye kravene, slik at en eventuell mangel på utstyr på 

markedet unngås. Utpeking av et meldt organ i samsvar med kravene i denne forordning før anvendelsesdatoen for 

denne forordning må imidlertid ikke berøre gyldigheten av utpekingen av disse meldte organene i henhold til direktiv 

98/79/EF og deres mulighet til å fortsette å utstede gyldige sertifikater i henhold til nevnte direktiv fram til 

anvendelsesdatoen for denne forordning. 

96) For å sikre en smidig overgang til de nye reglene for registrering av utstyr og sertifikater bør plikten til å overføre 

relevant informasjon til de elektroniske systemene som opprettes på unionsplan i henhold til denne forordning, dersom 

de tilsvarende IT-systemene utvikles i henhold til planen, begynne å gjelde fullt ut først 18 måneder etter 

anvendelsesdatoen for denne forordning. I denne overgangsperioden bør visse bestemmelser i direktiv 98/79/EF fortsatt 

gjelde. For å unngå dobbeltregistreringer bør markedsdeltakere og meldte organer som registrerer seg i de relevante 

elektroniske systemene som opprettes på unionsplan i henhold til denne forordning, imidlertid anses for å oppfylle 

registreringskravene som medlemsstatene vedtar i henhold til disse bestemmelsene. 

97) For å sikre en smidig innføring av UDI-systemet bør tidspunktet for plikten til å plassere UDI-bæreren på utstyrets 

merking variere fra ett til fem år etter anvendelsesdatoen for denne forordning, alt etter hvilken klasse det berørte 

utstyret tilhører. 

98) Direktiv 98/79/EF bør oppheves for å sikre at det bare finnes ett sett med regler for omsetning av medisinsk utstyr til in 

vitro-diagnostikk og de tilhørende aspektene som omfattes av denne forordning. Produsentenes forpliktelser når det 

gjelder å gjøre tilgjengelig dokumentasjon om utstyr de har brakt i omsetning, og produsentenes og medlemsstatenes 

forpliktelser når det gjelder sikkerhetsovervåkingsaktiviteter for utstyr som er brakt i omsetning i henhold til nevnte 

direktiv, bør imidlertid fortsatt gjelde. Det bør overlates til medlemsstatene å bestemme hvordan sikkerhetsovervåkings-

aktiviteter skal organiseres, men det er ønskelig at de kan rapportere om uønskede hendelser knyttet til utstyr som er 

brakt i omsetning i henhold til nevnte direktiv, ved hjelp av de samme verktøyene som de som brukes for å rapportere 

om utstyr som er brakt i omsetning i henhold til denne forordning. Beslutning 2010/227/EU som ble vedtatt i henhold til 

nevnte direktiv og rådsdirektiv 90/385/EØF(1) og 93/42/EØF(2), bør imidlertid også oppheves med virkning fra den 

datoen Eudamed blir fullt ut funksjonell. 

99) Kravene i denne forordning bør få anvendelse på alt utstyr som bringes i omsetning eller tas i bruk fra og med 

anvendelsesdatoen for denne forordning. For å sikre en smidig overgang bør det imidlertid i en begrenset periode fra 

nevnte dato være mulig å bringe utstyr i omsetning eller ta utstyr i bruk på grunnlag av et gyldig sertifikat utstedt i 

henhold til direktiv 98/79/EF. 

100) EUs datatilsyn har avgitt uttalelse(3) i henhold til artikkel 28 nr. 2 i forordning (EF) nr. 45/2001.  

  

(1) Rådsdirektiv 90/385/EØF av 20. juni 1990 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aktivt implanterbart medisinsk utstyr 

(EFT L 189 av 20.7.1990, s. 17) 

(2) Rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 om medisinsk utstyr (EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1) 

(3) EUT C 358 av 7.12.2013, s. 10. 
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101) Ettersom målene for denne forordning, som er å sikre at det indre marked for medisinsk utstyr fungerer tilfredsstillende 

og å sikre høye kvalitets- og sikkerhetsstandarder for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk og dermed et høyt nivå for 

vern av pasienters, brukeres og andre personers helse og sikkerhet, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene 

og derfor på grunn av omfanget og virkningene bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med 

nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighets-

prinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

INNLEDENDE BESTEMMELSER 

Avsnitt 1 

Virkeo mråde  og  def ini sjoner  

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Ved denne forordning fastsettes det regler for omsetning, tilgjengeliggjøring på markedet og ibruktaking av medisinsk 

utstyr til in vitro-diagnostikk til bruk på mennesker samt tilbehør til slikt utstyr i Unionen. Denne forordning får også 

anvendelse på ytelsesstudier som gjelder slikt medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk og tilbehør, og som gjennomføres i 

Unionen. 

2. I denne forordning kalles medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk og tilbehør til medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk 

heretter «utstyr». 

3. Denne forordning får ikke anvendelse på 

a) produkter beregnet på generell laboratoriebruk eller produkter som utelukkende er beregnet på forskning, med mindre 

produsenten av slike produkter på bakgrunn av produktenes egenskaper har bestemt at de er spesielt beregnet på 

diagnostiske undersøkelser in vitro, 

b) invasive prøvetakingsprodukter eller produkter som påføres menneskekroppen direkte med det formål å ta en prøve, 

c) internasjonalt sertifisert referansemateriale, 

d) materiale som brukes i eksterne kvalitetsvurderingsordninger. 

4. Ethvert utstyr som når det bringes i omsetning eller tas i bruk, som en integrert del inneholder medisinsk utstyr som 

definert i artikkel 2 nr. 1 i forordning (EU) 2017/745, omfattes av denne forordning. Kravene i denne forordning får anvendelse 

på den delen av utstyret som er medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk. 

5. Denne forordning utgjør et spesifikt unionsregelverk i henhold til artikkel 2 nr. 3 i direktiv 2014/30/EU. 

6. Utstyr som også er maskiner i henhold til artikkel 2 annet ledd bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/42/EF(1), skal, når det foreligger en fare i henhold til nevnte direktiv, også oppfylle de grunnleggende kravene til helse og 

sikkerhet fastsatt i vedlegg I til nevnte direktiv i den grad disse kravene er mer spesifikke enn de generelle kravene til sikkerhet 

og ytelse fastsatt i kapittel II i vedlegg I til denne forordning. 

7. Denne forordning berører ikke anvendelsen av direktiv 2013/59/Euratom. 

8. Denne forordning berører ikke en medlemsstats rett til å begrense bruken av en bestemt type utstyr i forbindelse med 

aspekter som ikke omfattes av denne forordning.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai 2006 om maskiner (EUT L 157 av 9.6.2006, s. 24). 
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9. Denne forordning berører ikke nasjonal rett som gjelder organisering, yting eller finansiering av helsetjenester og 

medisinsk omsorg, f.eks. kravet om at visse typer utstyr bare må utleveres på resept, kravet om at bare visse kategorier av 

helsepersonell eller helseinstitusjoner kan utlevere eller bruke visse typer utstyr, eller at bruken skal ledsages av spesifikk faglig 

rettledning. 

10. Ingen bestemmelser i denne forordning skal begrense medienes presse- eller ytringsfrihet i den grad disse frihetene er 

sikret i Unionen og medlemsstatene, særlig i henhold til artikkel 11 i Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

 1) «medisinsk utstyr» medisinsk utstyr som definert i artikkel 2 nr. 1 i forordning (EU) 2017/745, 

 2) «medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk» ethvert medisinsk utstyr som er et reagens, et reagensprodukt, en kalibrator, et 

kontrollmateriale, et sett (kit), et instrument, et apparat, et utstyr, en programvare eller et system brukt alene eller i 

kombinasjon, og som ifølge produsenten er beregnet på bruk in vitro til undersøkelse av prøver fra menneskekroppen, 

herunder blod- og vevdonasjoner, utelukkende eller hovedsakelig med sikte på å innhente informasjon om noe av det 

følgende: 

a) Om en fysiologisk eller patologisk prosess eller tilstand. 

b) Om medfødte fysiske eller psykiske funksjonshemninger. 

c) Om predisposisjon for en medisinsk tilstand eller sykdom. 

d) For å fastslå sikkerhet og forenlighet med mulige mottakere. 

e) For å forutsi behandlingsrespons eller -reaksjoner. 

f) For å definere eller overvåke terapeutiske tiltak. 

Prøvebeholdere skal også anses som medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, 

 3) «prøvebeholder» utstyr, enten det er lufttomt eller ikke, som av produsenten er spesielt beregnet på direkte å inneholde og 

oppbevare prøver fra menneskekroppen med sikte på in vitro-diagnostikk, 

 4) «tilbehør til medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk» et produkt som i seg selv ikke er medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk, men som ifølge produsenten er beregnet på å bli brukt sammen med en eller flere bestemte typer medisinsk 

utstyr til in vitro-diagnostikk, for særlig å gjøre det mulig å bruke det medisinske utstyret til in vitro-diagnostikk i samsvar 

med dets tiltenkte formål eller for særlig og direkte å understøtte den medisinske funksjonaliteten til det medisinske 

utstyret til in vitro-diagnostikk i henhold til den tiltenkte bruken av det, 

 5) «utstyr til selvtesting» ethvert utstyr som ifølge produsenten er beregnet på å bli brukt av lekmenn, herunder utstyr som 

brukes i forbindelse med testtjenester som tilbys lekmenn via informasjonssamfunnstjenester, 

 6) «utstyr til pasientnær testing» ethvert utstyr som ikke er beregnet på selvtesting, men på testing utenfor et laboratoriemiljø, 

vanligvis nær eller ved siden av pasienten, og som utføres av helsepersonell, 

 7) «utstyr til behandlingsveiledende diagnostikk» utstyr som er av avgjørende betydning for å oppnå en sikker og effektiv 

bruk av et tilhørende legemiddel, for å 

a) identifisere, før og/eller under en behandling, pasienter som mest sannsynlig vil dra nytte av det tilhørende 

legemiddelet, eller 

b) identifisere, før og/eller under en behandling, pasienter som kan ha økt risiko for alvorlige bivirkninger som følge av 

behandlingen med det tilhørende legemiddelet, 

 8) «generisk utstyrsgruppe» en gruppe utstyr som er beregnet på samme eller lignende formål, eller som har beslektet 

teknologi, slik at det er mulig å klassifisere utstyret på en generisk måte som ikke gjenspeiler særskilte egenskaper,  
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 9) «engangsutstyr» utstyr som er beregnet på å bli brukt i én enkelt prosedyre, 

10) «forfalsket utstyr» ethvert utstyr med en uriktig beskrivelse av utstyrets identitet og/eller opprinnelse og/eller utstyrets CE-

merkingssertifikater eller dokumenter knyttet til framgangsmåter for CE-merking. Denne definisjonen omfatter ikke 

utilsiktet manglende samsvar og berører ikke brudd på immaterialrettigheter, 

11) «sett (kit)» et sett komponenter som er pakket sammen, og som er beregnet på å foreta en bestemt diagnostisk 

undersøkelse in vitro eller en del av dette, 

12) «tiltenkt formål» den bruken som et utstyr er beregnet på ifølge produsentens opplysninger i merkingen, bruksanvisningen 

eller markedsførings- eller salgsmateriale eller -uttalelser, eller som er angitt av produsenten i ytelsesevalueringen, 

13) «merking» skriftlig, trykt eller grafisk informasjon angitt på enten selve utstyret eller på emballasjen til hver enkelt enhet 

eller på emballasjen til flere utstyrsenheter, 

14) «bruksanvisning» informasjon som produsenten stiller til rådighet for å informere brukeren om et utstyrs tiltenkte formål, 

riktig bruk av utstyret og om eventuelle forholdsregler som skal treffes, 

15) «entydig utstyrsidentifikasjon» («UDI») en serie med numeriske eller alfanumeriske tegn som er opprettet i henhold til 

internasjonalt anerkjente standarder for utstyrsidentifikasjon og -koding, og som gjør det mulig å identifisere et bestemt 

utstyr på markedet på en entydig måte, 

16) «risiko» kombinasjonen av sannsynligheten for skade og den aktuelle skadens alvorlighetsgrad, 

17) «nytte-risikobestemmelse» analysering av alle vurderinger av nytte og risiko som kan være relevant for bruken av utstyret 

for det tiltenkte formålet, når det brukes i samsvar med det tiltenkte formålet angitt av produsenten, 

18) «kompatibilitet» et utstyrs, herunder en programvares, evne, når det/den brukes sammen med en eller flere andre 

utstyrsenheter i samsvar med det tiltenkte formålet, til å 

a) fungere uten at evnen til å fungere etter formålet går tapt eller reduseres, og/eller 

b) integrere og/eller fungere uten behov for å endre eller tilpasse noen deler av det kombinerte utstyret, og/eller 

c) bli brukt sammen uten konflikt/interferens eller bivirkning, 

19) «interoperabilitet» den evnen to eller flere utstyrsenheter, herunder programvare, fra samme produsent eller fra forskjellige 

produsenter har til å 

a) utveksle informasjon og bruke informasjonen som utveksles, til å gjennomføre en bestemt funksjon på riktig måte 

uten å endre dataenes innhold og/eller 

b) kommunisere med hverandre og/eller 

c) fungere sammen på tiltenkt måte, 

20) «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering av utstyr, bortsett fra utstyr beregnet på ytelsesstudier, med henblikk på 

distribusjon, forbruk eller bruk på markedet i Unionen i forbindelse med kommersiell virksomhet, mot betaling eller 

vederlagsfritt, 

21) «bringe i omsetning» den første tilgjengeliggjøringen av utstyr, bortsett fra utstyr beregnet på ytelsesstudier, på markedet i 

Unionen, 

22) «ibruktaking» det stadiet der utstyr, bortsett fra utstyr beregnet på ytelsesstudier, er blitt gjort tilgjengelig for sluttbrukeren 

og er klart til første gangs bruk i samsvar med det tiltenkte formålet på markedet i Unionen, 

23) «produsent» en fysisk eller juridisk person som framstiller eller helrenoverer utstyr, eller som får utstyr designet, framstilt 

eller helrenovert, og som markedsfører nevnte utstyr i eget navn eller under eget varemerke, 

24) «helrenovering», med henblikk på definisjonen av produsent, en fullstendig ombygging av et utstyr som allerede er brakt i 

omsetning eller er tatt i bruk, eller framstilling av nytt utstyr basert på brukt utstyr slik at det bringes i samsvar med denne 

forordning, kombinert med at det renoverte utstyret gis en ny levetid,  
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25) «autorisert representant» enhver fysisk eller juridisk person etablert i Unionen som har fått og har akseptert en skriftlig 

fullmakt fra en produsent plassert utenfor Unionen, til å utføre bestemte oppgaver på dennes vegne med hensyn til dennes 

forpliktelser i henhold til denne forordning, 

26) «importør» enhver fysisk eller juridisk person etablert i Unionen som bringer utstyr fra en tredjestat i omsetning i 

Unionen, 

27) «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i omsetningskjeden, utenom produsenten eller importøren, som gjør utstyr 

tilgjengelig på markedet fram til ibruktaking, 

28) «markedsdeltaker» en produsent, autorisert representant, importør eller distributør, 

29) «helseinstitusjon» en organisasjon som har som hovedformål å pleie eller behandle pasienter eller fremme folkehelsen, 

30) «bruker» helsepersonell eller enhver lekmann som bruker et utstyr, 

31) «lekmann» en person som ikke har en formell utdannelse innenfor et relevant område innen helsevesenet eller et 

medisinsk fagområde, 

32) «samsvarsvurdering» en prosess som viser om kravene i denne forordning for utstyr er oppfylt, 

33) «samsvarsvurderingsorgan» et organ som, som tredjepart, utfører samsvarsvurderingsaktiviteter, herunder kalibrering, 

testing, sertifisering og inspeksjon, 

34) «meldt organ» et samsvarsvurderingsorgan som er utpekt i samsvar med denne forordning, 

35) «CE-samsvarsmerking» eller «CE-merking» merking der en produsent angir at utstyret er i samsvar med gjeldende krav 

fastsatt i denne forordning eller annet gjeldende EU-harmoniseringsregelverk for slik merking, 

36) «klinisk dokumentasjon» de kliniske dataene og resultatene av ytelsesevalueringen av et utstyr, som foreligger i 

tilstrekkelig mengde og er av tilstrekkelig kvalitet til at det kan foretas en kvalifisert vurdering av om utstyret er sikkert og 

oppnår den tiltenkte kliniske nytten når det brukes som tiltenkt av produsenten, 

37) «klinisk nytte» et utstyrs positive virkning med hensyn til dets funksjon, f.eks. av screening, overvåking, diagnostisering 

eller hjelp til diagnostisering av pasienter, eller en positiv virkning på pasientbehandlingen eller folkehelsen, 

38) «en analytts vitenskapelige gyldighet» en analytts sammenheng med en klinisk tilstand eller fysiologisk status, 

39) «utstyrets ytelse» et utstyrs evne til å oppfylle det tiltenkte formålet angitt av produsenten. Dette omfatter den analytiske 

og, dersom det er relevant, den kliniske ytelsen som støtter det aktuelle tiltenkte formålet, 

40) «analytisk ytelse» et utstyrs evne til å påvise eller måle en bestemt analytt på riktig måte, 

41) «klinisk ytelse» et utstyrs evne til å gi resultater som korrelerer med en bestemt klinisk tilstand eller en fysiologisk eller 

patologisk prosess eller tilstand i samsvar med målpopulasjonen eller den tiltenkte brukeren, 

42) «ytelsesstudie» en studie som gjennomføres for å fastslå eller bekrefte et utstyrs analytiske eller kliniske ytelse, 

43) «ytelsesstudieplan» et dokument som beskriver begrunnelsen for, mål, utforming, metodologi, overvåking, statistiske 

vurderinger, organisering og gjennomføring av en ytelsesstudie, 

44) «ytelsesevaluering» en vurdering og analysering av data for å fastslå eller kontrollere et utstyrs vitenskapelige gyldighet 

samt analytiske og, dersom det er relevant, kliniske ytelse, 

45) «utstyr beregnet på ytelsesstudier» utstyr som ifølge produsenten er beregnet på å bli brukt i en ytelsesstudie. 

Utstyr beregnet på forskningsformål, men som ikke har et medisinsk formål, skal ikke anses som utstyr beregnet på 

ytelsesstudier,  
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46) «intervensjonsstudie av klinisk ytelse» en studie av klinisk ytelse der testresultatene kan påvirke beslutninger om 

pasientbehandling og/eller brukes som veiledning for behandlingen, 

47) «forsøksperson» en person som deltar i en ytelsesstudie, og hvis prøver gjennomgår in vitro-undersøkelse ved hjelp av 

utstyr beregnet på ytelsesstudier og/eller utstyr som brukes for kontrollformål, 

48) «utprøver» en person som er ansvarlig for gjennomføringen av en ytelsesstudie på et ytelsesstudiested, 

49) «diagnostisk spesifisitet» et utstyrs evne til å påvise fravær av en målmarkør som er forbundet med en bestemt sykdom 

eller tilstand, 

50) «diagnostisk sensitivitet» et utstyrs evne til å identifisere tilstedeværelse av en målmarkør som er forbundet med en 

bestemt sykdom eller tilstand, 

51) «prediktiv verdi» sannsynligheten for at en person med et positivt testresultat har en gitt tilstand som er gjenstand for 

undersøkelse, eller for at en person med et negativt testresultat ikke har en gitt tilstand, 

52) «positiv prediktiv verdi» et utstyrs evne til å skille sant positive resultater fra falskt positive resultater for en gitt attributt i 

en gitt populasjon, 

53) «negativ prediktiv verdi» et utstyrs evne til å skille sant negative resultater fra falskt negative resultater for en gitt attributt 

i en gitt populasjon, 

54) «sannsynlighetsrate» sannsynligheten for at et gitt resultat viser seg hos en person med den kliniske eller fysiologiske 

tilstanden som undersøkes, sammenlignet med sannsynligheten for at samme resultat viser seg hos en person uten nevnte 

kliniske tilstand eller fysiologiske status, 

55) «kalibrator» et målereferansemateriale som brukes ved kalibrering av utstyr, 

56) «kontrollmateriale» et stoff, materiale eller produkt som ifølge produsenten er beregnet på å bli brukt til å kontrollere et 

utstyrs ytelsesegenskaper, 

57) «sponsor» en person, et firma, en institusjon eller en organisasjon som påtar seg ansvaret for å innlede, lede og organisere 

finansieringen av en ytelsesstudie, 

58) «informert samtykke» en forsøkspersons frie og frivillige uttrykk for sin vilje til å delta i en bestemt ytelsesstudie etter å 

ha blitt informert om alle sider ved ytelsesstudien som er relevante for forsøkspersonens beslutning om å delta, eller, 

dersom forsøkspersonen er mindreårig eller beslutningsudyktig, en tillatelse eller et samtykke fra vedkommendes lovlig 

utpekte representant til at vedkommende kan delta i ytelsesstudien, 

59) «etikkomité» et uavhengig organ som er opprettet i en medlemsstat i samsvar med nevnte medlemsstats rett, og som har 

myndighet til å avgi uttalelser med henblikk på denne forordning, idet det tas hensyn til synspunkter fra lekmenn, særlig 

pasienter eller pasientorganisasjoner, 

60) «uønsket hendelse» enhver uønsket medisinsk hendelse, uegnede pasientbehandlingsbeslutninger, utilsiktet sykdom eller 

skade eller uønskede kliniske tegn, herunder unormale laboratorieresultater, hos forsøkspersoner, brukere eller andre 

personer i forbindelse med en ytelsesstudie, uavhengig av om dette er knyttet til utstyret beregnet på ytelsesstudier eller 

ikke, 

61) «alvorlig uønsket hendelse» enhver uønsket hendelse som medfører noe av det følgende: 

a) En pasientbehandlingsbeslutning som fører til død eller en umiddelbart livstruende situasjon for personen som testes, 

eller til at personens avkom dør. 

b) Død. 

c) En alvorlig forverring av helsetilstanden til personen som testes, eller mottakeren av testede donasjoner eller 

materialer, som fører til noe av det følgende: 

i)  Livstruende sykdom eller skade. 

ii)  Permanent svekkelse av en kroppsstruktur eller en kroppsfunksjon.  
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iii) Sykehusinnleggelse eller forlenget sykehusopphold for pasienten. 

iv)  Medisinske eller kirurgiske inngrep for å forhindre livstruende sykdom eller skade eller varig svekkelse av en 

kroppsstruktur eller -funksjon. 

v)  Kronisk sykdom. 

d) Føtalt distress, fosterdød eller en medfødt fysisk eller psykisk funksjonshemning eller misdannelse, 

62) «mangel ved utstyret» enhver mangel når det gjelder identiteten, kvaliteten, holdbarheten, påliteligheten, sikkerheten eller 

ytelsen til utstyr beregnet på ytelsesstudier, herunder funksjonssvikt, brukerfeil eller unøyaktigheter i informasjonen fra 

produsenten, 

63) «overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning», alle aktiviteter som produsenter i samarbeid med andre 

markedsdeltakere utfører for å opprette og oppdatere en systematisk framgangsmåte for proaktiv innsamling og 

gjennomgåelse av erfaringer med utstyr de bringer i omsetning, gjør tilgjengelig på markedet eller tar i bruk, med henblikk 

på å identifisere eventuelle behov for umiddelbar iverksetting av nødvendige korrigerende eller forebyggende tiltak, 

64) «markedstilsyn» virksomhet som utøves og tiltak som treffes av offentlige myndigheter for å kontrollere og sikre at utstyr 

oppfyller kravene i det relevante EU-harmoniseringsregelverket, og ikke setter helse, sikkerhet eller andre sider ved vernet 

av offentlige interesser i fare, 

65) «tilbakekalling» ethvert tiltak med sikte på tilbakelevering av utstyr som allerede er gjort tilgjengelig for sluttbrukeren, 

66) «tilbaketrekking» ethvert tiltak med sikte på å hindre at utstyr i omsetningskjeden fortsatt gjøres tilgjengelig på markedet, 

67) «hendelse» enhver funksjonssvikt eller forringelse i egenskapene eller ytelsen til utstyr som er gjort tilgjengelig på 

markedet, herunder brukerfeil på grunn av ergonomiske egenskaper, samt enhver unøyaktighet i informasjonen fra 

produsenten og enhver skade som følge av en medisinsk beslutning og tiltak som treffes eller ikke treffes på grunnlag av 

informasjon eller resultater som utstyret har gitt, 

68) «alvorlig hendelse» enhver hendelse som direkte eller indirekte har ført, kunne ha ført eller kan føre til 

a) en pasients, brukers eller annen persons død, 

b) midlertidig eller varig alvorlig forringelse av en pasients, brukers eller annen persons helsetilstand, 

c) en alvorlig folkehelsetrussel, 

69) «alvorlig folkehelsetrussel» en hendelse som kan føre til umiddelbar risiko for død, alvorlig forringelse av en persons 

helsetilstand eller til alvorlig sykdom, som kan kreve at det raskt treffes mottiltak, og som kan forårsake betydelig 

sykelighet eller dødelighet hos mennesker, eller som er uvanlig eller uventet med tanke på aktuelt sted og tidspunkt, 

70) «korrigerende tiltak» ethvert tiltak som treffes for å fjerne årsaken til et mulig eller faktisk avvik eller en annen uønsket 

situasjon, 

71) «korrigerende sikkerhetstiltak» korrigerende tiltak som en produsent av tekniske eller medisinske årsaker treffer for å 

forebygge eller redusere risikoen for en alvorlig hendelse i forbindelse med utstyr som er gjort tilgjengelig på markedet, 

72) «sikkerhetsmelding» en melding som en produsent sender til brukere eller kunder i forbindelse med et korrigerende 

sikkerhetstiltak, 

73) «harmonisert standard» en europeisk standard som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 1025/2012, 

74) «felles spesifikasjoner» en rekke tekniske og/eller kliniske krav, som ikke er en standard, og som gjør det mulig å oppfylle 

de rettslige forpliktelsene som gjelder for et utstyr, en prosess eller et system.  
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Avsnitt 2 

Produkters  reg ulatori ske  status  og  rådgivning  

Artikkel 3 

Produkters regulatoriske status 

1. På behørig begrunnet anmodning fra en medlemsstat skal Kommisjonen etter å ha rådført seg med koordineringsgruppen 

for medisinsk utstyr nedsatt i henhold til artikkel 103 i forordning (EU) 2017/745 ved hjelp av gjennomføringsrettsakter 

fastsette om et bestemt produkt eller en bestemt kategori eller gruppe av produkter omfattes av definisjonen av «medisinsk 

utstyr til in vitro-diagnostikk» eller «tilbehør til medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk». Slike gjennomføringsrettsakter skal 

vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 107 nr. 3 i denne forordning. 

2. Kommisjonen kan også på eget initiativ og etter å ha rådført seg med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr ved hjelp 

av gjennomføringsrettsakter treffe beslutning om spørsmålene nevnt i nr. 1 i denne artikkel. Disse gjennomføringsrettsaktene 

skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 107 nr. 3. 

3. Kommisjonen skal sikre at medlemsstatene utveksler ekspertise på området medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, 

medisinsk utstyr, legemidler, vev og celler fra mennesker, kosmetikk, biocider, næringsmidler og ved behov andre produkter, 

for å fastslå den regulatoriske statusen til et produkt eller en kategori eller gruppe av produkter. 

4. Når Kommisjonen vurderer den mulige regulatoriske statusen som utstyr for produkter som involverer legemidler, vev og 

celler fra mennesker, biocider eller næringsmidler, skal den sikre at det gjennomføres tilstrekkelige samråd med Det europeiske 

legemiddelbyrå (EMA), Det europeiske kjemikaliebyrå og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, alt etter hva 

som er relevant. 

Artikkel 4 

Genetisk informasjon, rådgivning og informert samtykke 

1. Dersom det brukes en genetisk test på enkeltpersoner i forbindelse med helsetjenester som definert i artikkel 3 bokstav a) i 

europaparlaments- og rådsforordning 2011/24/EU(1) og for de medisinske formålene å foreta diagnostisering, forbedre en 

behandling eller gjennomføre prediktiv eller prenatal testing, skal medlemsstatene sikre at personen som testes, eller eventuelt 

vedkommendes lovlig utpekte representant, får relevant informasjon om den genetiske testens art, betydning og konsekvenser, 

alt etter hva som er relevant. 

2. Når det gjelder forpliktelsene nevnt i nr. 1, skal medlemstatene særlig sikre at det er egnet tilgang til rådgivning dersom 

det brukes genetiske tester som gir informasjon om genetisk predisposisjon for medisinske tilstander og/eller sykdommer som 

normalt anses for å være ikke-behandlingsbare i henhold til gjeldende vitenskapelige eller teknologiske utviklingsnivå. 

3. Nr. 2 får ikke anvendelse i tilfeller der diagnosen av en medisinsk tilstand og/eller sykdom som det allerede er kjent at 

personen som testes, har, bekreftes med en genetisk test, eller i tilfeller der det brukes utstyr til behandlingsveiledende 

diagnostikk. 

4. Denne artikkel er ikke til hinder for at medlemsstatene kan treffe eller opprettholde tiltak på nasjonalt plan som gir 

pasientene et mer omfattende vern, som er mer spesifikke, eller som gjelder informert samtykke. 

KAPITTEL II 

TILGJENGELIGGJØRING PÅ MARKEDET OG IBRUKTAKING AV UTSTYR, MARKEDSDELTAKERNES FORPLIKTELSER, 

CE-MERKING, FRITT VAREBYTTE 

Artikkel 5 

Omsetning og ibruktaking 

1. Utstyr kan bringes i omsetning eller tas i bruk bare dersom det oppfyller kravene i denne forordning, og dersom det er 

forskriftsmessig levert, riktig installert og vedlikeholdes og brukes riktig i samsvar med det tiltenkte formålet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/24/EU av 9. mars 2011 om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene 

(EUT L 88 av 4.4.2011, s. 45). 
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2. Utstyr skal oppfylle de generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i vedlegg I som får anvendelse på det, idet det tas 

hensyn til utstyrets tiltenkte formål. 

3. Påvisningen av samsvar med de grunnleggende kravene til sikkerhet og ytelse skal omfatte en ytelsesevaluering i samsvar 

med artikkel 56. 

4. Utstyr som framstilles og brukes i helseinstitusjoner, bortsett fra utstyr beregnet på ytelsesstudier, skal anses for å ha blitt 

tatt i bruk. 

5. Med unntak av de relevante generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i vedlegg I får kravene i denne forordning 

ikke anvendelse på utstyr som bare framstilles og brukes i helseinstitusjoner som er etablert i Unionen, forutsatt at alle følgende 

vilkår er oppfylt: 

a) Utstyret overføres ikke til et annet rettssubjekt. 

b) Framstillingen og bruken av utstyret skjer innenfor rammen av egnede kvalitetsstyringssystemer. 

c) Helseinstitusjonens laboratorium oppfyller kravene i standarden EN ISO 15189 eller i gjeldende nasjonale bestemmelser, 

herunder nasjonale bestemmelser om akkreditering. 

d) Helseinstitusjonen begrunner i sin dokumentasjon at de særlige behovene til pasientmålgruppen ikke kan oppfylles, eller 

ikke kan oppfylles med et egnet ytelsesnivå, ved hjelp av tilsvarende utstyr som er tilgjengelig på markedet. 

e) Helseinstitusjonen på anmodning framlegger informasjon for vedkommende myndighet om bruken av slikt utstyr som skal 

inneholde en begrunnelse for framstillingen, endringen og bruken av utstyret. 

f) Helseinstitusjonen utarbeider en erklæring som den skal gjøre offentlig tilgjengelig, og som inneholder 

i)  navnet på og adressen til helseinstitusjonen som har framstilt utstyret, 

ii)  opplysningene som er nødvendige for å identifisere utstyret, 

iii) en erklæring om at utstyret oppfyller de generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i vedlegg I til denne 

forordning, og, dersom det er relevant, informasjon om hvilke krav som ikke er fullt ut oppfylt, sammen med en 

begrunnelse for dette. 

g) Når det gjelder utstyr i klasse D i samsvar med reglene fastsatt i vedlegg VIII, at helseinstitusjonen utarbeider 

dokumentasjon som gjør det mulig å få en forståelse av framstillingsanlegget, framstillingsprosessen samt data om utstyrets 

design og ytelse, herunder det tiltenkte formålet, som er tilstrekkelig detaljert til at vedkommende myndighet kan fastslå at 

de generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i vedlegg I til denne forordning er oppfylt. Medlemsstatene kan også 

anvende denne bestemmelsen på utstyr i klasse A, B eller C i samsvar med reglene fastsatt i vedlegg VIII. 

h) Helseinstitusjonen treffer alle nødvendige tiltak for å sikre at alt utstyr framstilles i samsvar med dokumentasjonen nevnt i 

bokstav g). 

i) Helseinstitusjonen gjennomgår erfaringene fra den kliniske bruken av utstyret og treffer alle nødvendige korrigerende tiltak. 

Medlemsstatene kan kreve at nevnte helseinstitusjoner framlegger ytterligere relevant informasjon om slikt utstyr som er blitt 

framstilt og brukt på deres territorium, for vedkommende myndighet. Medlemsstatene skal beholde retten til å begrense 

framstillingen og bruken av bestemte typer av slikt utstyr, og skal gis adgang til å inspisere helseinstitusjonenes aktiviteter. 

Dette nummer får ikke anvendelse på utstyr som framstilles i industriell målestokk. 

6. For å sikre ensartet anvendelse av vedlegg I kan Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter i den utstrekning det er 

nødvendig for å løse problemer med forskjellige fortolkninger og den praktiske anvendelsen. Disse gjennomføringsrettsaktene 

skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 107 nr. 3.  
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Artikkel 6 

Fjernsalg 

1. Utstyr som tilbys via informasjonssamfunnstjenester som definert i artikkel 1 nr. 1 bokstav b) i direktiv (EU) 2015/1535 

til en fysisk eller juridisk person som er etablert i Unionen, skal oppfylle kravene i denne forordning. 

2. Uten at det berører nasjonal rett når det gjelder utøvelse av medisinsk yrkesvirksomhet, skal utstyr som ikke bringes i 

omsetning, men som brukes i forbindelse med kommersiell virksomhet, mot betaling eller vederlagsfritt, med henblikk på å 

levere en diagnostisk eller terapeutisk tjeneste som tilbys via informasjonssamfunnstjenester som definert i artikkel 1 nr. 1 

bokstav b) i direktiv (EU) 2015/1535 eller ved hjelp av andre kommunikasjonsmidler, direkte eller gjennom mellommenn, til en 

fysisk eller juridisk person som er etablert i Unionen, oppfylle kravene i denne forordning. 

3. På anmodning fra en vedkommende myndighet skal enhver fysisk eller juridisk person som tilbyr utstyr i samsvar med nr. 

1, eller som leverer en tjeneste i samsvar med nr. 2, sørge for at en kopi av EU-samsvarserklæringen for det berørte utstyret er 

tilgjengelig. 

4. En medlemsstat kan av hensyn til vern av folkehelsen kreve at en leverandør av informasjonssamfunnstjenester, som 

definert i artikkel 1 nr. 1 bokstav b) i direktiv (EU) 2015/1535, innstiller sin virksomhet. 

Artikkel 7 

Påstander 

I merkingen, bruksanvisningen, ved tilgjengeliggjøring og ibruktaking av og i salgsfremmende materiale for utstyr er det 

forbudt å bruke tekst, navn, varemerker, bilder og figurer eller andre tegn som kan villede brukeren eller pasienten når det 

gjelder utstyrets tiltenkte formål, sikkerhet og ytelse, ved å 

a) tillegge utstyret funksjoner og egenskaper som det ikke har, 

b) skape et falskt inntrykk av behandlingen eller diagnostiseringen, funksjoner eller egenskaper som utstyret ikke har, 

c) unnlate å opplyse brukeren eller pasienten om en sannsynlig risiko forbundet med bruken av utstyret i samsvar med det 

tiltenkte formålet, 

d) foreslå en annen bruk av utstyret enn den som er angitt som en del av det tiltenkte formålet som omfattes av 

samsvarsvurderingen. 

Artikkel 8 

Bruk av harmoniserte standarder 

1. Utstyr som er i samsvar med relevante harmoniserte standarder, eller relevante deler av disse standardene som det er 

offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, skal anses for å være i samsvar med kravene i denne forordning 

som omfattes av disse standardene eller deler av dem. 

Første ledd får også anvendelse på krav til systemer eller prosesser som markedsdeltakere eller sponsorer skal oppfylle i 

henhold til denne forordning, herunder de som gjelder kvalitetsstyringssystemer, risikohåndtering, systemer for overvåking etter 

at utstyret er brakt i omsetning, ytelsesstudier, klinisk dokumentasjon eller oppfølging av ytelse etter at utstyret er brakt i 

omsetning. 

Henvisninger i denne forordning til harmoniserte standarder skal forstås som harmoniserte standarder som det er offentliggjort 

henvisninger til i Den europeiske unions tidende. 

2. Henvisninger i denne forordning til harmoniserte standarder skal også omfatte monografiene i Den europeiske farmakopé 

vedtatt i samsvar med konvensjonen om utarbeidingen av en europeisk farmakopé, forutsatt at henvisninger til nevnte 

monografier er offentliggjort i Den europeiske unions tidende.  
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Artikkel 9 

Felles spesifikasjoner 

1. Dersom det ikke finnes harmoniserte standarder eller dersom relevante harmoniserte standarder er utilstrekkelige, eller 

dersom det er behov for å håndtere folkehelserelaterte bekymringer, kan Kommisjonen, etter å ha rådført seg med 

koordineringsgruppen for medisinsk utstyr, ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta felles spesifikasjoner med hensyn til de 

generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i vedlegg I, den tekniske dokumentasjonen fastsatt i vedlegg II og III, 

ytelsesevalueringen samt den kliniske oppfølgingen etter at utstyret er brakt i omsetning fastsatt i vedlegg XIII eller kravene til 

ytelsesstudier fastsatt i vedlegg XIII. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren 

nevnt i artikkel 107 nr. 3. 

2. Utstyr som er i samsvar med de felles spesifikasjonene nevnt i nr. 1, skal anses for å være i samsvar med kravene i denne 

forordning som omfattes av nevnte felles spesifikasjoner eller relevante deler av disse. 

3. Produsentene skal overholde de felles spesifikasjonene nevnt i nr. 1, med mindre de kan behørig begrunne at de har valgt 

løsninger som sikrer et sikkerhets- og ytelsesnivå som minst er likeverdig med nivået i de felles spesifikasjonene. 

Artikkel 10 

Generelle forpliktelser for produsenter 

1. Når produsenter bringer sitt utstyr i omsetning eller tar det i bruk, skal de sikre at det er designet og framstilt i samsvar 

med kravene i denne forordning. 

2. Produsentene skal opprette, dokumentere, gjennomføre og opprettholde et risikohåndteringssystem som beskrevet i avsnitt 

3 i vedlegg I. 

3. Produsentene skal foreta en ytelsesevaluering i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 56 og vedlegg XIII, herunder en 

oppfølging av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning. 

4. Produsentene skal utarbeide og holde oppdatert den tekniske dokumentasjonen for slikt utstyr. Den tekniske 

dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om utstyret oppfyller kravene i denne forordning. Den tekniske 

dokumentasjonen skal inneholde informasjonen angitt i vedlegg II og III. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 108 for å endre vedlegg II og III på 

bakgrunn av den tekniske utviklingen. 

5. Dersom gjeldende framgangsmåte for samsvarsvurdering har vist at gjeldende krav er oppfylt, skal produsenter av utstyr, 

bortsett fra utstyr beregnet på ytelsesstudier, utarbeide en EU-samsvarserklæring i samsvar med artikkel 17 og påføre CE-

samsvarsmerkingen i samsvar med artikkel 18. 

6. Produsentene skal overholde forpliktelsene knyttet til UDI-systemet nevnt i artikkel 24 og registreringsforpliktelsene 

nevnt i artikkel 26 og 28. 

7. Produsentene skal sørge for at den tekniske dokumentasjonen, EU-samsvarserklæringen og, dersom det er relevant, en 

kopi av det relevante sertifikatet, herunder eventuelle endringer og tillegg utstedt i samsvar med artikkel 51, er tilgjengelig for 

vedkommende myndigheter i en periode på minst ti år etter at det siste utstyret som omfattes av EU-samsvarserklæringen, er 

brakt i omsetning. 

På anmodning fra en vedkommende myndighet skal produsenten, som angitt i anmodningen, legge fram den fullstendige 

tekniske dokumentasjonen eller et sammendrag av den. 

En produsent med registrert forretningssted utenfor Unionen skal, for å gjøre det mulig for vedkommendes autoriserte 

representant å utføre oppgavene nevnt i artikkel 11 nr. 3, sikre at den autoriserte representanten til enhver tid har den 

nødvendige dokumentasjonen tilgjengelig.  
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8. Produsentene skal sørge for at det foreligger framgangsmåter som sikrer at serieproduksjon er i samsvar med kravene i 

denne forordning. Det skal tas behørig og rettidig hensyn til endringer i produktets design eller egenskaper samt endringer i de 

harmoniserte standardene eller de felles spesifikasjonene som det vises til for å dokumentere at produktet er i samsvar med 

gjeldende krav. Produsenter av utstyr, bortsett fra utstyr beregnet på ytelsesstudier, skal opprette, dokumentere, gjennomføre, 

vedlikeholde, oppdatere og løpende forbedre et kvalitetsstyringssystem som på en mest mulig effektiv måte og på en måte som 

står i forhold til risikoklassen og utstyrstypen, sikrer samsvar med denne forordning. 

Kvalitetsstyringssystemet skal omfatte alle deler og elementer i en produsents organisasjon som er knyttet til prosessers, 

framgangsmåters og utstyrs kvalitet. Det skal styre strukturen, ansvarsområdene, framgangsmåtene, prosessene og 

ledelsesressursene som kreves for å gjennomføre prinsippene og handlingene som er nødvendige for å oppnå samsvar med 

bestemmelsene i denne forordning. 

Kvalitetsstyringssystemet skal minst omfatte følgende: 

a) En strategi for overholdelse av regelverket, herunder overholdelse av framgangsmåten for samsvarsvurdering og for å 

administrere endringene av utstyret som omfattes av systemet. 

b) Identifisering av gjeldende generelle krav til sikkerhet og ytelse og utforsking av muligheter for å oppfylle dem. 

c) Ledelsens ansvar. 

d) Ressursstyring, herunder valg og kontroll av leverandører og underleverandører. 

e) Risikohåndtering som fastsatt i avsnitt 3 i vedlegg I. 

f) Ytelsesevaluering i samsvar med artikkel 56 og vedlegg XIII, herunder oppfølging av ytelse etter at utstyret er brakt i 

omsetning. 

g) Produktrealisering, herunder planlegging, utforming, utvikling, framstilling og tjenesteyting. 

h) Kontroll av tildelingen av en UDI i samsvar med artikkel 24 nr. 3 til alt relevant utstyr og sikring av at informasjonen 

framlagt i samsvar med artikkel 26 er sammenhengende og gyldig. 

i) Opprettelse, gjennomføring og vedlikehold av et system for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, i samsvar 

med artikkel 78. 

j) Håndtering av kommunikasjonen med vedkommende myndigheter, meldte organer, andre markedsdeltakere, kunder 

og/eller andre berørte parter. 

k) Prosesser for rapportering av alvorlige hendelser og korrigerende sikkerhetstiltak i forbindelse med sikkerhetsovervåking. 

l) Styring av korrigerende og forebyggende tiltak og kontroll av at de er effektive. 

m) Prosesser for overvåking og måling av resultater, analysering av data og produktforbedring. 

9. Produsentene skal innføre og holde oppdatert systemet for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, i samsvar med 

artikkel 78. 

10. Produsentene skal sikre at utstyret ledsages av informasjonen angitt i avsnitt 20 i vedlegg I på et eller flere av Unionens 

offisielle språk som fastsettes av medlemsstaten der utstyret gjøres tilgjengelig for brukeren eller pasienten. Informasjonen i 

merkingen skal være umulig å fjerne og lett å lese og forstå for den tiltenkte brukeren eller pasienten. 

Informasjonen som i samsvar med avsnitt 20 i vedlegg I ledsager utstyr til selvtesting eller pasientnær testing, skal være lett å 

forstå og være formulert på det eller de offisielle EU-språkene som er fastsatt av medlemsstaten der utstyret er gjort tilgjengelig 

for brukeren eller pasienten. 

11. Produsenter som mener eller har grunn til å tro at utstyr de har brakt i omsetning eller har tatt i bruk, ikke er i samsvar 

med kravene i denne forordning, skal umiddelbart treffe de korrigerende tiltakene som er nødvendige for å bringe utstyret i 

samsvar med kravene, trekke det tilbake eller tilbakekalle det, alt etter hva som er relevant. De skal underrette distributørene av 

det aktuelle utstyret og, dersom det er relevant, den autoriserte representanten og importørene om dette. 

Dersom utstyret utgjør en alvorlig risiko, skal produsentene umiddelbart underrette vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene der de har gjort utstyret tilgjengelig, og, dersom det er relevant, det meldte organet som har utstedt et sertifikat 

for utstyret i samsvar med artikkel 51, særlig om det manglende samsvaret med kravene og om eventuelle korrigerende tiltak 

som er truffet.  
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12. Produsentene skal ha et system for registrering og rapportering av hendelser og korrigerende sikkerhetstiltak som 

beskrevet i artikkel 82 og 83. 

13. Produsentene skal på anmodning fra en vedkommende myndighet framlegge all informasjon og dokumentasjon som er 

nødvendig for å vise at utstyret er i samsvar med kravene, på et av Unionens offisielle språk som fastsettes av den berørte 

medlemsstaten. Vedkommende myndighet i medlemsstaten der produsenten har sitt registrerte forretningssted, kan kreve at 

produsenten stiller prøver av utstyret til rådighet vederlagsfritt eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, gir tilgang til utstyret. 

Produsentene skal på anmodning fra en vedkommende myndighet samarbeide med denne om eventuelle korrigerende tiltak som 

er truffet for å fjerne eller, dersom dette ikke er mulig, redusere risikoene forbundet med utstyret de har brakt i omsetning eller 

har tatt i bruk. 

Dersom produsenten ikke samarbeider, eller dersom informasjonen og dokumentasjonen som framlegges, er ufullstendig eller 

feil, kan vedkommende myndighet for å sikre vern av folkehelsen og pasientsikkerheten treffe alle nødvendige tiltak for å forby 

eller begrense tilgjengeliggjøringen av utstyret på sitt nasjonale marked, trekke utstyret tilbake fra markedet eller tilbakekalle 

det fram til produsenten samarbeider eller framlegger fullstendig og riktig informasjon. 

Dersom en vedkommende myndighet mener eller har grunn til å tro at utstyr har forårsaket skade, skal den på anmodning lette 

framleggingen av informasjonen og dokumentasjonen nevnt i første ledd for den potensielt skadede pasienten eller brukeren og, 

dersom det er relevant, pasientens eller brukerens rettsetterfølger, pasientens eller brukerens sykeforsikringsselskap eller andre 

tredjeparter som er berørt av skaden som er påført pasienten eller brukeren, uten at det berører bestemmelsene om vern av 

personopplysninger, og, med mindre tvingende allmenne hensyn taler for at informasjonen må utleveres, uten at det berører 

vernet av immaterialrettigheter. 

Vedkommende myndighet trenger ikke å overholde forpliktelsen fastsatt i tredje ledd dersom utlevering av informasjonen og 

dokumentasjonen nevnt i første ledd vanligvis håndteres i forbindelse med en rettergang. 

14. Dersom produsentene får sitt utstyr designet eller framstilt av en annen juridisk eller fysisk person, skal informasjonen om 

nevnte persons identitet inngå i informasjonen som skal framlegges i samsvar med artikkel 26 nr. 3. 

15. Fysiske eller juridiske personer kan kreve erstatning for skade forårsaket av defekt utstyr i samsvar med gjeldende 

unionsrett og nasjonal rett. 

Produsentene skal på en måte som står i forhold til risikoklassen, utstyrstypen og foretakets størrelse, ha truffet tiltak for å sikre 

tilstrekkelig økonomisk dekning med hensyn til det potensielle ansvaret de har i henhold til direktiv 85/374/EØF, uten at det 

berører strengere beskyttelsestiltak fastsatt i nasjonal rett. 

Artikkel 11 

Autorisert representant 

1. Dersom utstyrsprodusenten ikke er etablert i en medlemsstat, kan utstyret bare bringes i omsetning i Unionen dersom 

produsenten utpeker én autorisert representant. 

2. Utpekingen skal utgjøre den autoriserte representantens fullmakt, den skal bare være gyldig dersom den autoriserte 

representanten har akseptert denne skriftlig, og skal minst gjelde for alt utstyr i samme generiske utstyrsgruppe. 

3. Den autoriserte representanten skal utføre oppgavene angitt i fullmakten som den autoriserte representanten og 

produsenten er blitt enige om. Den autoriserte representanten skal på anmodning framlegge en kopi av fullmakten for 

vedkommende myndighet. 

I fullmakten skal det kreves, og produsenten skal gjøre dette mulig, at den autoriserte representanten minst skal utføre følgende 

oppgaver i forbindelse med utstyret som omfattes av fullmakten: 

a) Kontrollere at EU-samsvarserklæringen og den tekniske dokumentasjonen er blitt utarbeidet, og, dersom det er relevant, at 

produsenten har gjennomført en egnet framgangsmåte for samsvarsvurdering. 

b) Gjøre tilgjengelig en kopi av den tekniske dokumentasjonen, EU-samsvarserklæringen og, dersom det er relevant, en kopi 

av det relevante sertifikatet, herunder eventuelle endringer og tillegg, som er utstedt i samsvar med artikkel 51, for 

vedkommende myndigheter i perioden nevnt i artikkel 10 nr. 7. 

c) Oppfylle registreringsforpliktelsene fastsatt i artikkel 28 og kontrollere at produsenten har oppfylt registrerings-

forpliktelsene fastsatt i artikkel 26.  
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d) På anmodning fra en vedkommende myndighet framlegge for nevnte vedkommende myndighet all informasjon og 

dokumentasjon som er nødvendig for å påvise at utstyret er i samsvar med kravene, på et av Unionens offisielle språk som 

fastsettes av den berørte medlemsstaten. 

e) Videresende til produsenten eventuelle anmodninger fra en vedkommende myndighet i medlemsstaten der den autoriserte 

representanten har sitt registrerte forretningssted, om prøver av eller tilgang til utstyret, og kontrollere at vedkommende 

myndighet mottar prøvene eller gis tilgang til utstyret. 

f) Samarbeide med vedkommende myndigheter om eventuelle forebyggende eller korrigerende tiltak som er truffet for å 

fjerne eller, dersom det ikke er mulig, redusere risikoene forbundet med utstyret. 

g) Umiddelbart underrette produsenten om klager og rapporter fra helsepersonell, pasienter og brukere om hendelser som 

antas å være knyttet til utstyr de er utpekt for. 

h) Bringe fullmakten til opphør dersom produsenten handler i strid med sine forpliktelser i henhold til denne forordning. 

4. Fullmakten nevnt i nr. 3 i denne artikkel innebærer ikke en delegering av produsentens forpliktelser fastsatt i artikkel 10 

nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 og 11. 

5. Dersom produsenten ikke er etablert i en medlemsstat og ikke har oppfylt forpliktelsene fastsatt i artikkel 10, skal den 

autoriserte representanten være rettslig ansvarlig for defekt utstyr på samme grunnlag som, og solidarisk med, produsenten, 

uten at det berører nr. 4 i denne artikkel. 

6. En autorisert representant som bringer sin fullmakt til opphør av årsakene nevnt i nr. 3 bokstav h), skal umiddelbart 

underrette vedkommende myndighet i medlemsstaten der vedkommende er etablert, og, dersom det er relevant, det meldte 

organet som deltok i samsvarsvurderingen av utstyret, om fullmaktens opphør og årsakene til dette. 

7. Enhver henvisning i denne forordning til vedkommende myndighet i medlemsstaten der produsenten har sitt registrerte 

forretningssted, skal forstås som en henvisning til vedkommende myndighet i medlemsstaten der den autoriserte representanten, 

utpekt av en produsent som nevnt i nr. 1, har sitt registrerte forretningssted. 

Artikkel 12 

Bytte av autorisert representant 

De nærmere bestemmelsene om bytte av en autorisert representant skal være klart definert i en avtale mellom produsenten, den 

fratredende representanten dersom det er mulig, og den tiltredende autoriserte representanten. Avtalen skal minst inneholde 

følgende: 

a) Datoen for når den fratredende autoriserte representantens fullmakt opphører å gjelde, og datoen for når den tiltredende 

autoriserte representantens fullmakt begynner å gjelde. 

b) Informasjon om fram til hvilken dato den fratredende autoriserte representanten kan angis i informasjonen fra produsenten, 

herunder i eventuelt salgsmateriell. 

c) Overføring av dokumenter, herunder fortrolighetsaspekter og eiendomsrett. 

d) Den fratredende representantens forpliktelse til etter fullmaktens opphør å videresende eventuelle klager eller rapporter fra 

helsepersonell, pasienter eller brukere om hendelser som antas å være knyttet til utstyr som vedkommende var utpekt som 

autorisert representant for, til produsenten eller den tiltredende autoriserte representanten. 

Artikkel 13 

Generelle forpliktelser for importører 

1. Importørene kan bringe utstyr i omsetning i Unionen bare dersom utstyret er i samsvar med denne forordning. 

2. For å bringe utstyr i omsetning skal importørene kontrollere følgende: 

a) At utstyret er CE-merket, og at det er utarbeidet en EU-samsvarserklæring for det. 

b) At en produsent er identifisert, og at produsenten har utpekt en autorisert representant i samsvar med artikkel 11. 

c) At utstyret er merket i samsvar med denne forordning og ledsages av den påkrevde bruksanvisningen. 

d) At produsenten, dersom det er relevant, har tildelt utstyret en UDI i samsvar med artikkel 24.  
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Dersom en importør mener eller har grunn til å tro at et utstyr ikke er i samsvar med kravene i denne forordning, skal 

vedkommende ikke bringe utstyret i omsetning før det er brakt i samsvar med kravene, og skal underrette produsenten og 

produsentens autoriserte representant om dette. Dersom importøren mener eller har grunn til å tro at utstyret utgjør en alvorlig 

risiko eller er forfalsket, skal vedkommende også underrette vedkommende myndighet i medlemsstaten der importøren er 

etablert. 

3. Importørene skal på utstyret eller på utstyrets emballasje eller i et dokument som følger med utstyret, angi sitt navn, 

registrerte firmanavn eller registrerte varemerke, registrerte forretningssted og adressen der de kan kontaktes, slik at de kan 

lokaliseres. De skal sikre at en eventuell annen merking ikke skjuler informasjonen i produsentens merking. 

4. Importørene skal kontrollere at utstyret er registrert i det elektroniske systemet i samsvar med artikkel 26. Importørene 

skal tilføye sine opplysninger til registreringen i samsvar med artikkel 28. 

5. Importørene skal sikre at oppbevarings- og transportvilkårene for utstyr som de har ansvar for, ikke svekker utstyrets 

samsvar med de generelle kravene til sikkerhet og ytelse som er fastsatt i vedlegg I, og skal oppfylle eventuelle vilkår fastsatt av 

produsenten. 

6. Importørene skal føre et register over klager, utstyr som ikke er i samsvar med kravene, og tilbakekallinger og 

tilbaketrekkinger og framlegge for produsenten, den autoriserte representanten og distributørene all informasjon som de 

anmoder om, slik at klagene kan behandles. 

7. Importører som mener eller har grunn til å tro at utstyr de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med denne forordning, 

skal umiddelbart underrette produsenten og dennes autoriserte representant. Importørene skal samarbeide med produsenten, 

produsentens autoriserte representant og vedkommende myndigheter for å sikre at det treffes nødvendige korrigerende tiltak for 

å bringe det aktuelle utstyret i samsvar med kravene, trekke det tilbake eller tilbakekalle det. Dersom utstyret utgjør en alvorlig 

risiko, skal de også umiddelbart underrette vedkommende myndigheter i medlemsstatene der de har gjort utstyret tilgjengelig, 

og, dersom det er relevant, det meldte organet som har utstedt et sertifikat i samsvar med artikkel 51 for det aktuelle utstyret, og 

framlegge nærmere informasjon, særlig om det manglende samsvaret med kravene og om eventuelle korrigerende tiltak som er 

truffet. 

8. Importører som har mottatt klager eller rapporter fra helsepersonell, pasienter eller brukere om hendelser som antas å være 

knyttet til utstyr som de har brakt i omsetning, skal umiddelbart videresende denne informasjonen til produsenten og dennes 

autoriserte representant. 

9. Importørene skal i perioden nevnt i artikkel 10 nr. 7 oppbevare en kopi av EU-samsvarserklæringen og, dersom det er 

relevant, en kopi av det relevante sertifikatet, herunder eventuelle endringer og tillegg, som er utstedt i samsvar med artikkel 51. 

10. Importørene skal på anmodning fra vedkommende myndigheter samarbeide med disse om eventuelle tiltak som er truffet 

for å fjerne eller, dersom dette ikke er mulig, redusere risikoene forbundet med utstyret som de har brakt i omsetning. 

Importørene skal på anmodning fra en vedkommende myndighet i medlemsstaten der importøren har sitt registrerte 

forretningssted, stille prøver av utstyret til rådighet vederlagsfritt eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, gi tilgang til 

utstyret. 

Artikkel 14 

Generelle forpliktelser for distributører 

1. Når distributører gjør utstyr tilgjengelig på markedet, skal de i forbindelse med sin virksomhet utvise behørig aktsomhet 

med hensyn til gjeldende krav. 

2. Før utstyr gjøres tilgjengelig på markedet, skal distributørene kontrollere at alle følgende krav er oppfylt: 

a) At utstyret er CE-merket, og at det er utarbeidet en EU-samsvarserklæring for det. 

b) At utstyret ledsages av informasjonen som skal framlegges av produsenten i samsvar med artikkel 10 nr. 10. 

c) Når det gjelder importert utstyr, at importøren har oppfylt kravene fastsatt i artikkel 13 nr. 3. 

d) At produsenten, dersom det er relevant, har tildelt utstyret en UDI. 

For å oppfylle kravene i første ledd bokstav a), b) og d) kan distributøren anvende en stikkprøvingsmetode som er representativ 

for utstyret som nevnte distributør leverer.  
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Dersom en distributør mener eller har grunn til å tro at et utstyr ikke er i samsvar med kravene i denne forordning, skal 

vedkommende ikke bringe utstyret i omsetning før det er brakt i samsvar med kravene, og skal underrette produsenten og, 

dersom det er relevant, produsentens autoriserte representant og importøren om dette. Dersom distributøren mener eller har 

grunn til å tro at utstyret utgjør en alvorlig risiko eller er forfalsket, skal vedkommende også underrette vedkommende 

myndighet i medlemsstaten der vedkommende er etablert. 

3. Distributørene skal så lenge de har ansvar for utstyret, sikre at oppbevarings- og transportvilkårene oppfyller vilkårene 

fastsatt av produsenten. 

4. Distributører som mener eller har grunn til å tro at utstyr de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med denne 

forordning, skal umiddelbart underrette produsenten og, dersom det er relevant, produsentens autoriserte representant og 

importøren. Distributørene skal samarbeide med produsenten og, dersom det er relevant, produsentens autoriserte representant, 

importøren og vedkommende myndigheter for å sikre at det treffes nødvendige korrigerende tiltak for å bringe det aktuelle 

utstyret i samsvar med kravene, trekke det tilbake eller tilbakekalle det, alt etter hva som er relevant. Dersom distributøren 

mener eller har grunn til å tro at utstyret utgjør en alvorlig risiko, skal vedkommende også umiddelbart underrette 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene der vedkommende har gjort utstyret tilgjengelig, og framlegge nærmere 

informasjon, særlig om det manglende samsvaret med kravene og om eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

5. Distributører som har mottatt klager eller rapporter fra helsepersonell, pasienter eller brukere om hendelser som antas å 

være knyttet til utstyr som de gjort tilgjengelig, skal umiddelbart videresende denne informasjonen til produsenten og, dersom 

det er relevant, produsentens autoriserte representant og importøren. De skal føre et register over klager, utstyr som ikke er i 

samsvar med kravene, samt tilbakekallinger og tilbaketrekkinger og skal holde produsenten og eventuelt den autoriserte 

representanten samt importøren underrettet om denne overvåkingen og framlegge all informasjon som de anmoder om. 

6. Distributørene skal på anmodning fra en vedkommende myndighet framlegge for denne all informasjon og dokumentasjon 

som de har tilgang til, og som er nødvendig for å vise at utstyret er i samsvar med kravene. 

Distributørene anses for å ha oppfylt forpliktelsen nevnt i første ledd når produsenten av eller den autoriserte representanten for 

det aktuelle utstyret, alt etter hva som er relevant, framlegger informasjonen det anmodes om. Distributørene skal på anmodning 

fra vedkommende myndigheter samarbeide med disse om eventuelle tiltak som er truffet for å fjerne risikoene forbundet med 

utstyr som de har gjort tilgjengelig på markedet. Distributørene skal på anmodning fra en vedkommende myndighet 

vederlagsfritt stille til rådighet prøver av utstyret eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, gi tilgang til utstyret. 

Artikkel 15 

Person med ansvar for overholdelse av regelverket 

1. Produsentene skal i sin organisasjon ha minst én person med ansvar for overholdelse av regelverket som har den 

nødvendige ekspertisen på området medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk. Den nødvendige ekspertisen skal dokumenteres 

ved noe av det følgende: 

a) Et diplom, en attest eller et annet kvalifikasjonsbevis tildelt etter en fullført grad på universitets- eller høyskolenivå eller et 

studieløp som den berørte medlemsstaten har anerkjent som likeverdig, innen jus, medisin, farmasi, ingeniørvitenskap eller 

en annen relevant vitenskapelig disiplin, og minst ett års yrkeserfaring innen regulatoriske spørsmål eller kvalitetsstyrings-

systemer på området medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk. 

b) Fire års yrkeserfaring innen regulatoriske spørsmål eller kvalitetsstyringssystemer på området medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk. 

2. Svært små og små bedrifter som definert i kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF(1) skal ikke være forpliktet til å ha 

en person med ansvar for overholdelse av regelverket i sin organisasjon, men skal til enhver tid ha en slik person til rådighet. 

3. Personen med ansvar for overholdelse av regelverket skal minst ha ansvar for å sikre 

a) at utstyrets samsvar med kravene kontrolleres på egnet måte i henhold til kvalitetsstyringssystemet som framstillingen av 

utstyret er underlagt, før utstyret frigis,  

  

(1) 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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b) at den tekniske dokumentasjonen og EU-samsvarserklæringen er utarbeidet og oppdatert, 

c) at forpliktelsene når det gjelder overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, er overholdt i samsvar med artikkel 10  

nr. 9, 

d) at rapporteringsforpliktelsene nevnt i artikkel 82–86 er overholdt, 

e) når det gjelder utstyr beregnet på ytelsesstudier som er beregnet på bruk i forbindelse med intervensjonsstudier av klinisk 

ytelse eller andre ytelsesstudier som innebærer risikoer for forsøkspersonene, at erklæringen nevnt i avsnitt 4.1 i vedlegg 

XIV er utstedt. 

4. Dersom flere personer har et felles ansvar for overholdelse av regelverket i samsvar med nr. 1, 2 og 3, skal deres 

respektive ansvarsområder være fastsatt skriftlig. 

5. Personen med ansvar for overholdelse av regelverket skal ikke settes i en ugunstig stilling i produsentens organisasjon 

som følge av at vedkommende oppfyller sine forpliktelser, uavhengig av om vedkommende er ansatt i organisasjonen eller 

ikke. 

6. Autoriserte representanter skal til enhver tid ha til rådighet minst én person med ansvar for overholdelse av regelverket 

som har den nødvendige ekspertisen om regelverket for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk i Unionen. Den nødvendige 

ekspertisen skal dokumenteres ved noe av det følgende: 

a) Et diplom, en attest eller et annet kvalifikasjonsbevis tildelt etter en fullført grad på universitets- eller høyskolenivå eller et 

studieløp som den berørte medlemsstaten har anerkjent som likeverdig, innen jus, medisin, farmasi, ingeniørvitenskap eller 

en annen relevant vitenskapelig disiplin, og minst ett års yrkeserfaring innen regulatoriske spørsmål eller kvalitetsstyrings-

systemer på området medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk. 

b) Fire års yrkeserfaring innen regulatoriske spørsmål eller kvalitetsstyringssystemer på området medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk. 

Artikkel 16 

Tilfeller der produsentenes forpliktelser gjelder for importører, distributører eller andre personer 

1. En distributør, importør eller en annen fysisk eller juridisk person skal påta seg de forpliktelsene som påhviler 

produsenter, dersom vedkommende gjør noe av det følgende: 

a) Gjør utstyr tilgjengelig på markedet under sitt eget navn, registrerte firmanavn eller registrerte varemerke, bortsett fra i 

tilfeller der en distributør eller importør inngår en avtale med en produsent som innebærer at vedkommende i merkingen 

angis som produsent og er ansvarlig for å oppfylle kravene som pålegges produsenter i denne forordning. 

b) Endrer det tiltenkte formålet for utstyr som allerede er brakt i omsetning eller er tatt i bruk. 

c) Endrer utstyr som allerede er brakt i omsetning eller er tatt i bruk, på en slik måte at det kan påvirke samsvaret med 

gjeldende krav. 

Første ledd får ikke anvendelse på en person som ikke anses som produsent som definert i artikkel 2 nr. 23, men som for en 

individuell pasient setter sammen eller tilpasser utstyr som allerede er brakt i omsetning, uten å endre utstyrets tiltenkte formål. 

2. Med hensyn til nr. 1 bokstav c) skal det følgende ikke anses for å utgjøre en endring av utstyr som kan påvirke utstyrets 

samsvar med gjeldende krav: 

a) Framlegging, herunder oversettelse, av informasjonen gitt av produsenten i henhold til avsnitt 20 i vedlegg I om utstyr som 

allerede er brakt i omsetning, og ytterligere informasjon som er nødvendig for å markedsføre utstyret i den relevante 

medlemsstaten. 

b) Endringer av den ytre emballasjen for utstyr som allerede er brakt i omsetning, herunder endring av pakningsstørrelsen, 

dersom ompakking er nødvendig for å markedsføre utstyret i den relevante medlemsstaten, og dersom det skjer under 

forhold som ikke påvirker utstyrets opprinnelige tilstand. For utstyr som bringes i omsetning i steril tilstand, skal det antas 

at utstyrets opprinnelige tilstand påvirkes negativt dersom emballasjen som er nødvendig for å opprettholde den sterile 

tilstanden, er åpnet, skadet eller på annen måte negativt påvirket av ompakkingen.  
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3. En distributør eller importør som utfører noen av aktivitetene nevnt i nr. 2 bokstav a) og b), skal på utstyret eller, dersom 

dette ikke er praktisk mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger med utstyret, angi aktiviteten som er utført, sammen 

med sitt navn, registrerte firmanavn eller registrerte varemerke, registrerte forretningssted og adressen der vedkommende kan 

kontaktes, slik at vedkommende kan lokaliseres. 

Distributørene og importørene skal sørge for at de har et kvalitetsstyringssystem med framgangsmåter som sikrer at 

oversettelsen av informasjonen er riktig og oppdatert, og at aktivitetene nevnt i nr. 2 bokstav a) og b) utføres på en måte og 

under forhold som bevarer utstyrets opprinnelige tilstand, samt at emballasjen til det ompakkede utstyret ikke er defekt, av 

dårlig kvalitet eller i dårlig stand. Kvalitetssikringssystemet skal bl.a. omfatte framgangsmåter som sikrer at distributøren eller 

importøren underrettes om eventuelle korrigerende tiltak som produsenten treffer i forbindelse med det aktuelle utstyret for å 

løse sikkerhetsproblemer, eller for å bringe utstyret i samsvar med denne forordning. 

4. Minst 28 dager før det ommerkede eller ompakkede utstyret gjøres tilgjengelig på markedet, skal distributører eller 

importører som utfører noen av aktivitetene nevnt i nr. 2 bokstav a) og b), underrette produsenten og vedkommende myndighet 

i medlemsstaten der de akter å gjøre utstyret tilgjengelig, om at de akter å gjøre det ommerkede eller ompakkede utstyret 

tilgjengelig, og skal på anmodning gi produsenten og vedkommende myndighet en prøve eller en modell av det ommerkede 

eller ompakkede utstyret, herunder eventuelle oversatte merkinger og bruksanvisninger. I løpet av samme 28-dagersperiode skal 

distributøren eller importøren framlegge for vedkommende myndighet et sertifikat utstedt av et meldt organ som er utpekt for 

den typen utstyr som omfattes av aktivitetene nevnt i nr. 2 bokstav a) og b), som bekrefter at distributørens eller importørens 

kvalitetsstyringssystem oppfyller kravene fastsatt i nr. 3. 

Artikkel 17 

EU-samsvarserklæring 

1. Av EU-samsvarserklæringen skal det framgå at kravene i denne forordning er oppfylt. Produsenten skal oppdatere EU-

samsvarserklæringen løpende. EU-samsvarserklæringen skal minst inneholde informasjonen som er fastsatt i vedlegg IV, og 

skal oversettes til det eller de offisielle språkene i Unionen som kreves av den eller de medlemsstatene der utstyret gjøres 

tilgjengelig. 

2. Dersom utstyr omfattes av annet EU-regelverk når det gjelder aspekter som ikke omfattes av denne forordning, og som 

også krever en EU-samsvarserklæring fra produsenten der det dokumenteres at kravene i nevnte regelverk er oppfylt, skal det 

utarbeides én EU-samsvarserklæring for alle EU-rettsakter som får anvendelse på utstyret. Erklæringen skal inneholde all 

informasjon som er nødvendig for å identifisere hvilket EU-regelverk erklæringen viser til. 

3. Ved å utarbeide EU-samsvarserklæringen påtar produsenten seg ansvaret for at utstyret oppfyller kravene i denne 

forordning og i alt annet EU-regelverk som får anvendelse på utstyret. 

4. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 108 for å endre kravene fastsatt i 

vedlegg IV til hvilke opplysninger EU-samsvarserklæringen minst skal inneholde, på bakgrunn av den tekniske utviklingen. 

Artikkel 18 

CE-samsvarsmerking 

1. Utstyr, bortsett fra utstyr beregnet på ytelsesstudier, som anses for å være i samsvar med kravene i denne forordning, skal 

være utstyrt med CE-samsvarsmerking som angitt i vedlegg V. 

2. CE-merkingen er underlagt de allmenne prinsippene fastsatt i artikkel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008. 

3. CE-merkingen skal påføres utstyret eller utstyrets sterilemballasje slik at den er synlig, lett leselig og ikke kan fjernes. 

Dersom utstyrets art gjør at det ikke er mulig eller hensiktsmessig å påføre CE-merkingen, skal den påføres emballasjen. CE-

merkingen skal også angis i en eventuell bruksanvisning og påføres en eventuell salgsemballasje.  
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4. CE-merkingen skal påføres før utstyret bringes i omsetning. Den kan følges av et piktogram eller et annet merke som 

angir en særlig risiko eller bruk. 

5. Dersom det er relevant, skal CE-merkingen ledsages av identifikasjonsnummeret til det meldte organet med ansvar for 

framgangsmåtene for samsvarsvurdering fastsatt i artikkel 48. Identifikasjonsnummeret skal også angis i alt salgsmateriell der 

det angis at utstyret oppfyller kravene til CE-merking. 

6. Dersom utstyret omfattes av annet EU-regelverk som også inneholder bestemmelser om påføring av CE-merking, skal det 

i CE-merkingen angis at utstyret også oppfyller kravene i nevnte andre regelverk. 

Artikkel 19 

Utstyr for spesielle formål 

1. Medlemsstatene skal ikke skape hindringer for utstyr beregnet på ytelsesstudier som leveres til laboratorier eller andre 

institusjoner for dette formålet, dersom det oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 57–76 og i gjennomføringsrettsaktene vedtatt i 

henhold til artikkel 77. 

2. Utstyret nevnt i nr. 1 skal ikke være utstyrt med CE-merkingen, bortsett fra utstyret nevnt i artikkel 70. 

3. Medlemsstatene skal ikke skape hindringer for at utstyr som ikke er i samsvar med denne forordning, framvises på 

messer, utstillinger, demonstrasjoner og lignende arrangementer, forutsatt at en synlig merking tydelig angir at det aktuelle 

utstyret bare er beregnet på presentasjon eller demonstrasjon og ikke kan gjøres tilgjengelig før det er brakt i samsvar med 

denne forordning. 

Artikkel 20 

Deler og komponenter 

1. Enhver fysisk eller juridisk person som gjør en utstyrsdel tilgjengelig på markedet som særlig er beregnet på å erstatte en 

identisk eller lignende del eller komponent i utstyr som er defekt eller slitt, med henblikk på å opprettholde eller gjenopprette 

utstyrets funksjon uten å endre dets ytelse, sikkerhetsegenskaper eller tiltenkte formål, skal sikre at utstyrsdelen ikke påvirker 

utstyrets sikkerhet og ytelse negativt. Understøttende dokumentasjon skal være tilgjengelig for vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene. 

2. En utstyrsdel som er spesielt beregnet på å erstatte en del eller komponent i utstyr, og som i vesentlig grad endrer utstyrets 

ytelse, sikkerhetsegenskaper eller tiltenkte formål, skal anses for å være utstyr, og skal oppfylle kravene fastsatt i denne 

forordning. 

Artikkel 21 

Fritt varebytte 

Med mindre annet er fastsatt i denne forordning, skal medlemsstatene ikke nekte, forby eller begrense tilgjengeliggjøringen på 

markedet eller ibruktakingen på sitt territorium av utstyr som oppfyller kravene i denne forordning. 

KAPITTEL III 

IDENTIFISERING AV OG SPORBARHET FOR UTSTYR, REGISTRERING AV UTSTYR OG MARKEDSDELTAKERE, 

SAMMENDRAG OM SIKKERHET OG KLINISK YTELSE, DEN EUROPEISKE DATABASE FOR MEDISINSK UTSTYR 

Artikkel 22 

Identifisering i omsetningskjeden 

1. Distributører og importører skal samarbeide med produsenter eller autoriserte representanter for å oppnå et egnet 

sporbarhetsnivå for utstyret.  
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2. Markedsdeltakere skal kunne identifisere følgende overfor vedkommende myndighet i perioden nevnt i artikkel 10 nr. 7: 

a) Alle markedsdeltakere som de har levert utstyr direkte til. 

b) Alle markedsdeltakere som har levert utstyr direkte til dem. 

c) Alle helseinstitusjoner eller alt helsepersonell som de har levert utstyr direkte til. 

Artikkel 23 

Nomenklatur for medisinsk utstyr 

For å sikre at Den europeiske database for medisinsk utstyr (Eudamed) nevnt i artikkel 33 i forordning (EU) 2017/745 fungerer 

tilfredsstillende, skal Kommisjonen sikre at en internasjonalt anerkjent nomenklatur for medisinsk utstyr er gratis tilgjengelig 

for produsenter og andre fysiske eller juridiske personer som i henhold til denne forordning plikter å bruke nevnte nomenklatur. 

Kommisjonen skal også bestrebe seg på å sikre at nevnte nomenklatur er tilgjengelig vederlagsfritt for andre berørte parter når 

det er praktisk mulig. 

Artikkel 24 

System for entydig utstyrsidentifikasjon 

1. Systemet for entydig utstyrsidentifikasjon («UDI-systemet») beskrevet i del C i vedlegg VI skal gjøre det mulig å 

identifisere og fremme sporing av utstyret, bortsett fra utstyr beregnet på ytelsesstudier, og skal bestå av følgende: 

a) Framstilling av en UDI som består av følgende: 

i)  En UDI-utstyrsidentifikasjonskode («UDI-DI») som er spesifikk for en produsent og et utstyr, og som gir tilgang til 

informasjonen nevnt i del B i vedlegg VI. 

ii) En UDI-produksjonsidentifikasjonskode («UDI-PI») som identifiserer framstillingen av utstyrsenheten og, dersom det 

er relevant, det emballerte utstyret, som angitt i del C i vedlegg VI. 

b) Påføring av UDI-en på utstyrets emballasje eller merking. 

c) Markedsdeltakeres, helseinstitusjoners og helsepersonells lagring av UDI-en i samsvar med vilkårene fastsatt i nr. 8 og 9. 

d) Opprettelse av et elektronisk system for entydig utstyrsidentifikasjon («UDI-database») i samsvar med artikkel 28 i 

forordning (EU) 2017/745. 

2. Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter utpeke en eller flere enheter som skal drifte et system for 

tildeling av UDI-er i henhold til denne forordning («utstedende enhet»). Nevnte enhet eller enheter skal oppfylle alle følgende 

kriterier: 

a) Enheten er en organisasjon med status som juridisk person. 

b) Enhetens system for tildeling av UDI-er gjør det mulig å identifisere utstyret under hele dets distribusjon og bruk i samsvar 

med kravene i denne forordning. 

c) Enhetens system for tildeling av UDI-er er i samsvar med relevante internasjonale standarder. 

d) Enheten gir alle interesserte brukere tilgang til sitt system for tildeling av UDI-er i samsvar med forhåndsfastsatte og åpne 

vilkår. 

e) Enheten forplikter seg til å gjøre følgende: 

i)  Drifte sitt system for tildeling av UDI-er i minst ti år etter at den ble utpekt. 

ii)  På anmodning gjøre informasjon om sitt system for tildeling av UDI-er tilgjengelig for Kommisjonen og 

medlemsstatene. 

iii) Til enhver tid oppfylle kriteriene og vilkårene for utpeking. 

Ved utpeking av utstedende enheter skal Kommisjonen bestrebe seg på å sikre at UDI-bærerne, som definert i del C i vedlegg 

VI, er allment leselige uansett hvilket system den utstedende enheten bruker, for å gjøre den økonomiske og administrative 

byrden for markedsdeltakere, helseinstitusjoner og helsepersonell så liten som mulig.  
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3. Før utstyr, bortsett fra utstyr beregnet på ytelsesstudier, bringes i omsetning, skal produsenten tildele utstyret og, dersom 

det er relevant, alle høyere emballasjenivåer en UDI som er opprettet i samsvar med reglene til den utstedende enheten utpekt 

av Kommisjonen i samsvar med nr. 2. 

Før utstyr, bortsett fra utstyr beregnet på ytelsesstudier, bringes i omsetning, skal produsenten sikre at informasjonen nevnt i del 

B i vedlegg V om det aktuelle utstyret er riktig oversendt og overført til UDI-databasen nevnt i artikkel 25. 

4. UDI-bærere skal plasseres på utstyrets merking og alle høyere emballasjenivåer. Høyere emballasjenivåer omfatter ikke 

transportbeholdere. 

5. UDI-en skal brukes til å rapportere alvorlige hendelser og korrigerende sikkerhetstiltak i samsvar med artikkel 82. 

6. Utstyrets grunnleggende UDI-DI, som definert i del C i vedlegg VI, skal angis i EU-samsvarserklæringen nevnt i artikkel 

17. 

7. Som en del av den tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg II skal produsenten føre en oppdatert liste over alle UDI-er 

som vedkommende har tildelt. 

8. Markedsdeltakere skal lagre og oppbevare, helst elektronisk, UDI-en for utstyr de har levert eller har fått levert, dersom 

nevnte utstyr tilhører utstyr eller kategorier eller grupper av utstyr fastsatt i henhold til nr. 11 bokstav a). 

9. Medlemsstatene skal oppmuntre til og kan kreve at helseinstitusjoner lagrer og oppbevarer, helst elektronisk, UDI-en for 

utstyr de har fått levert. 

Medlemsstatene skal oppmuntre til og kan kreve at helsepersonell lagrer og oppbevarer, helst elektronisk, UDI-en for utstyr de 

har fått levert. 

10. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 108 for å 

a) endre listen over informasjon fastsatt i del B i vedlegg VI på bakgrunn av den tekniske utviklingen og 

b) endre vedlegg VI på bakgrunn av den internasjonale og tekniske utviklingen innen entydig utstyrsidentifikasjon. 

11. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette nærmere bestemmelser og prosedyremessige aspekter 

for UDI-systemet for å sikre en harmonisert anvendelse av systemet når det gjelder følgende: 

a) Bestemme hvilket utstyr og hvilke kategorier eller grupper av utstyr som forpliktelsen fastsatt i nr. 8 skal få anvendelse på. 

b) Angi hvilke data som skal inngå i UDI-PI-en for et bestemt utstyr eller bestemte utstyrsgrupper. 

Gjennomføringsrettsaktene nevnt i første ledd skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 107 nr. 3. 

12. Når Kommisjonen vedtar tiltakene nevnt i nr. 11, skal den ta hensyn til følgende: 

a) Fortrolighet og vern av opplysninger som nevnt i henholdsvis artikkel 102 og 103. 

b) Den risikobaserte metoden. 

c) Tiltakenes kostnadseffektivitet. 

d) Samordningen av UDI-systemer utviklet på internasjonalt plan. 

e) Behovet for å unngå dobbeltoppføringer i UDI-systemet. 

f) Behovene i medlemsstatenes helsevesen og, dersom det er mulig, kompatibilitet med andre systemer for identifisering av 

medisinsk utstyr som brukes av berørte parter. 

Artikkel 25 

UDI-database 

Etter å ha rådført seg med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr skal Kommisjonen opprette og forvalte en UDI-database i 

samsvar med vilkårene og de nærmere bestemmelsene fastsatt i artikkel 28 i forordning (EU) 2017/745.  
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Artikkel 26 

Registrering av utstyr 

1. Før utstyr bringes i omsetning, skal produsenten i samsvar med reglene til den utstedende enheten nevnt i artikkel 24 nr. 2 

tildele utstyret en grunnleggende UDI-DI som definert i del C i vedlegg VI og sende den til UDI-databasen sammen med de 

andre sentrale dataelementene nevnt i del B i vedlegg VI som gjelder det aktuelle utstyret. 

2. For utstyr som omfattes av en samsvarsvurdering som nevnt i artikkel 48 nr. 3 og 4, artikkel 48 nr. 7 annet ledd, artikkel 

48 nr. 8 og artikkel 48 nr. 9 annet ledd, skal det tildeles en grunnleggende UDI-DI som nevnt i nr. 1 i denne artikkel før 

produsenten inngir en søknad til et meldt organ om en slik vurdering. 

Når det gjelder utstyret nevnt i første ledd, skal det meldte organet ta med en henvisning til den grunnleggende UDI-DI-en i 

sertifikatet som utstedes i samsvar med avsnitt 4 bokstav a) i vedlegg XII, og bekrefte i Eudamed at informasjonen nevnt i del 

A avsnitt 2.2 i vedlegg VI er riktig. Etter å ha utstedt det relevante sertifikatet og før utstyret bringes i omsetning, skal 

produsenten sende den grunnleggende UDI-DI-en til UDI-databasen sammen med de andre sentrale dataelementene nevnt i del 

B i vedlegg VI som gjelder det aktuelle utstyret. 

3. Før utstyr bringes i omsetning, skal produsenten registrere eller, dersom dette allerede er gjort, kontrollere informasjonen 

nevnt i del A avsnitt 2 i vedlegg VI, bortsett fra avsnitt 2.2, i Eudamed og deretter løpende oppdatere denne informasjonen. 

Artikkel 27 

Elektronisk system for registrering av markedsdeltakere 

1. Etter å ha rådført seg med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr skal Kommisjonen opprette og forvalte et 

elektronisk system for å opprette det individuelle registreringsnummeret nevnt i artikkel 28 nr. 2 samt samle inn og behandle 

informasjonen som er nødvendig og hensiktsmessig for å identifisere produsenten og, dersom det er relevant, den autoriserte 

representanten og importøren. Hvilken informasjon markedsdeltakerne skal sende til det elektroniske systemet, angis nærmere i 

del A avsnitt 1 i vedlegg VI. 

2. Medlemsstatene kan opprettholde eller innføre nasjonale bestemmelser om registrering av distributører av utstyr som er 

gjort tilgjengelig på deres territorium. 

3. Senest to uker etter at utstyr er brakt i omsetning, skal importørene kontrollere at produsenten eller den autoriserte 

representanten har overført informasjonen nevnt i nr. 1 til det elektroniske systemet. 

Dersom det er relevant, skal importørene underrette den relevante autoriserte representanten eller produsenten dersom 

informasjonen nevnt i nr. 1 ikke er angitt, eller er feil. Importører skal legge inn sine opplysninger i den eller de relevante 

postene. 

Artikkel 28 

Registrering av produsenter, autoriserte representanter og importører 

1. Før utstyr bringes i omsetning, skal produsenter, autoriserte representanter og importører med henblikk på registrering 

sende informasjonen nevnt i del A avsnitt 1 i vedlegg VI til det elektroniske systemet nevnt i artikkel 27, forutsatt at den ikke 

allerede er registrert i samsvar med denne artikkel. Dersom framgangsmåten for samsvarsvurdering krever medvirkning fra et 

meldt organ i henhold til artikkel 48, skal informasjonen nevnt i del A avsnitt 1 i vedlegg VI sendes til nevnte elektroniske 

system før det inngis søknad til det meldte organet. 

2. Etter å ha kontrollert dataene som er lagt inn i henhold til nr. 1, skal vedkommende myndighet innhente et individuelt 

registreringsnummer («SRN») fra det elektroniske systemet nevnt i artikkel 27 og utstede det til produsenten, den autoriserte 

representanten eller importøren. 

3. Produsenten skal bruke det individuelle registreringsnummeret når vedkommende inngir en søknad til et meldt organ om 

samsvarsvurdering og om tilgang til Eudamed for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til artikkel 26. 

4. Senest en uke etter eventuelle endringer i forbindelse med informasjonen nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal 

markedsdeltakeren oppdatere dataene i det elektroniske systemet nevnt i artikkel 27.  
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5. Senest et år etter innsending av informasjonen i samsvar med nr. 1, og deretter annethvert år, skal markedsdeltakeren 

bekrefte at dataene er riktige. Dersom dette ikke er gjort innen seks måneder etter disse fristene, kan medlemsstatene treffe 

egnede korrigerende tiltak på sitt territorium fram til den aktuelle markedsdeltakeren har oppfylt denne forpliktelsen. 

6. Uten at det berører markedsdeltakerens ansvar for dataene, skal vedkommende myndighet kontrollere de bekreftede 

dataene nevnt i del A avsnitt 1 i vedlegg VI. 

7. Dataene som i henhold til nr. 1 i denne artikkel er lagt inn i det elektroniske systemet nevnt i artikkel 27, skal være 

offentlig tilgjengelige. 

8. Vedkommende myndighet kan bruke dataene til å kreve et gebyr fra produsenten, den autoriserte representanten eller 

importøren i henhold til artikkel 104. 

Artikkel 29 

Sammendrag om sikkerhet og ytelse 

1. For utstyr i klasse C og D, bortsett fra utstyr beregnet på ytelsesstudier, skal produsenten utarbeide et sammendrag om 

sikkerhet og ytelse. 

Sammendraget om sikkerhet og ytelse skal være formulert på en måte som gjør det lett å forstå for den tiltenkte brukeren og, 

dersom det er relevant, for pasienten, og det skal gjøres offentlig tilgjengelig via Eudamed. 

Utkastet til sammendraget om sikkerhet og ytelse skal være en del av dokumentasjonen som skal sendes til det meldte organet 

som medvirker i samsvarsvurderingen i henhold til artikkel 48, og skal valideres av nevnte organ. Når sammendraget er 

validert, skal det meldte organet laste det opp til Eudamed. Produsenten skal i merkingen eller bruksanvisningen angi hvor 

sammendraget er tilgjengelig. 

2. Sammendraget om sikkerhet og ytelse skal minst inneholde følgende: 

a) Opplysninger som identifiserer utstyret og produsenten, herunder den grunnleggende UDI-DI-en og det individuelle 

registreringsnummeret dersom det allerede er utstedt. 

b) Utstyrets tiltenkte formål og eventuelle indikasjoner, kontraindikasjoner og målpopulasjoner. 

c) En beskrivelse av utstyret, herunder en henvisning til tidligere generasjoner eller varianter dersom dette finnes, samt en 

beskrivelse av forskjellene og, dersom det er relevant, en beskrivelse av eventuelt tilbehør, annet utstyr og andre produkter 

som er beregnet på bruk i kombinasjon med utstyret. 

d) En henvisning til eventuelle harmoniserte standarder eller felles spesifikasjoner som er anvendt. 

e) Sammendraget om ytelsesevalueringen som nevnt i vedlegg XIII og relevant informasjon om oppfølgingen av ytelse etter at 

utstyret er brakt i omsetning. 

f) Den metrologiske sporbarheten for de tildelte verdiene. 

g) Foreslått brukerprofil og -opplæring. 

h) Informasjon om eventuelle gjenværende risikoer og uønskede virkninger, advarsler og forsiktighetsregler. 

3. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette hvilken form dataelementene som skal tas med i 

sammendraget om sikkerhet og ytelse, skal ha, og hvordan de skal presenteres. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas 

etter rådgivningsprosedyren nevnt i artikkel 107 nr. 2. 

Artikkel 30 

Den europeiske database for medisinsk utstyr 

1. Etter å ha rådført seg med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr skal Kommisjonen opprette, vedlikeholde og 

forvalte Den europeiske database for medisinsk utstyr («Eudamed») i samsvar med vilkårene og de nærmere bestemmelsene 

fastsatt i artikkel 33 og 34 i forordning (EU) 2017/745. 

2. Følgende elektroniske systemer skal inngå i Eudamed: 

a) Det elektroniske systemet for registrering av utstyr nevnt i artikkel 26. 

b) UDI-databasen nevnt i artikkel 25. 

c) Det elektroniske systemet for registrering av markedsdeltakere nevnt i artikkel 27.  
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d) Det elektroniske systemet for meldte organer og sertifikater nevnt i artikkel 52. 

e) Det elektroniske systemet for ytelsesstudier nevnt i artikkel 69. 

f) Det elektroniske systemet for sikkerhetsovervåking og overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, som nevnt i artikkel 

87. 

g) Det elektroniske systemet for markedstilsyn nevnt i artikkel 95. 

KAPITTEL IV 

MELDTE ORGANER 

Artikkel 31 

Myndigheter med ansvar for meldte organer 

1. Enhver medlemsstat som akter å utpeke et samsvarsvurderingsorgan som meldt organ, eller som har utpekt et meldt organ 

til å utføre samsvarsvurderingsaktiviteter i henhold til denne forordning, skal utnevne en myndighet («myndighet med ansvar 

for meldte organer») som kan bestå av separate enheter i henhold til nasjonal rett, og som skal ha ansvar for å utarbeide og 

gjennomføre de nødvendige framgangsmåtene for vurdering, utpeking og melding av samsvarsvurderingsorganer og for tilsyn 

med meldte organer, herunder nevnte organers underleverandører eller datterforetak. 

2. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal være opprettet, organisert og drive sin virksomhet på en måte som sikrer 

objektivitet og upartiskhet samt at interessekonflikter med samsvarsvurderingsorganer unngås. 

3. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal være organisert slik at alle beslutninger om utpeking eller melding 

treffes av annet personale enn det som har foretatt vurderingen. 

4. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal ikke utføre aktiviteter som meldte organer utfører på kommersielt eller 

konkurransemessig grunnlag. 

5. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal sikre at informasjonen den innhenter, behandles fortrolig. Den skal 

imidlertid utveksle informasjon om meldte organer med andre medlemsstater, Kommisjonen og ved behov med andre 

reguleringsmyndigheter. 

6. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal ha tilstrekkelig med kompetent personale permanent tilgjengelig for å 

kunne utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. 

Dersom myndigheten med ansvar for meldte organer er en annen myndighet enn vedkommende nasjonale myndighet for 

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, skal den sikre at den nasjonale myndigheten med ansvar for medisinsk utstyr til in 

vitro-diagnostikk rådspørres i relevante saker. 

7. Medlemsstatene skal offentliggjøre generell informasjon om sine tiltak som gjelder vurdering, utpeking og melding av 

samsvarsvurderingsorganer samt tilsyn med meldte organer, og om endringer som har betydelig innvirkning på slike oppgaver. 

8. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal delta i fagfellevurderingsaktivitetene fastsatt i artikkel 44. 

Artikkel 32 

Krav til meldte organer 

1. Meldte organer skal utføre de oppgavene de er utpekt til i samsvar med denne forordning. De skal oppfylle de 

organisatoriske og generelle kravene samt kravene til kvalitetsstyring, ressurser og prosesser som er nødvendige for å kunne 

utføre disse oppgavene. Meldte organer skal særlig oppfylle kravene i vedlegg VII. 

For å oppfylle kravene nevnt i første ledd skal meldte organer til enhver tid ha tilgjengelig tilstrekkelig administrativt, teknisk 

og vitenskapelig personale i samsvar med avsnitt 3.1.1 i vedlegg VII samt personale med relevant klinisk ekspertise i samsvar 

med avsnitt 3.2.4 i vedlegg VII, som så langt det er mulig, skal være ansatt av det meldte organet.  
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Personalet nevnt i avsnitt 3.2.3 og 3.2.7 i vedlegg VII skal være ansatt av det meldte organet og skal ikke være eksterne 

eksperter eller underleverandører. 

2. Meldte organer skal gjøre tilgjengelig og på anmodning framlegge all relevant dokumentasjon, herunder produsentens 

dokumentasjon, for myndigheten med ansvar for meldte organer, slik at denne kan utføre sine vurderings-, utpekings-, 

meldings-, overvåkings- og tilsynsaktiviteter samt for å gjøre det enklere å foreta vurderingen omhandlet i dette kapittel. 

3. For å sikre ensartet anvendelse av kravene fastsatt i vedlegg VII kan Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter i den 

utstrekning det er nødvendig for å løse problemer med forskjellige fortolkninger og den praktiske anvendelsen. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 107 nr. 3. 

Artikkel 33 

Datterforetak og underleveranser 

1. Dersom et meldt organ overdrar bestemte oppgaver i forbindelse med samsvarsvurdering til en underleverandør eller et 

datterforetak, skal det kontrollere at underleverandøren eller datterforetaket oppfyller gjeldende krav i vedlegg VII, og 

underrette myndigheten med ansvar for meldte organer om dette. 

2. Meldte organer skal påta seg det fulle ansvaret for de oppgavene som underleverandører eller datterforetak utfører på 

deres vegne. 

3. Meldte organer skal gjøre en liste over sine datterforetak offentlig tilgjengelig. 

4. Aktiviteter knyttet til samsvarsvurdering kan overdras til en underleverandør eller utføres av et datterforetak, forutsatt at 

den juridiske eller fysiske personen som har inngitt søknad om samsvarsvurdering, er blitt underrettet om dette. 

5. Meldte organer skal kunne stille til rådighet for myndigheten med ansvar for meldte organer alle relevante dokumenter om 

kontroll av underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og det arbeidet de har utført i henhold til denne forordning. 

Artikkel 34 

Søknad om utpeking fra samsvarsvurderingsorganer 

1. Samsvarsvurderingsorganer skal inngi en søknad om utpeking til myndigheten med ansvar for meldte organer. 

2. I søknaden skal samsvarsvurderingsaktivitetene som definert i denne forordning samt hvilken type utstyr organet søker 

om å bli utpekt for, presiseres, og den skal ledsages av dokumentasjon som viser at kravene i vedlegg VII er oppfylt. 

Når det gjelder de organisatoriske og generelle kravene og kravene til kvalitetsstyring fastsatt i avsnitt 1 og 2 i vedlegg VII, kan 

et gyldig akkrediteringsbevis og den tilhørende vurderingsrapporten utstedt av et nasjonalt akkrediteringsorgan i samsvar med 

forordning (EF) nr. 765/2008 framlegges og skal tas i betraktning i forbindelse med vurderingen beskrevet i artikkel 35. På 

anmodning skal søkeren imidlertid gjøre tilgjengelig all dokumentasjon nevnt i første ledd for å vise at disse kravene er oppfylt. 

3. Det meldte organet skal oppdatere dokumentasjonen nevnt i nr. 2 dersom det oppstår relevante endringer, slik at 

myndigheten med ansvar for meldte organer kan føre tilsyn med og kontrollere at alle kravene fastsatt i vedlegg VII fortsatt er 

oppfylt. 

Artikkel 35 

Vurdering av søknaden 

1. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal innen 30 dager kontrollere at søknaden nevnt i artikkel 34 er fullstendig, 

og be søkeren om å framlegge eventuell manglende informasjon. Når søknaden er fullstendig, skal nevnte nasjonale myndighet 

sende den til Kommisjonen.  
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Myndigheten med ansvar for meldte organer skal gjennomgå søknaden og underlagsdokumentasjonen i samsvar med sine egne 

framgangsmåter og utarbeide en foreløpig vurderingsrapport. 

2. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal framlegge den foreløpige vurderingsrapporten for Kommisjonen, som 

umiddelbart skal videresende den til koordineringsgruppen for medisinsk utstyr. 

3. Senest 14 dager etter framleggingen nevnt i nr. 2 i denne artikkel skal Kommisjonen sammen med koordineringsgruppen 

for medisinsk utstyr nedsette en felles vurderingsgruppe bestående av tre eksperter, med mindre særlige omstendigheter krever 

et annet antall eksperter, som velges fra listen nevnt i artikkel 36. En av ekspertene skal være en representant for Kommisjonen 

som skal koordinere den felles vurderingsgruppens aktiviteter. De to andre ekspertene skal komme fra andre medlemsstater enn 

den der det ansøkende samsvarsvurderingsorganet er etablert. 

Den felles vurderingsgruppen skal bestå av kompetente eksperter med kompetanse i å vurdere samsvarsvurderingsaktivitetene 

og typen utstyr som omfattes av søknaden, eller, særlig dersom framgangsmåten for vurdering innledes i samsvar med artikkel 

43 nr. 3, i å sikre at spesifikke problemer kan vurderes på riktig måte. 

4. Senest 90 dager etter at den felles vurderingsgruppen er utpekt, skal den gjennomgå dokumentasjonen innsendt sammen 

med søknaden i samsvar med artikkel 34. Den felles vurderingsgruppen kan gi tilbakemelding til eller be myndigheten med 

ansvar for meldte organer om klargjørende informasjon om søknaden og den planlagte stedlige vurderingen. 

Myndigheten med ansvar for meldte organer skal sammen med den felles vurderingsgruppen planlegge og foreta en stedlig 

vurdering av det ansøkende samsvarsvurderingsorganet og, dersom det er relevant, av eventuelle datterforetak eller 

underleverandører i eller utenfor Unionen som skal medvirke i samsvarsvurderingsprosessen. 

Den stedlige vurderingen av det ansøkende organet skal ledes av myndigheten med ansvar for meldte organer. 

5. Dersom det oppdages at et ansøkende samsvarsvurderingsorgan ikke oppfyller kravene fastsatt i vedlegg VII, skal dette 

tas opp i vurderingsprosessen og drøftes mellom myndigheten med ansvar for meldte organer og den felles vurderingsgruppen 

med henblikk på å oppnå enighet og finne en løsning på eventuelle avvikende synspunkter når det gjelder vurderingen av 

søknaden. 

Etter den stedlige vurderingen skal myndigheten med ansvar for meldte organer framlegge for det ansøkende 

samsvarsvurderingsorganet en liste over tilfellene av manglende oppfyllelse av kravene som ble fastslått i forbindelse med 

vurderingen, samt et sammendrag av den felles vurderingsgruppens vurdering. 

Innen en fastsatt frist skal det ansøkende samsvarsvurderingsorganet framlegge for den nasjonale myndigheten en plan for 

korrigerende og forebyggende tiltak for å utbedre den manglende oppfyllelsen av kravene. 

6. Den felles vurderingsgruppen skal dokumentere eventuelle avvikende synspunkter som gjenstår i forbindelse med 

vurderingen, senest 30 dager etter at den stedlige vurderingen er fullført, og sende disse til myndigheten med ansvar for meldte 

organer. 

7. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal etter mottak av en plan for korrigerende og forebyggende tiltak fra det 

ansøkende organet vurdere om tilfellene av manglende oppfyllelse av kravene som ble fastslått i forbindelse med vurderingen, 

er blitt utbedret på tilfredsstillende måte. I denne planen skal den underliggende årsaken til den fastslåtte manglende 

oppfyllelsen av kravene angis, og den skal inneholde en frist for gjennomføring av de angitte tiltakene. 

Etter å ha bekreftet planen for korrigerende og forebyggende tiltak, skal myndigheten med ansvar for meldte organer 

videresende den og sin uttalelse om den til den felles vurderingsgruppen. Den felles vurderingsgruppen kan anmode 

myndigheten med ansvar for meldte organer om ytterligere avklaring og endringer. 

Myndigheten med ansvar for meldte organer skal utarbeide sin endelige vurderingsrapport, som skal inneholde 

— resultatene av vurderingen, 

— en bekreftelse på at de korrigerende og forebyggende tiltakene er blitt behandlet og om nødvendig gjennomført på egnet 

måte, 

— eventuelle gjenstående synspunkter som avviker fra den felles vurderingsgruppens synspunkter, og, dersom det er relevant, 

— det anbefalte omfanget av utpekingen.  
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8. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal framlegge sin endelige vurderingsrapport og, dersom det er relevant, 

utkastet til utpeking for Kommisjonen, koordineringsgruppen for medisinsk utstyr og den felles vurderingsgruppen. 

9. Den felles vurderingsgruppen skal avgi en endelig uttalelse til Kommisjonen om vurderingsrapporten utarbeidet av 

myndigheten med ansvar for meldte organer og, dersom det er relevant, om utkastet til utpeking senest 21 dager etter mottak av 

nevnte dokumenter, som umiddelbart skal oversende denne endelige uttalelsen til koordineringsgruppen for medisinsk utstyr. 

Senest 42 dager etter mottak av uttalelsen fra den felles vurderingsgruppen skal koordineringsgruppen for medisinsk utstyr 

utstede en anbefaling om utkastet til utpeking, som myndigheten med ansvar for meldte organer skal ta behørig hensyn til i sin 

beslutning om utpeking av det meldte organet. 

10. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter treffe tiltak som fastsetter nærmere bestemmelser for 

framgangsmåter og rapporter for søknaden om utpeking nevnt i artikkel 34, og vurderingen av søknaden fastsatt i denne 

artikkel. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 107 nr. 3. 

Artikkel 36 

Utnevning av eksperter for felles vurdering av søknader om utpeking 

1. Medlemsstatene og Kommisjonen skal utnevne eksperter med kompetanse i å vurdere samsvarsvurderingsorganer på 

området medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk til å delta i aktivitetene nevnt i artikkel 35 og 44. 

2. Kommisjonen skal føre en liste over ekspertene utnevnt i henhold til nr. 1 i denne artikkel sammen med informasjon om 

hvilket område de har særlig kompetanse og ekspertise på. Nevnte liste skal gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene via det elektroniske systemet nevnt i artikkel 52. 

Artikkel 37 

Språkkrav 

Alle dokumenter som kreves i henhold til artikkel 34 og 35, skal utarbeides på et eller flere språk som fastsettes av den berørte 

medlemsstaten. 

Ved anvendelse av første ledd skal medlemsstatene vurdere å akseptere og bruke et språk som er alminnelig forstått på det 

medisinske området, i alle eller deler av den berørte dokumentasjonen. 

Kommisjonen skal sørge for oversettelse av dokumentasjonen eller deler av denne i samsvar med artikkel 34 og 35 til et av 

Unionens offisielle språk, slik at den lett kan forstås av den felles vurderingsgruppen nedsatt i samsvar med artikkel 35 nr. 3. 

Artikkel 38 

Framgangsmåte for utpeking og melding 

1. Medlemsstatene kan bare utpeke samsvarsvurderingsorganer som det er foretatt en vurdering i henhold til artikkel 35 av, 

og som oppfyller kravene i vedlegg VII. 

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om samsvarsvurderingsorganene de har 

utpekt, ved hjelp av meldingsverktøyet i databasen over meldte organer som er utviklet og som forvaltes av 

Kommisjonen (NANDO). 

3. Meldingen skal ved hjelp av kodene nevnt i nr. 13 i denne artikkel tydelig presisere omfanget av utpekingen med 

angivelse av samsvarsvurderingsaktivitetene som definert i denne forordning, samt hvilken type utstyr det meldte organet har 

godkjenning til å vurdere, og, uten at det berører artikkel 40, eventuelle vilkår knyttet til utpekingen.  
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4. Meldingen skal ledsages av den endelige vurderingsrapporten fra myndigheten med ansvar for meldte organer, den 

endelige uttalelsen fra den felles vurderingsgruppen nevnt i artikkel 35 nr. 9 og anbefalingen fra koordineringsgruppen for 

medisinsk utstyr. Dersom meldermedlemsstaten ikke følger anbefalingen fra koordineringsgruppen for medisinsk utstyr, skal 

den framlegge en behørig dokumentert begrunnelse for dette. 

5. Uten at det berører artikkel 40, skal meldermedlemsstaten underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om 

eventuelle vilkår knyttet til utpekingen og dokumentere at det er innført ordninger som sikrer at det føres regelmessig tilsyn 

med det meldte organet, og at det vil fortsette å oppfylle kravene i vedlegg VII. 

6. Senest 28 dager etter underretningen nevnt i nr. 2 kan en medlemsstat eller Kommisjonen gjøre skriftlig innsigelse der de 

redegjør for sine argumenter, enten mot det meldte organet eller mot tilsynet som myndigheten med ansvar for meldte organer 

fører med det. Dersom det ikke gjøres innsigelse, skal Kommisjonen offentliggjøre meldingen i NANDO innen 42 dager etter å 

ha blitt underrettet om den som nevnt i nr. 2. 

7. Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen gjør innsigelse i samsvar med nr. 6, skal Kommisjonen framlegge saken for 

koordineringsgruppen for medisinsk utstyr senest ti dager etter utløpet av perioden nevnt i nr. 6. Etter å ha rådført seg med 

berørte parter skal koordineringsgruppen for medisinsk utstyr avgi uttalelse senest 40 dager etter at saken er blitt framlagt for 

gruppen. Dersom koordineringsgruppen for medisinsk utstyr er av den oppfatning at meldingen kan godtas, skal Kommisjonen 

offentliggjøre meldingen i NANDO innen 14 dager. 

8. Dersom koordineringsgruppen for medisinsk utstyr etter å ha blitt rådspurt i samsvar med nr. 7 bekrefter den eksisterende 

innsigelsen eller gjør en ny innsigelse, skal meldermedlemsstaten svare skriftlig på uttalelsen fra koordineringsgruppen for 

medisinsk utstyr senest 40 dager etter mottak. Svaret skal omhandle innsigelsene i uttalelsen og inneholde begrunnelsen for 

meldermedlemsstatens beslutning om å utpeke eller ikke utpeke samsvarsvurderingsorganet. 

9. Dersom meldermedlemsstaten beslutter å opprettholde sin beslutning om utpeking av samsvarsvurderingsorganet etter å 

ha begrunnet dette i samsvar med nr. 8, skal Kommisjonen offentliggjøre meldingen i NANDO senest 14 dager etter å ha blitt 

underrettet om den. 

10. Når Kommisjonen offentliggjør meldingen i NANDO, skal den legge inn informasjon om meldingen av det meldte 

organet i det elektroniske systemet nevnt i artikkel 52 sammen med dokumentene nevnt i nr. 4 i denne artikkel og uttalelsen og 

svaret nevnt i nr. 7 og 8 i denne artikkel. 

11. Utpekingen trer i kraft dagen etter at meldingen er blitt offentliggjort i NANDO. I den offentliggjorte meldingen skal 

omfanget av det meldte organets lovlige samsvarsvurderingsaktiviteter angis. 

12. Det berørte samsvarsvurderingsorganet kan utføre aktiviteter som meldt organ bare etter at utpekingen har trådt i kraft i 

samsvar med nr. 11. 

13 Senest 26. november 2017 skal Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter utarbeide en liste over koder og 

tilhørende typer utstyr for å presisere omfanget av utpekingen av meldte organer. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i 

samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 107 nr. 3. Etter å ha rådført seg med koordineringsgruppen for 

medisinsk utstyr kan Kommisjonen oppdatere denne listen, bl.a. på grunnlag av informasjon som framkommer som følge av 

koordineringsaktivitetene beskrevet i artikkel 44. 

Artikkel 39 

Identifikasjonsnummer for og liste over meldte organer 

1. Kommisjonen skal tildele et identifikasjonsnummer til hvert meldte organ som meldingen trer i kraft for i samsvar med 

artikkel 38 nr. 11. Den skal tildele et individuelt identifikasjonsnummer, selv om organet er blitt meldt i henhold til flere EU-

rettsakter. Dersom de er blitt utpekt i samsvar med denne forordning, skal organer som er meldt i henhold til direktiv 98/79/EF, 

beholde identifikasjonsnummeret de har fått tildelt i henhold til nevnte direktiv. 

2. Kommisjonen skal gjøre listen over organer som er meldt i henhold til denne forordning, herunder identifikasjonsnumrene 

de har fått tildelt, og samsvarsvurderingsaktivitetene som definert i denne forordning samt hvilken type utstyr de er meldt for, 

offentlig tilgjengelig i NANDO. Den skal også gjøre denne listen tilgjengelig i det elektroniske systemet nevnt i artikkel 52. 

Kommisjonen skal sørge for å holde listen oppdatert.  
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Artikkel 40 

Tilsyn med og ny vurdering av meldte organer 

1. Meldte organer skal uten opphold og senest innen 15 dager underrette myndigheten med ansvar for meldte organer om 

relevante endringer som kan påvirke deres oppfyllelse av kravene fastsatt i vedlegg VII, eller deres evne til å utføre 

samsvarsvurderingsaktiviteter som gjelder det utstyret de er blitt utpekt for. 

2. Myndighetene med ansvar for meldte organer skal føre tilsyn med de meldte organene som er etablert på deres 

territorium, samt disses datterforetak og underleverandører, for å sikre at de hele tiden oppfyller kravene og forpliktelsene 

fastsatt i denne forordning. Meldte organer skal på anmodning fra sin myndighet med ansvar for meldte organer framlegge all 

relevant informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for at myndigheten, Kommisjonen og andre medlemsstater skal 

kunne kontrollere at kravene er oppfylt. 

3. Dersom Kommisjonen eller myndigheten i en medlemsstat sender en anmodning til et meldt organ som er etablert på 

territoriet til en annen medlemsstat, og som gjelder en samsvarsvurdering utført av nevnte meldte organ, skal den sende en kopi 

av anmodningen til myndigheten med ansvar for meldte organer i den andre medlemsstaten. Det berørte meldte organet skal 

svare på anmodningen uten opphold og senest innen 15 dager. Myndigheten med ansvar for meldte organer i medlemsstaten der 

organet er etablert, skal sikre at det meldte organet følger opp anmodninger fra myndigheter i andre medlemsstater eller 

Kommisjonen, med mindre det er en rettmessig grunn til ikke å gjøre det, i så tilfelle kan saken henvises til 

koordineringsgruppen for medisinsk utstyr. 

4. Myndighetene med ansvar for meldte organer skal minst én gang i året foreta en ny vurdering av om de meldte organene 

som er etablert på deres territorium, og, dersom det er relevant, datterforetakene og underleverandørene som hører inn under 

disse meldte organenes ansvar, fremdeles oppfyller kravene og forpliktelsene fastsatt i vedlegg VII. Denne nye vurderingen skal 

omfatte en stedlig revisjon av hvert meldte organ og om nødvendig av dets datterforetak og underleverandører. 

Myndigheten med ansvar for meldte organer skal utføre sine tilsyns- og vurderingsaktiviteter i henhold til en årlig 

vurderingsplan for å sikre at den effektivt kan kontrollere at det meldte organet fortsatt oppfyller kravene i denne forordning. 

Planen skal inneholde en begrunnet tidsplan for hvor ofte det meldte organet og særlig tilknyttede datterforetak og 

underleverandører skal vurderes. Myndigheten skal framlegge sin årlige plan for tilsyn og vurdering for hvert meldte organ som 

den er ansvarlig for, for koordineringsgruppen for medisinsk utstyr og for Kommisjonen. 

5. Tilsynet med meldte organer som utføres av myndigheten med ansvar for meldte organer, skal omfatte revisjoner under 

oppsyn av personalet hos det meldte organet, herunder ved behov eventuelt personale fra datterforetak og underleverandører, 

når dette personalet er i ferd med å gjennomføre vurderinger av kvalitetsstyringssystemet på anlegget til en produsent. 

6. Ved tilsynet med meldte organer som utføres av myndigheten med ansvar for meldte organer, skal det tas hensyn til data 

som stammer fra markedstilsyn, sikkerhetsovervåking og overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning. 

Myndigheten med ansvar for meldte organer skal sørge for en systematisk oppfølging av klager og annen informasjon, herunder 

fra andre medlemsstater, som kan tyde på at et meldt organ ikke oppfyller sine forpliktelser eller avviker fra vanlig eller beste 

praksis. 

7. Myndigheten med ansvar for meldte organer kan i tillegg til regelmessig tilsyn eller stedlige vurderinger foreta uanmeldte 

gjennomgåelser, gjennomgåelser på kort varsel eller av en bestemt grunn dersom det er nødvendig for å håndtere et bestemt 

problem eller kontrollere at kravene er oppfylt. 

8. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal gjennomgå meldte organers vurderinger av produsentenes tekniske 

dokumentasjon, særlig dokumentasjonen om ytelsesevalueringer som nærmere beskrevet i artikkel 41. 

9. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal dokumentere og registrere alle tilfeller av det meldte organets 

manglende oppfyllelse av kravene fastsatt i vedlegg VII og kontrollere at korrigerende og forebyggende tiltak gjennomføres i 

rett tid.  
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10. Tre år etter at et meldt organ er meldt, og deretter hvert fjerde år, skal en ny og fullstendig vurdering av om det meldte 

organet fremdeles oppfyller kravene fastsatt i vedlegg VII, foretas av myndigheten med ansvar for meldte organer i 

medlemsstaten der organet er etablert, og av en felles vurderingsgruppe nedsatt med henblikk på framgangsmåten beskrevet i 

artikkel 34 og 35. 

11. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 108 for å endre nr. 10 i denne artikkel 

med henblikk på å endre hvor ofte den nye og fullstendige vurderingen omhandlet i nevnte nummer skal foretas. 

12. Medlemsstatene skal minst én gang i året rapportere til Kommisjonen og koordineringsgruppen for medisinsk utstyr om 

sine tilsynsaktiviteter og aktiviteter knyttet til stedlige vurderinger av meldte organer og, dersom det er relevant, datterforetak 

og underleverandører. Rapporten skal inneholde nærmere opplysninger om resultatet av nevnte aktiviteter, herunder aktiviteter i 

henhold til nr. 7, og skal behandles fortrolig av koordineringsgruppen for medisinsk utstyr og Kommisjonen, men skal 

inneholde et sammendrag som skal gjøres offentlig tilgjengelig. 

Sammendraget av rapporten skal lastes opp til det elektroniske systemet nevnt i artikkel 52. 

Artikkel 41 

Gjennomgåelse av et meldt organs vurdering av teknisk dokumentasjon og dokumentasjon om ytelsesevalueringer 

1. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal som en del av sitt løpende tilsyn med meldte organer gjennomgå et 

egnet antall av et meldt organs vurderinger av produsenters tekniske dokumentasjon, særlig dokumentasjonen om 

ytelsesevalueringer, for å kontrollere konklusjonene som det meldte organet har truffet på grunnlag av informasjonen framlagt 

av produsenten. Gjennomgåelsene som myndigheten med ansvar for meldte organer foretar, skal foretas både eksternt og på 

stedet. 

2. Stikkprøvingen av dokumentene som skal gjennomgås i samsvar med nr. 1, skal være planlagt og representativ for typen 

av og risikoene ved utstyr som er sertifisert av det meldte organet, særlig høyrisikoutstyr, og dette skal være behørig begrunnet 

og dokumentert i en stikkprøvingsplan som myndigheten med ansvar for meldte organer på anmodning skal gjøre tilgjengelig 

for koordineringsgruppen for medisinsk utstyr. 

3. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal kontrollere at det meldte organets vurdering er utført på riktig måte, 

samt framgangsmåtene som er brukt, den tilhørende dokumentasjonen og det meldte organets konklusjoner. En slik kontroll 

skal omfatte den tekniske dokumentasjonen og dokumentasjonen om ytelsesevalueringer fra produsenten som det meldte 

organet har basert sin vurdering på. Slike gjennomgåelser skal utføres ved bruk av felles spesifikasjoner. 

4. Disse gjennomgåelsene skal også inngå som et ledd i den nye vurderingen av meldte organer i samsvar med artikkel 40  

nr. 10 og de felles vurderingsaktivitetene nevnt i artikkel 43 nr. 3. Gjennomgåelsene skal utføres ved bruk av egnet ekspertise. 

5. På grunnlag av rapportene om gjennomgåelsene og vurderingene fra myndigheten med ansvar for meldte organer eller 

felles vurderingsgrupper, resultatene fra markedstilsynet, sikkerhetsovervåkingen og overvåkingen etter at utstyret er brakt i 

omsetning beskrevet i kapittel VII, eller den løpende overvåkingen av den tekniske utviklingen eller identifiseringen av 

bekymringer og nye spørsmål som gjelder sikkerheten og ytelsen til utstyr, kan koordineringsgruppen for medisinsk utstyr 

anbefale at stikkprøvekontrollen som utføres i henhold til denne artikkel, skal omfatte en større eller mindre del av den tekniske 

dokumentasjonen og dokumentasjonen om ytelsesevalueringer som et meldt organ har vurdert. 

6. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter treffe tiltak som fastsetter de nærmere bestemmelsene og 

tilhørende dokumentene for samt koordinering av gjennomgåelsen av vurderingene av den tekniske dokumentasjonen og 

dokumentasjonen om ytelsesevalueringer som nevnt i denne artikkel. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar 

med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 107 nr. 3.  
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Artikkel 42 

Endring av utpekinger og meldinger 

1. Myndigheten med ansvar for meldte organer skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om eventuelle 

relevante endringer av utpekingen av et meldt organ. 

Framgangsmåtene beskrevet i artikkel 35 og 38 får anvendelse dersom omfanget av utpekingen utvides. 

Når det gjelder andre endringer av utpekingen enn en utvidelse av omfanget, får framgangsmåtene i numrene nedenfor 

anvendelse. 

2. Kommisjonen skal umiddelbart offentliggjøre den endrede meldingen i NANDO. Kommisjonen skal umiddelbart legge 

inn informasjon om endringer av utpekingen av det meldte organet i det elektroniske systemet nevnt i artikkel 52. 

3. Dersom et meldt organ beslutter å innstille sin samsvarsvurderingsvirksomhet, skal det underrette myndigheten med 

ansvar for meldte organer og de berørte produsentene så snart som mulig, og dersom innstillingen er planlagt, ett år før 

virksomheten innstilles. Sertifikatene kan forbli gyldige i en midlertidig periode på ni måneder etter at det meldte organets 

virksomhet er innstilt, forutsatt at et annet meldt organ skriftlig har bekreftet at det vil påta seg ansvaret for utstyret som 

omfattes av nevnte sertifikater. Det nye meldte organet skal foreta en fullstendig vurdering av det berørte utstyret innen 

utgangen av denne perioden før det utsteder nye sertifikater for slikt utstyr. Dersom det meldte organet har innstilt sin 

virksomhet, skal myndigheten med ansvar for meldte organer trekke tilbake utpekingen. 

4. Dersom en myndighet med ansvar for meldte organer har fastslått at et meldt organ ikke lenger oppfyller kravene fastsatt i 

vedlegg VII, eller ikke oppfyller sine forpliktelser eller ikke har gjennomført de nødvendige korrigerende tiltakene, skal 

myndigheten midlertidig oppheve, begrense eller helt eller delvis trekke tilbake utpekingen, alt etter hvor alvorlig den 

manglende oppfyllelsen av disse kravene eller forpliktelsene er. En midlertidig oppheving skal ikke vare lenger enn ett år og 

kan forlenges én gang med like lang tid. 

Myndigheten med ansvar for meldte organer skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om enhver 

midlertidig oppheving, begrensning eller tilbaketrekking av en utpeking. 

5. Dersom utpekingen av et meldt organ er blitt midlertidig opphevet, begrenset eller helt eller delvis trukket tilbake, skal det 

aktuelle meldte organet underrette de berørte produsentene senest innen ti dager. 

6. Dersom en utpeking begrenses, oppheves midlertidig eller trekkes tilbake, skal myndigheten med ansvar for meldte 

organer treffe egnede tiltak for å sikre at det berørte meldte organets dokumenter tas vare på, samt gjøre dem tilgjengelige for 

myndigheter i andre medlemsstater med ansvar for meldte organer og, på anmodning, for myndigheter med ansvar for 

markedstilsyn. 

7 Dersom en utpeking begrenses, oppheves midlertidig eller trekkes tilbake, skal myndigheten med ansvar for meldte 

organer 

a) vurdere hvilken innvirkning dette får på sertifikatene utstedt av det meldte organet, 

b) framlegge en rapport om sine resultater for Kommisjonen og de andre medlemsstatene senest tre måneder etter å ha gitt 

melding om endringen av utpekingen, 

c) kreve at det meldte organet innen en rimelig frist fastsatt av myndigheten midlertidig opphever eller trekker tilbake 

eventuelle sertifikater som er utstedt på feilaktig grunnlag, for å sikre at utstyr på markedet er sikkert, 

d) legge inn informasjon om sertifikater som den har krevd midlertidig opphevet eller trukket tilbake, i det elektroniske 

systemet nevnt i artikkel 52, 

e) underrette vedkommende myndighet for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk i medlemsstaten der produsenten har sitt 

registrerte forretningssted, gjennom det elektroniske systemet nevnt i artikkel 52, om sertifikatene den har krevd midlertidig 

opphevet eller trukket tilbake. Vedkommende myndighet skal treffe egnede tiltak dersom det er nødvendig for å unngå en 

potensiell risiko for pasienters, brukeres eller andres helse eller sikkerhet.  
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8. Med unntak av sertifikater som er utstedt på feilaktig grunnlag, og tilfeller der en utpeking er blitt midlertidig opphevet 

eller begrenset, skal sertifikatene fortsatt være gyldige i følgende tilfeller: 

a) Myndigheten med ansvar for meldte organer har senest én måned etter den midlertidige opphevingen eller begrensningen 

bekreftet at det ikke er sikkerhetsproblemer knyttet til sertifikater som berøres av den midlertidige opphevingen eller 

begrensningen, og nevnte myndighet har angitt en frist og tiltak som forventes å avhjelpe den midlertidige opphevingen 

eller begrensningen. 

b) Myndigheten med ansvar for meldte organer har bekreftet at ingen sertifikater som er relevante for den midlertidige 

opphevingen, vil bli utstedt, endret eller utstedt på nytt så lenge den midlertidige opphevingen eller begrensningen varer, og 

angir om det meldte organet er i stand til fortsatt å føre tilsyn med og ha ansvar for eksisterende sertifikater så lenge den 

midlertidige opphevingen eller begrensningen varer. Dersom myndigheten med ansvar for meldte organer beslutter at det 

meldte organet ikke er i stand til å støtte eksisterende sertifikater som er utstedt, skal produsenten senest tre måneder etter 

den midlertidige opphevingen eller begrensningen skriftlig bekrefte overfor vedkommende myndighet for medisinsk utstyr 

til in vitro-diagnostikk i medlemsstaten der produsenten av utstyret som omfattes av sertifikatet, har sitt registrerte 

forretningssted, at et annet kvalifisert meldt organ midlertidig ivaretar det meldte organets funksjoner med hensyn til å føre 

tilsyn med og fortsatt ha ansvar for sertifikatene så lenge den midlertidige opphevingen eller begrensningen varer. 

9. Med unntak av sertifikater som er utstedt på feilaktig grunnlag, og dersom en utpeking er blitt trukket tilbake, skal 

sertifikatene fortsatt være gyldige i ni måneder 

a) dersom vedkommende myndighet for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk i medlemsstaten der produsenten av utstyret 

som omfattes av sertifikatet, har sitt registrerte forretningssted, har bekreftet at det ikke er sikkerhetsproblemer knyttet til 

det aktuelle utstyret, og 

b) et annet meldt organ skriftlig har bekreftet at det umiddelbart påtar seg ansvaret for nevnte utstyr og kommer til å ha fullført 

vurderingen av det innen tolv måneder etter at utpekingen er trukket tilbake. 

I tilfellene nevnt i første ledd kan vedkommende nasjonale myndighet for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk i 

medlemsstaten der produsenten av utstyret som omfattes av sertifikatet, har sitt registrerte forretningssted, forlenge 

sertifikatenes midlertidige gyldighet i ytterligere perioder på tre måneder, som til sammen ikke skal overskride tolv måneder. 

Myndigheten eller det meldte organet som har påtatt seg funksjonene til det meldte organet som er berørt av endringen av 

utpekingen, skal umiddelbart underrette Kommisjonen, de andre medlemsstatene og de andre meldte organene om dette. 

Artikkel 43 

Tvil om meldte organers kompetanse 

1. Kommisjonen skal sammen med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr undersøke alle tilfeller der den er blitt gjort 

oppmerksom på at det foreligger tvil om hvorvidt et meldt organ eller et eller flere av dets datterforetak eller underleverandører 

fortsatt oppfyller kravene fastsatt i vedlegg VII, eller forpliktelsene som påhviler dem. Den skal sikre at relevant myndighet 

med ansvar for meldte organer underrettes og gis mulighet til å undersøke slike tilfeller. 

2. Meldermedlemsstaten skal på anmodning gi Kommisjonen all informasjon om utpekingen av det berørte meldte organet. 

3. Kommisjonen kan sammen med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr eventuelt innlede framgangsmåten for 

vurdering beskrevet i artikkel 35 nr. 3 og 5 dersom det er rimelig grunn til å tvile på om et meldt organ eller et datterforetak 

eller en underleverandør av det meldte organet fortsatt oppfyller kravene fastsatt i vedlegg VII, og dersom det vurderes at saken 

ikke er blitt fullt ut utredet i undersøkelsen foretatt av myndigheten med ansvar for meldte organer, eller på anmodning fra 

myndigheten med ansvar for meldte organer. Rapporteringen og resultatet av nevnte vurdering skal følge prinsippene i artikkel 

35. Avhengig av hvor alvorlig problemet er, kan Kommisjonen sammen med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr som et 

alternativ anmode om at myndigheten med ansvar for meldte organer gir opptil to eksperter på listen opprettet i henhold til 

artikkel 36 tillatelse til å delta i en stedlig vurdering som en del av de planlagte tilsyns- og vurderingsaktivitetene i samsvar med 

artikkel 40, og som angitt i den årlige vurderingsplanen beskrevet i artikkel 40 nr. 4.  



Nr. 30/638 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

 

4. Dersom Kommisjonen fastslår at et meldt organ ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for utpeking, skal den 

underrette meldermedlemsstaten om dette og anmode den om å treffe de nødvendige korrigerende tiltak, herunder midlertidig 

oppheving, begrensning eller tilbaketrekking av utpekingen dersom det er nødvendig. 

Dersom medlemsstaten ikke treffer de nødvendige korrigerende tiltakene, kan Kommisjonen ved hjelp av gjennomførings-

rettsakter midlertidig oppheve, begrense eller trekke tilbake utpekingen. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar 

med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 107 nr. 3. Den skal underrette den berørte medlemsstaten om sin beslutning og 

oppdatere NANDO og det elektroniske systemet nevnt i artikkel 52. 

5. Kommisjonen skal sikre at all fortrolig informasjon som innhentes i forbindelse med undersøkelsene den foretar, 

behandles fortrolig. 

Artikkel 44 

Fagfellevurdering og utveksling av erfaring mellom myndigheter med ansvar for meldte organer 

1. Kommisjonen skal sørge for å organisere utveksling av erfaring og koordinering av forvaltningspraksis mellom 

myndighetene med ansvar for meldte organer. En slik utveksling skal bl.a. omfatte følgende: 

a) Utarbeiding av dokumenter om beste praksis knyttet til aktivitetene til myndighetene med ansvar for meldte organer. 

b) Utarbeiding av veiledningsdokumenter for meldte organer med hensyn til gjennomføringen av denne forordning. 

c) Ekspertenes utdanning og kompetanse som nevnt i artikkel 36. 

d) Overvåking av trender knyttet til endringer som gjelder utpeking og melding av meldte organer, og trender som gjelder 

tilbaketrekking av sertifikater og overføring av disse mellom meldte organer. 

e) Overvåking av anvendelsen og anvendbarheten av kodene som gjelder omfanget, som nevnt i artikkel 38 nr. 13. 

f) Utvikling av en mekanisme for fagfellevurdering mellom myndighetene og Kommisjonen. 

g) Metoder for å informere allmennheten om myndighetenes og Kommisjonens aktiviteter innen overvåking av og tilsyn med 

meldte organer. 

2. Myndighetene med ansvar for meldte organer skal delta i en fagfellevurdering hvert tredje år gjennom mekanismen 

utviklet i henhold til nr. 1 i denne artikkel. Slike vurderinger skal normalt utføres parallelt med de felles stedlige vurderingene 

beskrevet i artikkel 35. Alternativt kan en nasjonal myndighet velge at slike vurderinger skal finne sted som en del av 

myndighetens tilsynsaktiviteter som nevnt i artikkel 40. 

3. Kommisjonen skal delta i organiseringen av og yte støtte til gjennomføringen av fagfellevurderingsmekanismen. 

4. Kommisjonen skal utarbeide en årlig sammendragsrapport om fagfellevurderingsaktivitetene som skal gjøres offentlig 

tilgjengelig. 

5. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta tiltak som fastsetter de nærmere bestemmelsene og 

tilhørende dokumentene for fagfellevurderingsmekanismene samt utdanningen og kompetansen som nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 107 nr. 3. 

Artikkel 45 

Koordinering av meldte organer 

Kommisjonen skal sørge for egnet koordinering av og samarbeid mellom meldte organer og at dette gjennomføres i form av 

koordineringsgruppen av meldte organer nevnt i artikkel 49 i forordning (EU) 2017/745. 

Organene som er meldt i henhold til denne forordning, skal delta i denne gruppens arbeid.  
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Artikkel 46 

Liste over standardgebyrer 

Meldte organer skal utarbeide lister over standardgebyrene de tar for samsvarsvurderingsaktivitetene de utfører, og skal gjøre 

disse listene offentlig tilgjengelig. 

KAPITTEL V 

KLASSIFISERING OG SAMSVARSVURDERING 

Avsnitt 1 

Klassi f i sering  

Artikkel 47 

Klassifisering av utstyr 

1. Utstyr skal inndeles i klasse A, B, C og D, idet det tas hensyn til utstyrets tiltenkte formål og iboende risikoer. 

Klassifiseringen skal utføres i samsvar med vedlegg VIII. 

2. Enhver tvist mellom produsenten og det berørte meldte organet som oppstår som følge av anvendelsen av vedlegg VIII, 

skal forelegges vedkommende myndighet i medlemsstaten der produsenten har sitt registrerte forretningssted, for avgjørelse. 

Dersom produsenten ikke har et registrert forretningssted i Unionen og fremdeles ikke har utpekt en autorisert representant, skal 

saken forelegges vedkommende myndighet i medlemsstaten der den autoriserte representanten nevnt i avsnitt 2.2 annet ledd 

bokstav b) siste strekpunkt i vedlegg IX har sitt registrerte forretningssted. Dersom det berørte meldte organet er etablert i en 

annen medlemsstat enn produsenten, skal vedkommende myndighet treffe sin avgjørelse etter å ha rådført seg med 

vedkommende myndighet i medlemsstaten som har utpekt det meldte organet. 

Vedkommende myndighet i medlemsstaten der produsenten har sitt registrerte forretningssted, skal underrette 

koordineringsgruppen for medisinsk utstyr og Kommisjonen om sin avgjørelse. Avgjørelsen skal gjøres tilgjengelig på 

anmodning. 

3. På anmodning fra en medlemsstat skal Kommisjonen etter å ha rådført seg med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr 

ved hjelp av gjennomføringsrettsakter treffe beslutning om det følgende: 

a) Anvendelsen av vedlegg VIII på et bestemt utstyr eller en bestemt kategori eller gruppe av utstyr med henblikk på å fastslå 

klassifiseringen av slikt utstyr. 

b) At et utstyr eller en kategori eller gruppe av utstyr av hensyn til folkehelsen skal omklassifiseres på grunnlag av ny 

vitenskapelig dokumentasjon eller eventuell informasjon som blir tilgjengelig i forbindelse med sikkerhetsovervåkings- og 

markedstilsynsaktiviteter, som unntak fra vedlegg VIII. 

4. Kommisjonen kan også på eget initiativ og etter å ha rådført seg med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr ved hjelp 

av gjennomføringsrettsakter treffe beslutning om spørsmålene nevnt i nr. 3 bokstav a) og b). 

5. For å sikre ensartet anvendelse av vedlegg VIII, og idet det tas hensyn til relevante vitenskapelige uttalelser fra relevante 

vitenskapskomiteer, kan Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter i den utstrekning det er nødvendig for å løse problemer 

med forskjellige fortolkninger og den praktiske anvendelsen. 

6. Gjennomføringsrettsaktene nevnt i nr. 3, 4 og 5 i denne artikkel skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt 

i artikkel 107 nr. 3. 

Avsnitt 2 

Sa msvarsvurdering  

Artikkel 48 

Framgangsmåter for samsvarsvurdering 

1. Før utstyr bringes i omsetning, skal produsentene foreta en samsvarsvurdering av utstyret i henhold til framgangsmåtene 

for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg IX–XI.  
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2. Før ibruktaking av utstyr som ikke er brakt i omsetning, bortsett fra internt utstyr framstilt i henhold til artikkel 5 nr. 5, 

skal produsentene foreta en samsvarsvurdering av utstyret i henhold til gjeldende framgangsmåter for samsvarsvurdering 

fastsatt i vedlegg IX–XI. 

3. Produsenter av utstyr i klasse D, bortsett fra utstyr beregnet på ytelsesstudier, skal være gjenstand for en 

samsvarsvurdering som angitt i kapittel I, kapittel II, bortsett fra avsnitt 5, og kapittel III i vedlegg IX. 

For utstyr til selvtesting og pasientnær testing skal produsenten i tillegg til framgangsmåtene nevnt i første ledd følge 

framgangsmåten for vurdering av teknisk dokumentasjon fastsatt i avsnitt 5.1 i vedlegg IX. 

For utstyr til behandlingsveiledende diagnostikk skal det meldte organet i tillegg til framgangsmåtene nevnt i første og annet 

ledd rådføre seg med en vedkommende myndighet utpekt av medlemsstatene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/83/EF(1) eller EMA, alt etter hva som er relevant, i samsvar med framgangsmåten fastsatt i avsnitt 5.2 i vedlegg IX. 

4. Produsenter av utstyr i klasse D, bortsett fra utstyr beregnet på ytelsesstudier, kan i stedet for framgangsmåten for 

samsvarsvurdering som får anvendelse i henhold til nr. 3, velge å anvende en samsvarsvurdering som angitt i vedlegg X 

kombinert med en samsvarsvurdering som angitt i vedlegg XI. 

For utstyr til behandlingsveiledende diagnostikk skal det meldte organet særlig rådføre seg med en vedkommende myndighet 

utpekt av medlemsstatene i samsvar med direktiv 2001/83/EF eller EMA, alt etter hva som er relevant, i samsvar med 

framgangsmåten fastsatt i avsnitt 3 bokstav k) i vedlegg X. 

5. Uten at det berører noen av forpliktelsene i henhold til de andre framgangsmåtene nevnt i nr. 3 og 4, skal det meldte 

organet som utfører samsvarsvurderingen, for utstyr som det er utpekt ett eller flere EU-referanselaboratorier for i samsvar med 

artikkel 100, anmode ett av EU-referanselaboratoriene om å kontrollere ytelsen angitt av produsenten ved hjelp av 

laboratorietester og at utstyret er i samsvar med gjeldende felles spesifikasjoner eller med andre løsninger som produsenten har 

valgt for å sikre et sikkerhets- og ytelsesnivå som minst er likeverdig, som angitt i avsnitt 4.9 i vedlegg IX og i avsnitt 3 bokstav 

j) i vedlegg X. Laboratorietester som utføres av et EU-referanselaboratorium, skal særlig fokusere på analytisk og diagnostisk 

sensitivitet ved bruk av de beste tilgjengelige referansematerialene. 

6. Dersom det ikke foreligger felles spesifikasjoner for utstyr i klasse D, og dersom det også er den første sertifiseringen av 

den aktuelle typen utstyr, skal det meldte organet i tillegg til framgangsmåtene som får anvendelse i henhold til nr. 3 og 4, 

rådføre seg med de relevante ekspertene nevnt i artikkel 106 i forordning (EU) 2017/745 om produsentens 

ytelsesevalueringsrapport. For dette formål skal det meldte organet oversende produsentens ytelsesevalueringsrapport til 

ekspertpanelet innen fem dager etter å ha mottatt den fra produsenten. De relevante ekspertene skal under Kommisjonens tilsyn 

framlegge sine synspunkter i samsvar med avsnitt 4.9 i vedlegg IX eller avsnitt 3 bokstav j) i vedlegg X, alt etter hva som er 

relevant, for det meldte organet innen fristen for EU-referanselaboratoriets avgivelse av den vitenskapelige uttalelsen som 

fastsatt der. 

7. Produsenter av utstyr i klasse C, bortsett fra utstyr beregnet på ytelsesstudier, skal være gjenstand for en 

samsvarsvurdering som angitt i kapittel I og III i vedlegg IX, og i tillegg til en vurdering av den tekniske dokumentasjonen som 

angitt i avsnitt 4 i nevnte vedlegg for minst ett representativt utstyr for hver generiske utstyrsgruppe. 

For utstyr til selvtesting og pasientnær testing skal produsenten i tillegg til framgangsmåtene nevnt i første ledd følge 

framgangsmåten for vurdering av teknisk dokumentasjon fastsatt i avsnitt 5.1 i vedlegg IX. 

For utstyr til behandlingsveiledende diagnostikk skal det meldte organet i tillegg til framgangsmåtene nevnt i første og annet 

ledd for hvert utstyr følge framgangsmåten for vurdering av teknisk dokumentasjon fastsatt i avsnitt 5.2 i vedlegg IX og 

anvende framgangsmåten for vurdering av teknisk dokumentasjon fastsatt i avsnitt 4.1–4.8 i vedlegg IX samt rådføre seg med 

vedkommende myndighet utpekt av medlemsstatene i samsvar med direktiv 2001/83/EF eller EMA, alt etter hva som er 

relevant, i samsvar med framgangsmåten fastsatt i avsnitt 5.2 i vedlegg IX.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker 

(EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67). 
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8. Produsenter av utstyr i klasse C, bortsett fra utstyr beregnet på ytelsesstudier, kan i stedet for framgangsmåten for 

samsvarsvurdering i henhold til nr. 7 velge å anvende en samsvarsvurdering som angitt i vedlegg X kombinert med en 

samsvarsvurdering som angitt i vedlegg XI, bortsett fra avsnitt 5. 

For utstyr til behandlingsveiledende diagnostikk skal det meldte organet for hvert utstyr særlig rådføre seg med en 

vedkommende myndighet utpekt av medlemsstatene i samsvar med direktiv 2001/83/EF eller EMA, alt etter hva som er 

relevant, i samsvar med framgangsmåten fastsatt i avsnitt 3 bokstav k) i vedlegg X. 

9. Produsenter av utstyr i klasse B, bortsett fra utstyr beregnet på ytelsesstudier, skal være gjenstand for en 

samsvarsvurdering som angitt i kapittel I og III i vedlegg IX, og i tillegg til en vurdering av den tekniske dokumentasjonen som 

angitt i avsnitt 4 i nevnte vedlegg for minst ett representativt utstyr for hver utstyrskategori. 

For utstyr til selvtesting og pasientnær testing skal produsenten i tillegg til framgangsmåtene nevnt i første ledd følge 

framgangsmåten for vurdering av teknisk dokumentasjon fastsatt i avsnitt 5.1 i vedlegg IX. 

10. Produsenter av utstyr i klasse A, bortsett fra utstyr beregnet på ytelsesstudier, skal erklære at deres produkter oppfyller 

kravene ved å utstede EU-samsvarserklæringen nevnt i artikkel 17 etter å ha utarbeidet den tekniske dokumentasjonen fastsatt i 

vedlegg II og III. 

Dersom slikt utstyr bringes i omsetning i steril tilstand, skal produsenten imidlertid anvende framgangsmåtene fastsatt i vedlegg 

IX eller XI. Det meldte organets medvirkning skal begrenses til aspektene knyttet til å oppnå, sikre og opprettholde de sterile 

forholdene. 

11. Utstyr beregnet på ytelsesstudier skal oppfylle kravene fastsatt i artikkel 57–77. 

12. Medlemsstaten der det meldte organet er etablert, kan kreve at alle eller visse dokumenter, herunder den tekniske 

dokumentasjonen samt revisjons-, vurderings- og inspeksjonsrapporter, som er knyttet til framgangsmåtene nevnt i nr. 1–10, 

gjøres tilgjengelig på et eller flere av Unionens offisielle språk som fastsettes av den aktuelle medlemsstaten. Dersom det ikke 

finnes et slikt krav, skal disse dokumentene være tilgjengelig på et offisielt språk i Unionen som det meldte organet godtar. 

13. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette de nærmere bestemmelsene og prosedyremessige 

aspektene for å sikre at meldte organer anvender framgangsmåtene for samsvarsvurdering på en harmonisert måte med hensyn 

til det følgende: 

a) Hyppigheten av og grunnlaget for stikkprøveuttaket i forbindelse med vurderingen av et representativt utvalg av den 

tekniske dokumentasjonen som fastsatt i avsnitt 2.3 tredje ledd og i avsnitt 3.5 i vedlegg IX for utstyr i klasse C. 

b) Minstehyppigheten av uanmeldte stedlige revisjoner og stikkprøvekontroller som de meldte organene skal utføre i samsvar 

med avsnitt 3.4 i vedlegg IX, idet det tas hensyn til risikoklassen og utstyrstypen. 

c) Hyppigheten av prøvene av det framstilte utstyret eller partier av utstyr i klasse D som skal sendes til et EU-

referanselaboratorium utpekt i henhold til artikkel 100 i samsvar med avsnitt 4.12 i vedlegg IX og avsnitt 5.1 i vedlegg XI. 

d) De fysiske testene, laboratorietestene eller andre tester som de meldte organene skal utføre i forbindelse med 

stikkprøvekontroller, vurdering av den tekniske dokumentasjonen og typeprøving i samsvar med avsnitt 3.4 og 4.3 i 

vedlegg IX og avsnitt 3 bokstav f) og g) i vedlegg X. 

Gjennomføringsrettsaktene nevnt i første ledd skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 107 nr. 3. 

Artikkel 49 

Meldte organers medvirkning i framgangsmåter for samsvarsvurdering 

1. Dersom framgangsmåten for samsvarsvurdering krever at et meldt organ medvirker, kan produsenten inngi en søknad til 

et meldt organ etter eget valg, forutsatt at det valgte meldte organet er blitt utpekt til å utføre samsvarsvurderingsaktiviteter 

knyttet til de aktuelle utstyrstypene. Produsenten kan ikke inngi en søknad parallelt til et annet meldt organ for samme 

framgangsmåte for samsvarsvurdering.  
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2. Det berørte meldte organet skal ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 52 underrette de andre meldte 

organene om enhver produsent som trekker tilbake sin søknad før det meldte organet har truffet beslutning om 

samsvarsvurderingen. 

3. Når det inngis en søknad til et meldt organ i henhold til nr. 1, skal produsenter angi om de har trukket tilbake en søknad 

inngitt til et annet meldt organ før dette meldte organet har truffet beslutning, og opplyse om eventuelle tidligere søknader om 

samme samsvarsvurdering som er blitt avslått av et annet meldt organ. 

4. Det meldte organet kan kreve alle opplysninger eller data fra produsenten som er nødvendige for å kunne gjennomføre 

framgangsmåten for samsvarsvurdering på riktig måte. 

5. Meldte organer og deres personale skal utføre samsvarsvurderingsaktivitetene med størst mulig faglig integritet og ha den 

nødvendige tekniske og vitenskapelige kompetansen på det aktuelle området, og de skal ikke utsettes for noen form for press 

eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som kan påvirke deres vurdering eller resultatene av deres samsvarsvurderings-

aktiviteter, særlig ikke fra personer eller grupper av personer som har en interesse i resultatene av disse aktivitetene. 

Artikkel 50 

Mekanisme for kontroll av samsvarsvurderinger av utstyr i klasse D 

1. Et meldt organ skal underrette vedkommende myndighet om sertifikater det har utstedt for utstyr i klasse D, bortsett fra 

søknader om utfylling eller fornyelse av eksisterende sertifikater. En slik underretning skal gjøres via det elektroniske systemet 

nevnt i artikkel 52 og skal omfatte bruksanvisningen nevnt i avsnitt 20.4 i vedlegg I, sammendraget om sikkerhet og ytelse 

nevnt i artikkel 29, det meldte organets vurderingsrapport og, dersom det er relevant, laboratorietestene og den vitenskapelige 

uttalelsen fra EU-referanselaboratoriet i henhold til artikkel 48 nr. 3 annet ledd og, dersom det er relevant, synspunktene 

framsatt i samsvar med artikkel 48 nr. 4 av ekspertene nevnt i artikkel 106 i forordning (EU) 2017/745. Dersom det meldte 

organet og ekspertene har forskjellige synspunkter, skal en fullstendig begrunnelse også tas med. 

2. En vedkommende myndighet og, dersom det er relevant, Kommisjonen kan på grunnlag av rimelig tvil anvende 

ytterligere framgangsmåter i samsvar med artikkel 40, 41, 42, 43 eller 89 og, dersom det anses som nødvendig, treffe egnede 

tiltak i samsvar med artikkel 90 og 92. 

3. Koordineringsgruppen for medisinsk utstyr og, dersom det er relevant, Kommisjonen kan på grunnlag av rimelig tvil 

anmode om vitenskapelig rådgivning fra ekspertpanelene når det gjelder utstyrs sikkerhet og ytelse. 

Artikkel 51 

Samsvarssertifikater 

1. Sertifikatene som utstedes av de meldte organene i samsvar med vedlegg IX, X og XI, skal være formulert på et av 

Unionens offisielle språk fastsatt av medlemsstaten der det meldte organet er etablert, eller på et av Unionens offisielle språk 

som det meldte organet godtar. Sertifikatene skal minst inneholde informasjonen angitt i vedlegg XII. 

2. Sertifikatene skal være gyldige i den perioden som angis i dem, men høyst i fem år. Etter søknad fra produsenten kan 

sertifikatets gyldighet forlenges med ytterligere perioder, hver på høyst fem år, på grunnlag av en ny vurdering i samsvar med 

gjeldende framgangsmåter for samsvarsvurdering. Et eventuelt tillegg til et sertifikat skal være gyldig så lenge sertifikatet det er 

et tillegg til, er gyldig. 

3. Meldte organer kan begrense utstyrets tiltenkte formål til visse grupper av pasienter eller brukere eller kreve at 

produsentene gjennomfører særskilte oppfølgingsstudier av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning, som angitt i del B i 

vedlegg XIII. 

4. Dersom et meldt organ fastslår at produsenten ikke lenger oppfyller kravene i denne forordning, skal det, idet det tas 

hensyn til forholdsmessighetsprinsippet, midlertidig oppheve eller trekke tilbake det utstedte sertifikatet eller begrense det, med 

mindre produsenten ved hjelp av egnede korrigerende tiltak truffet innen en egnet frist fastsatt av det meldte organet sikrer at 

kravene er oppfylt. Det meldte organet skal begrunne sin beslutning.  
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5. Det meldte organet skal i det elektroniske systemet nevnt i artikkel 52 legge inn informasjon om utstedte sertifikater, 

herunder endringer av og tillegg til dem, og om sertifikater som er blitt midlertidig opphevet, på nytt er blitt gyldige, trukket 

tilbake, avvist eller begrenset. Slik informasjon skal være offentlig tilgjengelig. 

6. På bakgrunn av den tekniske utviklingen gis Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 108 for å endre kravene til hva sertifikatene minst må inneholde, som fastsatt i vedlegg XII. 

Artikkel 52 

Elektronisk system for meldte organer og samsvarssertifikater 

Med henblikk på denne forordning skal følgende informasjon samles inn og behandles i henhold til artikkel 57 i forordning 

(EU) 2017/745 i det elektroniske systemet opprettet i samsvar med nevnte artikkel: 

a) Listen over datterforetak nevnt i artikkel 33 nr. 2. 

b) Listen over eksperter nevnt i artikkel 36 nr. 2. 

c) Informasjonen knyttet til meldingen nevnt i artikkel 38 nr. 10 og de endrede meldingene nevnt i artikkel 42 nr. 2. 

d) Listen over meldte organer nevnt i artikkel 39 nr. 2. 

e) Sammendraget av rapporten nevnt i artikkel 40 nr. 12. 

f) Underretningene om samsvarsvurderinger og sertifikater nevnt i artikkel 50 nr. 1. 

g) Tilbaketrekking av eller avslag på søknader om sertifikater som nevnt i artikkel 49 nr. 2 og avsnitt 4.3 i vedlegg VII. 

h) Informasjonen om sertifikater nevnt i artikkel 51 nr. 5. 

i) Sammendraget om sikkerhet og ytelse nevnt i artikkel 29. 

Artikkel 53 

Frivillig bytte av meldt organ 

1. Dersom en produsent avslutter sin avtale med et meldt organ og inngår avtale med et annet meldt organ om 

samsvarsvurdering av samme utstyr, skal de nærmere bestemmelsene om bytte av meldt organ være tydelig definert i en avtale 

mellom produsenten, det tiltredende meldte organet og, dersom det er praktisk mulig, det fratredende meldte organet. Avtalen 

skal minst omfatte følgende: 

a) Datoen da sertifikatene utstedt av det fratredende meldte organet blir ugyldige. 

b) Informasjon om fram til hvilken dato det fratredende meldte organets identifikasjonsnummer kan angis i informasjonen fra 

produsenten, herunder eventuelt salgsmateriell. 

c) Overføring av dokumenter, herunder fortrolighetsaspekter og eiendomsrett. 

d) Datoen da det fratredende meldte organets samsvarsvurderingsoppgaver overføres til det tiltredende meldte organet. 

e) Det siste serienummeret eller partinummeret som det fratredende meldte organet har ansvar for. 

2. Det fratredende meldte organet skal trekke tilbake sertifikatene det har utstedt for det berørte utstyret, på samme dag som 

sertifikatene blir ugyldige. 

Artikkel 54 

Unntak fra framgangsmåtene for samsvarsvurdering 

1. Som unntak fra artikkel 48 kan en vedkommende myndighet etter en behørig begrunnet anmodning tillate at et bestemt 

utstyr bringes i omsetning eller tas i bruk på territoriet til den berørte medlemsstaten, selv om framgangsmåtene i nevnte 

artikkel ikke er gjennomført, dersom folkehelsehensyn eller pasienters sikkerhet eller helse taler for det.  
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2. Medlemsstaten skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om enhver beslutning om å tillate at utstyr 

bringes i omsetning eller tas i bruk i samsvar med nr. 1, når en slik tillatelse ikke bare gjelder bruk på én pasient. 

3. Etter en underretning i henhold til nr. 2 i denne artikkel kan Kommisjonen i unntakstilfeller som er knyttet til folkehelsen 

eller pasienters sikkerhet eller helse, ved hjelp av gjennomføringsrettsakter utvide gyldigheten av en tillatelse utstedt av en 

medlemsstat i samsvar med nr. 1 i denne artikkel til Unionens territorium i en begrenset periode samt fastsette vilkårene for 

omsetning og ibruktaking av utstyret. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren 

nevnt i artikkel 107 nr. 3. 

I behørig begrunnede, tvingende hastetilfeller knyttet til menneskers helse og sikkerhet skal Kommisjonen vedta 

gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning i samsvar med prosedyren nevnt i artikkel 107 nr. 4. 

Artikkel 55 

Eksportsertifikat 

1. Med henblikk på eksport og på anmodning fra en produsent eller en autorisert representant skal medlemsstaten der 

produsenten eller den autoriserte representanten har sitt registrerte forretningssted, utstede et eksportsertifikat der det angis at 

produsenten eller den autoriserte representanten, alt etter hva som er relevant, har sitt registrerte forretningssted på 

medlemsstatens territorium, og at det aktuelle utstyret som er utstyrt med CE-merking i samsvar med denne forordning, kan 

markedsføres i Unionen. Eksportsertifikatet skal inneholde utstyrets grunnleggende UDI-DI slik den er registrert i UDI-

databasen i samsvar med artikkel 26. Dersom et meldt organ har utstedt et sertifikat i henhold til artikkel 51, skal 

eksportsertifikatet angi det entydige nummeret som identifiserer sertifikatet utstedt av det meldte organet, som nevnt i kapittel II 

avsnitt 3 i vedlegg XII. 

2. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette en mal for eksportsertifikater, idet det tas hensyn til 

internasjonal praksis med hensyn til bruk av eksportsertifikater. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med 

rådgivningsprosedyren nevnt i artikkel 107 nr. 2. 

KAPITTEL VI 

KLINISK DOKUMENTASJON, YTELSESEVALUERING OG YTELSESSTUDIER 

Artikkel 56 

Ytelsesevaluering og klinisk dokumentasjon 

1. Bekreftelsen på at utstyret under normale tiltenkte bruksforhold oppfyller de relevante generelle kravene til sikkerhet og 

ytelse fastsatt i vedlegg I, særlig de som gjelder ytelsesegenskaper nevnt i kapittel I og avsnitt 9 i vedlegg I, og vurderingen av 

interferens og kryssreaksjoner og av om nytte-risikoforholdet nevnt i avsnitt 1 og 8 i vedlegg I er akseptabelt, skal baseres på 

vitenskapelig gyldighet og data om analytisk og klinisk ytelse med tilstrekkelig klinisk dokumentasjon, herunder, dersom det er 

relevant, relevante data som nevnt i vedlegg III. 

Produsenten skal presisere og begrunne omfanget av den kliniske dokumentasjonen som er nødvendig for å dokumentere 

samsvar med de relevante generelle kravene til sikkerhet og ytelse. Omfanget av klinisk dokumentasjon skal være egnet med 

tanke på utstyrets egenskaper og tiltenkte formål. 

For dette formål skal produsenter planlegge, foreta og dokumentere en ytelsesevaluering i samsvar med denne artikkel og med 

del A i vedlegg XIII. 

2. Den kliniske dokumentasjonen skal understøtte utstyrets tiltenkte formål som angitt av produsenten og være basert på en 

løpende ytelsesevalueringsprosess i samsvar med en ytelsesevalueringsplan. 

3. En ytelsesevaluering skal følge en definert og metodologisk forsvarlig framgangsmåte med henblikk på å påvise det 

følgende i samsvar med denne artikkel og del A i vedlegg XIII: 

a) Vitenskapelig gyldighet. 

b) Analytisk ytelse. 

c) Klinisk ytelse.  
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Dataene og konklusjonene fra vurderingen av disse elementene skal utgjøre den kliniske dokumentasjonen for utstyret. Den 

kliniske dokumentasjonen skal være av en slik art at den, med henvisning til det aktuelle tekniske nivået innen medisinsk 

teknikk, på en vitenskapelig måte påviser at den tiltenkte kliniske nytten vil bli oppnådd, og at utstyret er sikkert. Den kliniske 

dokumentasjonen utledet av ytelsesevalueringen skal gi en vitenskapelig gyldig forsikring om at de relevante generelle kravene 

til sikkerhet og ytelse fastsatt i vedlegg I er oppfylt ved normale bruksforhold. 

4. Studier av klinisk ytelse i samsvar med del A avsnitt 2 i vedlegg XIII skal gjennomføres, med mindre bruk av andre kilder 

til data om klinisk ytelse kan behørig begrunnes. 

5. Dataene om vitenskapelig gyldighet, analytisk ytelse og klinisk ytelse, vurderingen av disse samt den kliniske 

dokumentasjonen utledet av dette skal dokumenteres i ytelsesevalueringsrapporten nevnt i del A avsnitt 1.3.2 i vedlegg XIII. 

Ytelsesevalueringsrapporten skal være en del av den tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg II for det berørte utstyret. 

6. Ytelsesevalueringen og den tilhørende dokumentasjonen skal i hele det berørte utstyrets livssyklus oppdateres med data 

fra gjennomføringen av produsentens plan for oppfølging av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning, i samsvar med del B i 

vedlegg XIII, og planen for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, som nevnt i artikkel 79. 

Ytelsesevalueringsrapporten for utstyr i klasse C og D skal oppdateres ved behov, men minst en gang i året, med dataene nevnt 

i første ledd. Sammendraget om sikkerhet og ytelse nevnt i artikkel 29 nr. 1 skal ved behov oppdateres så snart som mulig. 

7. Dersom det er nødvendig for å sikre en ensartet anvendelse av vedlegg XIII, kan Kommisjonen, idet det tas behørig 

hensyn til den tekniske og vitenskapelige utviklingen, vedta gjennomføringsrettsakter i den utstrekning det er nødvendig for å 

løse problemer med forskjellige fortolkninger og den praktiske anvendelsen. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i 

samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 107 nr. 3. 

Artikkel 57 

Generelle krav til ytelsesstudier 

1. Produsenten skal sikre at utstyr beregnet på ytelsesstudier oppfyller de generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i 

vedlegg I, bortsett fra aspektene som omfattes av ytelsesstudien, og at det med hensyn til disse aspektene er truffet alle 

nødvendige forholdsregler for å verne pasientens, brukerens eller andre personers helse og sikkerhet. 

2. Når det er egnet, skal ytelsesstudier gjennomføres under forhold som svarer til utstyrets normale bruksforhold. 

3. Ytelsesstudier skal utformes og gjennomføres på en slik måte at deltakende forsøkspersoners rettigheter, sikkerhet, 

verdighet og velferd vernes og veier tyngre enn alle andre interesser, og slik at dataene som genereres, har vitenskapelig 

gyldighet og er pålitelige og robuste. 

Ytelsesstudier, herunder ytelsesstudier der det brukes restprøver, skal gjennomføres i samsvar med gjeldende lovgivning om 

vern av personopplysninger. 

Artikkel 58 

Tilleggskrav til visse ytelsesstudier 

1. Enhver ytelsesstudie 

a) der det foretas kirurgisk invasiv prøvetaking bare med henblikk på ytelsesstudien, 

b) som er en intervensjonsstudie av klinisk ytelse som definert i artikkel 2 nr. 46, eller  
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c) der gjennomføringen av studien omfatter andre invasive prosedyrer eller andre risikoer for forsøkspersonene, 

skal i tillegg til å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 57 og vedlegg XIII utformes, godkjennes, gjennomføres, registreres og 

rapporteres i samsvar med denne artikkel, artikkel 59–77 og vedlegg XIV. 

2. Ytelsesstudier som omfatter utstyr til behandlingsveiledende diagnostikk, skal omfattes av de samme kravene som 

ytelsesstudiene angitt i nr. 1. Dette gjelder ikke for ytelsesstudier som omfatter utstyr til behandlingsveiledende diagnostikk der 

det bare brukes restprøver. Slike studier skal imidlertid meldes til vedkommende myndighet. 

3. Ytelsesstudier skal være gjenstand for en vitenskapelig og etisk vurdering. Den etiske vurderingen skal utføres av en 

etikkomité i samsvar med nasjonal rett. Medlemsstatene skal sikre at framgangsmåtene for etikkomiteens vurdering er forenlige 

med framgangsmåtene for vurdering av søknaden om godkjenning av en ytelsesstudie fastsatt i denne forordning. Minst én 

lekmann skal delta i den etiske vurderingen. 

4. Dersom sponsoren av en ytelsesstudie ikke er etablert i Unionen, skal vedkommende sørge for at det er utpekt en fysisk 

eller juridisk person i Unionen som fungerer som vedkommendes rettslige representant. Den rettslige representanten skal ha 

ansvar for å sikre at sponsoren oppfyller sine forpliktelser i henhold til denne forordning, og all kommunikasjon som fastsettes 

ved denne forordning, skal rettes til representanten. All kommunikasjon med den rettslige representanten anses som 

kommunikasjon med sponsoren. 

Medlemsstatene kan velge å ikke anvende første ledd på ytelsesstudier som bare skal gjennomføres på deres territorium, eller 

på deres territorium og en tredjestats territorium, forutsatt at de sikrer at sponsoren utpeker minst én kontaktperson på deres 

territorium for den aktuelle ytelsesstudien som skal være mottaker av all kommunikasjon med sponsoren i henhold til denne 

forordning. 

5. En ytelsesstudie som nevnt i nr. 1 kan bare gjennomføres dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Ytelsesstudien er godkjent av den eller de medlemsstatene der den skal gjennomføres, i samsvar med denne forordning, 

med mindre annet er angitt. 

b) En etikkomité nedsatt i samsvar med nasjonal rett har ikke avgitt en negativ uttalelse om ytelsesstudien som gjelder for 

hele den aktuelle medlemsstaten i henhold til dens nasjonale rett. 

c) Sponsoren eller vedkommendes rettslige representant eller en kontaktperson i henhold til nr. 4 er etablert i Unionen. 

d) Sårbare populasjoner og forsøkspersoner gis tilstrekkelig beskyttelse i samsvar med artikkel 59–64. 

e) Den forventede nytten for forsøkspersonene eller for folkehelsen oppveier de forutsigbare risikoene og ulempene, og 

overholdelsen av dette vilkåret overvåkes løpende. 

f) Forsøkspersonen eller, dersom forsøkspersonen ikke er i stand til å gi informert samtykke, vedkommendes lovlig utpekte 

representant har gitt informert samtykke i samsvar med artikkel 59. 

g) Forsøkspersonen eller, dersom forsøkspersonen ikke er i stand til å gi informert samtykke, vedkommendes lovlig utpekte 

representant har fått kontaktopplysningene til en enhet der det ved behov kan innhentes ytterligere informasjon. 

h) Forsøkspersonens rett til fysisk og mental integritet, privatliv og vern av opplysninger som gjelder ham eller henne i 

samsvar med direktiv 95/46/EF, er ivaretatt. 

i) Ytelsesstudien er blitt utformet med tanke på å medføre minst mulig smerte, ubehag, redsel og andre forutsigbare risikoer 

for forsøkspersonene, og både risikonivået og belastningsgraden er særlig definert i ytelsesstudieplanen samt monitoreres 

løpende. 

j) Ansvaret for den medisinske omsorgen som gis forsøkspersoner, påhviler en behørig kvalifisert lege eller, dersom det er 

relevant, enhver annen person som i henhold til nasjonal rett har rett til å yte relevant omsorg til pasienter under 

ytelsesstudier.  



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/647 

 

 

k) Forsøkspersonen eller, dersom det er relevant, vedkommendes lovlig utpekte representanter ikke utsettes for utilbørlig 

påvirkning, herunder av økonomisk art, når det gjelder deltakelse i ytelsesstudien. 

l) Det er, dersom det er relevant, utført tester av biologisk sikkerhet som gjenspeiler den nyeste vitenskapelig kunnskap, eller 

enhver annen test som anses som nødvendig med tanke på utstyrets tiltenkte formål. 

m) Når det gjelder studier av klinisk ytelse, at den analytiske ytelsen er blitt påvist, idet det er tatt hensyn til det aktuelle 

tekniske nivået. 

n) Når det gjelder intervensjonsstudier av klinisk ytelse, at den analytiske ytelsen og vitenskapelige gyldigheten er blitt påvist, 

idet det er tatt hensyn til det aktuelle tekniske nivået. Dersom den vitenskapelige gyldigheten ikke er fastslått for utstyr til 

behandlingsveiledende diagnostikk, skal det framlegges en vitenskapelig begrunnelse for bruken av biomarkøren. 

o) Utstyrets tekniske sikkerhet med hensyn til bruken av det er blitt påvist, idet det er tatt hensyn til det aktuelle tekniske 

nivået samt bestemmelser på området arbeidssikkerhet og ulykkesforebygging. 

p) Kravene i vedlegg XIV er oppfylt. 

6. Enhver forsøksperson eller, dersom forsøkspersonen ikke er i stand til å gi informert samtykke, vedkommendes lovlig 

utpekte representant, kan når som helst uten negative konsekvenser og uten å måtte gi en begrunnelse, trekke seg fra 

ytelsesstudien ved å trekke tilbake det informerte samtykket. Uten at det berører direktiv 95/46/EF, skal tilbaketrekking av et 

informert samtykke ikke påvirke de aktivitetene som allerede er gjennomført, eller bruken av dataene innhentet på grunnlag av 

det informerte samtykket før det ble trukket tilbake. 

7. Utprøveren skal være en person som utøver et yrke som i den berørte medlemsstaten gjør vedkommende kvalifisert til å 

inneha rollen som utprøver, fordi vedkommende har den nødvendige vitenskapelige kunnskapen og erfaringen på området 

pasientomsorg eller laboratoriemedisin. Annet personale som deltar i gjennomføringen av en ytelsesstudie, skal ha egnede 

kvalifikasjoner, i form av utdanning, opplæring eller erfaring på det relevante medisinske området og innen kliniske 

forskningsmetoder, til å utføre oppgavene. 

8. Dersom det er relevant, skal fasilitetene der ytelsesstudien som omfatter forsøkspersoner, skal gjennomføres, være egnet 

for ytelsesstudien og svare til fasilitetene der utstyret er ment å brukes. 

Artikkel 59 

Informert samtykke 

1. Et informert samtykke skal være skriftlig, datert og underskrevet av personen som gjennomfører samtalen nevnt i nr. 2 

bokstav c), og av forsøkspersonen eller, dersom forsøkspersonen ikke er i stand til å gi informert samtykke, vedkommendes 

lovlig utpekte representant etter å ha blitt behørig informert i samsvar med nr. 2. Dersom forsøkspersonen ikke er i stand til å 

skrive, kan samtykket gis og registreres på en annen egnet måte i nærvær av minst ett upartisk vitne. I slike tilfeller skal vitnet 

underskrive og datere det informerte samtykket. Forsøkspersonen eller, dersom forsøkspersonen ikke er i stand til å gi informert 

samtykke, vedkommendes lovlig utpekte representant skal få en kopi av dokumentet (eller registreringen) med det informerte 

samtykket. Det informerte samtykket skal dokumenteres. Forsøkspersonen eller vedkommendes lovlig utpekte representant skal 

gis tilstrekkelig tid til å tenke gjennom sin beslutning om å delta i den kliniske utprøvingen. 

2. Informasjonen som gis forsøkspersonen eller, dersom forsøkspersonen ikke er i stand til å gi informert samtykke, 

vedkommendes lovlig utpekte representant med henblikk på å innhente forsøkspersonens samtykke skal 

a) gjøre det mulig for forsøkspersonen eller vedkommendes lovlig utpekte representant å forstå 

i)  ytelsesstudiens art, mål, nytte, konsekvenser, risikoer og ulemper, 

ii)  forsøkspersonens rettigheter og garantier med hensyn til beskyttelse av vedkommende, særlig retten til å nekte å delta i 

og til når som helst å trekke seg fra ytelsesstudien uten at dette får negative konsekvenser, og uten å måtte begrunne 

dette,  
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iii) omstendighetene rundt gjennomføringen av ytelsesstudien, herunder hvor lenge det forventes at forsøkspersonen deltar 

i ytelsesstudien, og 

iv)  mulige behandlingsalternativer, herunder oppfølgingstiltak dersom forsøkspersonens deltakelse i ytelsesstudien 

avbrytes, 

b) være fullstendig, konsis, tydelig, relevant og forståelig for forsøkspersonen eller vedkommendes lovlig utpekte 

representant, 

c) gis under en forhåndssamtale med et medlem av utprøvergruppen som er behørig kvalifisert i henhold til nasjonal rett, og 

d) inneholde informasjon om gjeldende ordning for skadeserstatning nevnt i artikkel 65, 

e) inneholde det individuelle EU-identifikasjonsnummeret for ytelsesstudien nevnt i artikkel 66 nr. 1 og informasjon om at 

resultatene av ytelsesstudien vil bli gjort tilgjengelige i samsvar med nr. 6 i denne artikkel. 

3. Informasjonen nevnt i nr. 2 skal være skriftlig og være tilgjengelig for forsøkspersonen eller, dersom forsøkspersonen ikke 

er i stand til å gi informert samtykke, for vedkommendes lovlig utpekte representant. 

4. Under samtalen nevnt i nr. 2 bokstav c) skal det tas særlig hensyn til bestemte pasientpopulasjoners og de enkelte 

forsøkspersonenes informasjonsbehov samt metodene som brukes til å formidle informasjonen. 

5. Under samtalen nevnt i nr. 2 bokstav c) skal det kontrolleres at forsøkspersonen har forstått informasjonen. 

6. Forsøkspersonen skal informeres om at en rapport om ytelsesstudien og et sammendrag som er formulert på en måte som 

er forståelig for den tiltenkte brukeren, vil bli gjort tilgjengelig i henhold til artikkel 73 nr. 5 i det elektroniske systemet for 

ytelsesstudier nevnt i artikkel 69, uavhengig av utfallet av ytelsesstudien, og vedkommende skal i den grad det er mulig, 

informeres om når dette er tilgjengelig. 

7. Denne forordning berører ikke nasjonal rett som krever at en mindreårig som er i stand til å danne seg en mening og 

vurdere informasjonen han eller hun får, i tillegg til den lovlig utpekte representantens samtykke også skal samtykke til å delta i 

en ytelsesstudie. 

Artikkel 60 

Ytelsesstudier på beslutningsudyktige forsøkspersoner 

1. Når det gjelder beslutningsudyktige forsøkspersoner som ikke har gitt eller ikke har avslått å gi et informert samtykke før 

de ble ute av stand til å gi samtykke, kan ytelsesstudien bare gjennomføres dersom samtlige av følgende vilkår, i tillegg til 

vilkårene i artikkel 58 nr. 5, er oppfylt: 

a) Det er innhentet informert samtykke fra vedkommendes lovlig utpekte representant. 

b) De beslutningsudyktige forsøkspersonene har fått informasjonen nevnt i artikkel 59 nr. 2 på en måte som er tilpasset 

vedkommendes evne til å forstå den. 

c) Utprøveren respekterer et uttrykkelig ønske fra en beslutningsudyktig forsøksperson som er i stand til å danne seg en 

mening og vurdere informasjonen nevnt i artikkel 59 nr. 2, om ikke å delta i eller om å trekke seg fra ytelsesstudien på et 

hvilket som helst tidspunkt. 

d) Det gis ingen incentiver eller økonomiske fordeler til forsøkspersonene eller deres lovlig utpekte representanter, bortsett fra 

kompensasjon for utgifter og tapt inntekt som er direkte forbundet med deltakelsen i ytelsesstudien. 

e) Ytelsesstudien er avgjørende for beslutningsudyktige forsøkspersoner, og data med tilsvarende gyldighet ikke kan oppnås i 

ytelsesstudier på personer som er i stand til å gi informert samtykke, eller gjennom andre forskningsmetoder. 

f) Ytelsesstudien er direkte forbundet med en medisinsk tilstand som forsøkspersonen lider av.  
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g) Det finnes vitenskapelig belegg for å anta at deltakelse i ytelsesstudien vil medføre 

i)  en direkte nytte for den beslutningsudyktige forsøkspersonen som vil oppveie risikoene og byrdene som er involvert, 

eller 

ii) en viss nytte for populasjonen som den beslutningsudyktige forsøkspersonen representerer, når ytelsesstudien vil 

medføre bare en minimal risiko og byrde for den beslutningsudyktige forsøkspersonen sammenlignet med 

standardbehandlingen av vedkommendes tilstand. 

2. Forsøkspersonen skal så langt som mulig delta i framgangsmåten som brukes for å innhente informert samtykke. 

3. Nr. 1 bokstav g) ii) skal ikke berøre strengere nasjonale regler som forbyr gjennomføring av slike ytelsesstudier på 

beslutningsudyktige forsøkspersoner når det ikke finnes vitenskapelig belegg for å anta at deltakelse i ytelsesstudien vil gi 

forsøkspersonen en direkte nytte som oppveier risikoene og byrdene forbundet med studien. 

Artikkel 61 

Ytelsesstudier på mindreårige 

1. En ytelsesstudie på mindreårige kan bare gjennomføres dersom samtlige av følgende vilkår, i tillegg til vilkårene i artikkel 

58 nr. 5, er oppfylt: 

a) Det er innhentet informert samtykke fra vedkommendes lovlig utpekte representant. 

b) Utprøverne eller medlemmer av utprøvergruppen som er utdannet til eller har erfaring med å arbeide med barn, har gitt de 

mindreårige informasjonen nevnt i artikkel 59 nr. 2 på en måte som er tilpasset deres alder og mentale modenhet. 

c) Utprøveren respekterer et uttrykkelig ønske fra en mindreårig som er i stand til å danne seg en mening og vurdere 

informasjonen nevnt i artikkel 59 nr. 2, om ikke å delta i eller om å trekke seg fra ytelsesstudien på et hvilket som helst 

tidspunkt. 

d) Det gis ingen incentiver eller økonomiske fordeler til forsøkspersonene eller deres lovlig utpekte representanter, bortsett fra 

kompensasjon for utgifter og tapt inntekt som er direkte forbundet med deltakelsen i ytelsesstudien. 

e) Formålet med ytelsesstudien er å undersøke behandlinger av en medisinsk tilstand som bare forekommer hos mindreårige, 

eller ytelsesstudien er avgjørende for mindreårige for å validere data fra ytelsesstudier på personer som er i stand til å gi 

informert samtykke, eller fra andre forskningsmetoder. 

f) Ytelsesstudien er enten direkte forbundet med en medisinsk tilstand som den berørte mindreårige lider av, eller er av en slik 

art at den bare kan gjennomføres på mindreårige. 

g) Det finnes vitenskapelig belegg for å anta at deltakelse i ytelsesstudien vil medføre 

i)  en direkte nytte for den mindreårige som vil oppveie risikoene og byrdene som er involvert, eller 

ii) en viss nytte for populasjonen som den mindreårige representerer, når ytelsesstudien vil medføre bare en minimal risiko 

og byrde for den mindreårige sammenlignet med standardbehandlingen av vedkommendes tilstand. 

h) Den mindreårige skal delta i framgangsmåten som brukes for å innhente informert samtykke, på en måte som er tilpasset 

vedkommendes alder og mentale modenhet. 

i) Dersom den mindreårige i løpet av en ytelsesstudie når den lovfestede alderen for å gi informert samtykke i henhold til 

nasjonal rett, skal vedkommendes uttrykkelige informerte samtykke innhentes før den aktuelle forsøkspersonen kan 

fortsette å delta i ytelsesstudien. 

2. Nr. 1 bokstav g) ii) skal ikke berøre strengere nasjonale regler som forbyr gjennomføring av slike ytelsesstudier på 

mindreårige når det ikke finnes vitenskapelig belegg for å anta at deltakelse i ytelsesstudien vil gi forsøkspersonen en direkte 

nytte som oppveier risikoene og byrdene forbundet med studien.  
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Artikkel 62 

Ytelsesstudier på gravide eller ammende kvinner 

En ytelsesstudie på gravide eller ammende kvinner kan bare gjennomføres dersom samtlige av følgende vilkår, i tillegg til 

vilkårene i artikkel 58 nr. 5, er oppfylt: 

a) Ytelsesstudien kan medføre en direkte nytte for den berørte gravide eller ammende kvinnen eller hennes embryo, foster 

eller barn etter fødselen som oppveier risikoene og byrdene forbundet med studien. 

b) Dersom ytelsesstudien ikke medfører en direkte nytte for den aktuelle gravide eller ammende kvinnen eller hennes embryo, 

foster eller barn etter fødselen, kan den gjennomføres bare dersom 

i)  en ytelsesstudie med tilsvarende effektivitet ikke kan gjennomføres på kvinner som ikke er gravide eller ammende, 

ii)  ytelsesstudien bidrar til å oppnå resultater som kan være til nytte for gravide eller ammende kvinner eller andre 

kvinner i forbindelse med reproduksjon eller andre embryoer, fostre eller barn, og 

iii) ytelsesstudien medfører en minimal risiko og byrde for den aktuelle gravide eller ammende kvinnen, hennes embryo, 

foster eller barn etter fødselen. 

c) Det ved forskning som gjennomføres på ammende kvinner, tas særlige hensyn for å unngå enhver negativ virkning på 

barnets helse. 

d) Det ikke gis incentiver eller økonomiske fordeler til forsøkspersonene, bortsett fra kompensasjon for utgifter og tapt inntekt 

som er direkte knyttet til deltakelsen i ytelsesstudien. 

Artikkel 63 

Ytterligere nasjonale tiltak 

Medlemsstatene kan opprettholde ytterligere nasjonale tiltak med hensyn til vernepliktige, frihetsberøvede personer, personer 

som grunnet en rettsavgjørelse ikke kan delta i ytelsesstudier, samt personer bosatt i pleie- og omsorgsinstitusjoner. 

Artikkel 64 

Ytelsesstudier i akuttsituasjoner 

1. Som unntak fra artikkel 58 nr. 5 bokstav f), artikkel 60 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 61 nr. 1 bokstav a) og b) kan det 

innhentes informert samtykke til å delta i en ytelsesstudie og gis informasjon om ytelsesstudien etter at det er besluttet å 

inkludere forsøkspersonen i ytelsesstudien, forutsatt at nevnte beslutning treffes på tidspunktet for den første intervensjonen på 

forsøkspersonen i samsvar med planen for den aktuelle ytelsesstudien, samt forutsatt at samtlige av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Forsøkspersonen er ikke i stand til på forhånd å gi informert samtykke og få informasjon om ytelsesstudien på grunn av den 

akutte situasjonen som følge av en plutselig livstruende eller annen alvorlig medisinsk tilstand. 

b) Det finnes vitenskapelig belegg for å anta at forsøkspersonens deltakelse i ytelsesstudien kan medføre en direkte klinisk 

relevant nytte for forsøkspersonen som kan føre til en målbar helsemessig forbedring som minsker forsøkspersonens 

lidelse, og/eller forbedrer vedkommendes helse, eller til diagnostisering av forsøkspersonens tilstand. 

c) Det innenfor det terapeutiske vinduet ikke er mulig å gi all forhåndsinformasjon og innhente informert samtykke på forhånd 

fra vedkommendes lovlig utpekte representant. 

d) Utprøveren bekrefter at han/hun ikke har kjennskap til at forsøkspersonen tidligere har hatt innvendinger mot å delta i 

ytelsesstudien.  
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e) Ytelsesstudien er direkte knyttet til forsøkspersonens medisinske tilstand og gjør det dermed umulig å innhente informert 

samtykke på forhånd fra forsøkspersonen eller dennes lovlig utpekte representant eller gi forhåndsinformasjon innenfor det 

terapeutiske vinduet, og ytelsesstudien er av en slik art at den bare kan gjennomføres i akuttsituasjoner. 

f) Ytelsesstudien medfører en minimal risiko og byrde for forsøkspersonen sammenlignet med standardbehandlingen av 

forsøkspersonens tilstand. 

2. Etter en intervensjon i henhold til nr. 1 i denne artikkel skal det i samsvar med artikkel 59 innhentes informert samtykke 

for å fortsette forsøkspersonens deltakelse i ytelsesstudien, og det skal gis informasjon om ytelsesstudien i samsvar med 

følgende krav: 

a) Når det gjelder beslutningsudyktige forsøkspersoner og mindreårige, skal utprøveren uten unødig opphold innhente 

informert samtykke fra deres lovlig utpekte representant, og informasjonen nevnt i artikkel 59 nr. 2 skal snarest mulig gis til 

forsøkspersonen og vedkommendes lovlig utpekte representant. 

b) Når det gjelder andre forsøkspersoner, skal utprøveren uten unødig opphold innhente informert samtykke fra 

forsøkspersonen eller vedkommendes lovlig utpekte representant, avhengig av hva som kan gjøres raskest, og 

informasjonen nevnt i artikkel 59 nr. 2 skal snarest mulig gis forsøkspersonen eller eventuelt vedkommendes lovlig utpekte 

representant. 

Dersom det er innhentet informert samtykke fra den lovlig utpekte representanten, skal det med henblikk på bokstav b) 

innhentes informert samtykke fra forsøkspersonen til fortsatt deltakelse i ytelsesstudien så snart vedkommende er i stand til å gi 

informert samtykke. 

3. Dersom forsøkspersonen eller, dersom det er relevant, vedkommendes lovlig utpekte representant, ikke gir samtykke, skal 

de informeres om retten til å motsette seg bruken av data fra ytelsesstudien. 

Artikkel 65 

Skadeserstatning 

1. Medlemsstatene skal sikre at det finnes erstatningsordninger for eventuelle skader som rammer en forsøksperson som 

følge av deltakelse i en ytelsesstudie som gjennomføres på deres territorium, i form av forsikring, en garanti eller en lignende 

ordning som er likeverdig med hensyn til formål, og som er tilpasset risikoens art og omfang. 

2. Sponsoren og utprøveren skal bruke ordningen nevnt i nr. 1 i en form som er egnet i medlemsstaten der ytelsesstudien 

gjennomføres. 

Artikkel 66 

Søknad om ytelsesstudier 

1. Sponsoren av en ytelsesstudie som nevnt i artikkel 58 nr. 1 og 2 skal inngi en søknad til den eller de medlemsstatene der 

ytelsesstudien skal gjennomføres (i denne artikkel kalt «berørt medlemsstat»), som skal ledsages av dokumentasjonen nevnt i 

avsnitt 2 og 3 i vedlegg XIII og i vedlegg XIV. 

Søknaden skal inngis ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 69 som genererer et individuelt EU-

identifikasjonsnummer for ytelsesstudien, som skal brukes i all relevant kommunikasjon i forbindelse med den aktuelle 

ytelsesstudien. Senest ti dager etter mottak av søknaden skal den berørte medlemsstaten underrette sponsoren om hvorvidt 

ytelsesstudien omfattes av denne forordning, og om hvorvidt søknaden er fullstendig i samsvar med kapittel I i vedlegg XIV. 

2. Senest en uke etter enhver endring av dokumentasjonen nevnt i kapittel I i vedlegg XIV skal sponsoren oppdatere de 

relevante dataene i det elektroniske systemet nevnt i artikkel 69 og gjøre endringen i dokumentasjonen lett å identifisere. Den 

berørte medlemsstaten skal underrettes om oppdateringen ved hjelp av det elektroniske systemet.  
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3. Dersom den berørte medlemsstaten konstaterer at ytelsesstudien det er inngitt søknad om, ikke omfattes av denne 

forordning, eller at søknaden er ufullstendig, skal den underrette sponsoren om dette og gi vedkommende en frist på høyst ti 

dager til å kommentere eller komplettere søknaden ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 69. Den berørte 

medlemsstaten kan ved behov forlenge denne fristen med høyst 20 dager. 

Dersom sponsoren ikke har kommet med kommentarer til eller komplettert søknaden innen fristen nevnt i første ledd, skal 

søknaden anses som bortfalt. Dersom sponsoren mener at søknaden omfattes av denne forordning og/eller er fullstendig, men 

den berørte medlemsstaten er uenig i dette, skal søknaden anses som avslått. Den berørte medlemsstaten skal sørge for at et slikt 

avslag kan påklages. 

Den berørte medlemsstaten skal senest fem dager etter å ha mottatt kommentarene eller tilleggsinformasjonen det er anmodet 

om, underrette sponsoren om hvorvidt ytelsesstudien anses for å omfattes av denne forordning, og om hvorvidt søknaden er 

fullstendig. 

4. Den berørte medlemsstaten kan også forlenge hver av fristene nevnt i nr. 1 og 3 med ytterligere fem dager. 

5. Med henblikk på dette kapittel skal søknadens valideringsdato være datoen for underretning av sponsoren i samsvar med 

nr. 1 eller 3. Dersom sponsoren ikke underrettes, er valideringsdatoen den siste dagen i fristene nevnt i henholdsvis nr. 1, 3 og 

4. 

6. I perioden der søknaden vurderes, kan medlemsstaten anmode sponsoren om tilleggsinformasjon. Utløpet av fristen i 

henhold til nr. 7 bokstav b) skal oppheves midlertidig fra datoen for den første anmodningen og fram til tilleggsinformasjonen 

er mottatt. 

7. Sponsoren kan starte ytelsesstudien i følgende tilfeller: 

a) For ytelsesstudier som gjennomføres i henhold til artikkel 58 nr. 1 bokstav a), og der prøvetakingen ikke utgjør en vesentlig 

klinisk risiko for forsøkspersonen, med mindre annet er angitt i nasjonal rett, umiddelbart etter søknadens valideringsdato 

beskrevet i nr. 5 i denne artikkel, forutsatt at en etikkomité i den berørte medlemsstaten ikke har avgitt en negativ uttalelse 

om ytelsesstudien som gjelder for hele medlemsstaten i henhold til nasjonal rett. 

b) For ytelsesstudier som gjennomføres i henhold til artikkel 58 nr. 1 bokstav b) og c) og artikkel 58 nr. 2) eller andre 

ytelsesstudier enn dem som er nevnt i bokstav a) i dette nummer, så snart den berørte medlemsstaten har underrettet 

sponsoren om sin godkjenning, og forutsatt at en etikkomité i den berørte medlemsstaten ikke har avgitt en negativ uttalelse 

om ytelsesstudien som gjelder for hele medlemsstaten i henhold til nasjonal rett. Medlemsstaten skal underrette sponsoren 

om godkjenningen senest 45 dager etter søknadens valideringsdato nevnt i nr. 5. Medlemsstaten kan forlenge denne 

perioden med ytterligere 20 dager for å rådføre seg med eksperter. 

8. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 108 for å endre kravene fastsatt i 

kapittel I i vedlegg XIV på bakgrunn av den tekniske utviklingen og den internasjonale regelverksutviklingen. 

9. For å sikre ensartet anvendelse av kravene fastsatt i kapittel I i vedlegg XIV kan Kommisjonen vedta gjennomførings-

rettsakter i den utstrekning det er nødvendig for å løse problemer med forskjellige fortolkninger og den praktiske anvendelsen. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 107 nr. 3. 

Artikkel 67 

Medlemsstatenes vurdering 

1. Medlemsstatene skal sikre at de personene som validerer og vurderer søknaden eller treffer beslutninger om den, ikke har 

interessekonflikter, at de er uavhengige av sponsoren, de involverte utprøverne og av fysiske eller juridiske personer som 

finansierer ytelsesstudien, og at de ikke er under noen annen form for utilbørlig påvirkning. 

2. Medlemsstatene skal sikre at vurderingen gjøres i fellesskap av et egnet antall personer som til sammen har de 

kvalifikasjonene og den erfaringen som kreves.  
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3. Medlemsstatene skal vurdere om ytelsesstudien er utformet på en slik måte at potensielle gjenværende risikoer for 

forsøkspersoner eller tredjepersoner etter risikominimering er berettigede sett i forhold til den forventede kliniske nytten. De 

skal ta hensyn til gjeldende felles spesifikasjoner eller harmoniserte standarder og særlig undersøke 

a) om utstyret beregnet på ytelsesstudier oppfyller gjeldende generelle krav til sikkerhet og ytelse, bortsett fra aspektene som 

omfattes av ytelsesstudien, og om det med hensyn til disse aspektene er truffet alle nødvendige forholdsregler for å verne 

forsøkspersonenes helse og sikkerhet. Når det gjelder ytelsesstudier, omfatter dette en vurdering av analytisk ytelse, og når 

det gjelder intervensjonsstudier av klinisk ytelse, en vurdering av analytisk ytelse, klinisk ytelse og vitenskapelig gyldighet, 

idet det tas hensyn til det aktuelle tekniske nivået, 

b) om risikominimeringsløsningene som sponsoren bruker, er beskrevet i harmoniserte standarder, og, dersom sponsoren ikke 

bruker harmoniserte standarder, om risikominimeringsløsningene sikrer et vernenivå som er likeverdig med det nivået som 

de harmoniserte standardene gir, 

c) om de planlagte tiltakene for sikker installasjon, ibruktaking og vedlikehold av utstyret beregnet på ytelsesstudier er 

tilstrekkelige, 

d) påliteligheten og robustheten til dataene som genereres i ytelsesstudien, idet det tas hensyn til statistiske metoder, 

ytelsesstudiens utforming og metodologiske aspekter, herunder utvalgsstørrelse, komparator og endepunkter, 

e) om kravene i vedlegg XIV er oppfylt. 

4. Medlemsstatene skal ikke godkjenne ytelsesstudien dersom 

a) søknaden inngitt i henhold til artikkel 66 nr. 3 fortsatt er ufullstendig, 

b) utstyret eller dokumentene som er sendt inn, særlig ytelsesstudieplanen og orienteringen til utprøveren, ikke er i samsvar 

med det vitenskapelige kunnskapsnivået, og særlig dersom ytelsesstudien ikke er egnet til å dokumentere utstyrets 

sikkerhet, ytelsesegenskaper eller nytte for forsøkspersoner eller pasienter, 

c) kravene i artikkel 58 ikke er oppfylt, eller 

d) eventuelle vurderinger i henhold til nr. 3 er negative. 

Medlemsstatene skal sørge for at et avslag i henhold til første ledd kan påklages. 

Artikkel 68 

Gjennomføring av en ytelsesstudie 

1. Sponsoren og utprøveren skal sikre at ytelsesstudien gjennomføres i samsvar med den godkjente ytelsesstudieplanen. 

2. For å kontrollere at forsøkspersonenes rettigheter, sikkerhet og velferd vernes og at rapporterte data er pålitelige og 

robuste, samt at gjennomføringen av ytelsesstudien oppfyller kravene i denne forordning, skal sponsoren sørge for egnet 

monitorering av gjennomføringen av en ytelsesstudie. Monitoreringens omfang og art skal fastsettes av sponsoren på grunnlag 

av en vurdering som tar høyde for alle egenskapene ved ytelsesstudien, herunder 

a) ytelsesstudiens formål og metoder og 

b) i hvilken grad intervensjonen avviker fra normal klinisk praksis. 

3. All informasjon om ytelsesstudien skal registreres, behandles, håndteres og lagres av sponsoren eller utprøveren, alt etter 

hva som er relevant, på en slik måte at det er mulig å rapportere, tolke og kontrollere den på en nøyaktig måte, samtidig som 

forsøkspersonenes journaler og personopplysninger behandles fortrolig i samsvar med gjeldende lovgivning om vern av 

personopplysninger. 

4. Det skal iverksettes egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å verne informasjonen og personopplysningene som 

behandles, mot uautorisert eller ulovlig tilgang, offentliggjøring, spredning, endring, ødeleggelse eller utilsiktet tap, særlig når 

behandlingen innebærer overføring via et nettverk. 

5. Medlemsstatene skal inspisere ytelsesstudiestedet/-stedene i en egnet grad for å kontrollere at ytelsesstudiene 

gjennomføres i samsvar med kravene i denne forordning og med den godkjente utprøvingsplanen.  
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6. Sponsoren skal fastsette en framgangsmåte for akuttsituasjoner som gjør det mulig umiddelbart å identifisere og ved 

behov foreta en umiddelbar tilbakekalling av utstyret som brukes i studien. 

Artikkel 69 

Elektronisk system for ytelsesstudier 

1. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene opprette, forvalte og opprettholde et elektronisk system 

a) for å opprette de individuelle identifikasjonsnumrene for ytelsesstudier nevnt i artikkel 66 nr. 1, 

b) som skal brukes som portal for innsending av alle søknader eller underretninger om ytelsesstudier nevnt i artikkel 66, 70, 71 

og 74, samt for all annen innsending av data eller behandling av data i denne sammenheng, 

c) for utveksling av informasjon om ytelsesstudier i samsvar med denne forordning mellom medlemsstatene og mellom 

medlemsstatene og Kommisjonen, herunder utvekslingen av informasjon nevnt i artikkel 72 og 74, 

d) for informasjon som sponsoren skal legge fram i samsvar med artikkel 73, herunder ytelsesstudierapporten og 

sammendraget av den i samsvar med nr. 5 i nevnte artikkel, 

e) for rapportering av alvorlige uønskede hendelser, mangler ved utstyret og relaterte oppdateringer nevnt i artikkel 76. 

2. Ved opprettelse av det elektroniske systemet nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal Kommisjonen sikre at det er forenlig med 

EU-databasen for kliniske utprøvinger av legemidler for mennesker opprettet i samsvar med artikkel 81 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 536/2014(1), når det gjelder ytelsesstudier av utstyr til behandlingsveiledende diagnostikk. 

3. Informasjonen nevnt i nr. 1 bokstav c) skal bare være tilgjengelig for medlemsstatene og Kommisjonen. Informasjonen 

nevnt i de andre leddene i nevnte nummer skal være tilgjengelig for allmennheten, med mindre all eller deler av informasjonen 

skal behandles fortrolig av følgende årsaker: 

a) Vern av personopplysninger i samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001. 

b) Vern av kommersielt fortrolig informasjon, især i orienteringen til utprøverne, særlig ved at det tas hensyn til statusen for 

samsvarsvurderingen av utstyret, med mindre tvingende allmenne hensyn taler for å gjøre informasjonen tilgjengelig. 

c) Effektiv overvåking av gjennomføringen av ytelsesstudien fra den eller de berørte medlemsstatene. 

4. Ingen personopplysninger om forsøkspersoner skal være offentlig tilgjengelige. 

5. Brukergrensesnittet i det elektroniske systemet nevnt i nr. 1 skal være tilgjengelig på alle offisielle språk i Unionen. 

Artikkel 70 

Ytelsesstudier som gjelder CE-merket utstyr 

1. Dersom det skal gjennomføres en ytelsesstudie for å foreta en ytterligere vurdering, innenfor rammen av utstyrets tiltenkte 

formål, av utstyr som allerede er CE-merket i samsvar med artikkel 18 nr. 1 (heretter kalt «studie av oppfølging av ytelse etter 

at utstyret er brakt i omsetning»), og dersom ytelsesstudien innebærer at forsøkspersonene utsettes for andre prosedyrer enn de 

som utføres ved normal bruk av utstyret, og disse andre prosedyrene er invasive eller belastende, skal sponsoren underrette de 

berørte medlemsstatene minst 30 dager før studien starter ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 69. Sponsoren 

skal legge ved dokumentasjonen nevnt i del A avsnitt 2 i vedlegg XIII og i vedlegg XIV. Artikkel 58 nr. 5 bokstav b)–l) og p), 

artikkel 71, 72 og 73, artikkel 76 nr. 5 og 6 og de relevante bestemmelsene i vedlegg XIII og XIV får anvendelse på studier av 

oppfølging av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning. 

2. Dersom det skal gjennomføres en ytelsesstudie for å vurdere utstyr som allerede er CE-merket i samsvar med artikkel 18 

nr. 1, utenfor rammen av utstyrets tiltenkte formål, får artikkel 58–77 anvendelse.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 536/2014 av 16. april 2014 om kliniske utprøvinger av legemidler for mennesker og om 

oppheving av direktiv 2001/20/EF (EUT L 158 av 27.5.2014, s. 1). 
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Artikkel 71 

Vesentlige endringer av ytelsesstudier 

1. Dersom en sponsor akter å innføre endringer i en ytelsesstudie som i vesentlig grad kan påvirke forsøkspersonenes 

sikkerhet, helse eller rettigheter, eller robustheten eller påliteligheten til de kliniske dataene som genereres i forbindelse med 

studien, skal vedkommende innen én uke og ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 69 underrette den eller de 

medlemsstatene der ytelsesstudien gjennomføres eller skal gjennomføres, om årsakene til disse endringene og endringenes art.  

I underretningen skal sponsoren legge ved en oppdatert utgave av den relevante dokumentasjonen nevnt i vedlegg XIV. Det 

skal være enkelt å identifisere endringene i den relevante dokumentasjonen. 

2. Medlemsstaten skal vurdere alle vesentlige endringer av ytelsesstudien i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 

67. 

3. Sponsoren kan gjennomføre endringene nevnt i nr. 1 tidligst 38 dager etter underretningen omhandlet i nr. 1, med mindre 

a) medlemsstaten der ytelsesstudien gjennomføres eller skal gjennomføres, har underrettet sponsoren om sitt avslag av de 

årsakene som er nevnt i artikkel 67 nr. 4, eller av hensyn til folkehelsen, forsøkspersonenes eller brukernes helse eller 

sikkerhet, den offentlige orden eller 

b) en etikkomité i den aktuelle medlemsstaten har avgitt en negativ uttalelse om den vesentlige endringen av ytelsesstudien 

som i henhold til nasjonal rett gjelder for hele den aktuelle medlemsstaten. 

4. Den eller de berørte medlemsstatene kan forlenge perioden nevnt i nr. 3 med ytterligere sju dager med henblikk på å 

rådføre seg med eksperter. 

Artikkel 72 

Korrigerende tiltak som skal treffes av medlemsstatene, og utveksling av informasjon mellom medlemsstatene om 

ytelsesstudier 

1. Dersom en medlemsstat der en ytelsesstudie gjennomføres eller skal gjennomføres, har grunn til å tro at kravene fastsatt i 

denne forordning ikke er oppfylt, kan den minst treffe følgende tiltak på sitt territorium: 

a) Tilbakekalle godkjenningen for ytelsesstudien. 

b) Midlertidig innstille eller avslutte ytelsesstudien. 

c) Kreve at sponsoren endrer et hvilket som helst aspekt av ytelsesstudien. 

2. Før den berørte medlemsstaten treffer noen av tiltakene nevnt i nr. 1, skal den anmode sponsoren eller utprøveren eller 

begge om en uttalelse, bortsett fra i tilfeller som krever umiddelbare tiltak. Uttalelsen skal avgis innen sju dager. 

3. Dersom en medlemsstat har truffet et tiltak nevnt i nr. 1 i denne artikkel, eller har gitt avslag på en ytelsesstudie eller er 

blitt underrettet av sponsoren om at en ytelsesstudie av sikkerhetsgrunner er blitt avsluttet før tiden, skal nevnte medlemsstat 

underrette alle medlemsstater og Kommisjonen om den aktuelle beslutningen og grunnene til den ved hjelp av det elektroniske 

systemet nevnt i artikkel 69. 

4. Dersom en sponsor trekker tilbake en søknad før en medlemsstat har truffet en beslutning, skal informasjon om dette 

gjøres tilgjengelig for alle medlemsstater og Kommisjonen ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 69. 

Artikkel 73 

Informasjon fra sponsoren ved avslutningen av en ytelsesstudie eller dersom den stoppes midlertidig eller avsluttes før 

tiden 

1. Dersom sponsoren har stoppet en ytelsesstudie midlertidig eller har avsluttet en ytelsesstudie før tiden, skal sponsoren 

innen 15 dager og ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 69 underrette medlemsstatene der den aktuelle 

ytelsesstudien er blitt stoppet midlertidig eller avsluttet før tiden, om dette. Dersom sponsoren av sikkerhetsgrunner har stoppet 

ytelsesstudien midlertidig eller har avsluttet den før tiden, skal sponsoren innen 24 timer underrette alle medlemsstater der den 

aktuelle ytelsesstudien gjennomføres, om dette.  
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2. Avslutningen av en ytelsesstudie skal anses for å sammenfalle med den siste forsøkspersonens siste besøk, med mindre 

det er fastsatt et annet tidspunkt for avslutningen i ytelsesstudieplanen. 

3. Sponsoren skal underrette alle medlemsstater der det er blitt gjennomført en ytelsesstudie, om at den aktuelle 

ytelsesstudien er avsluttet i den aktuelle medlemsstaten. Denne underretningen skal skje senest 15 dager etter at ytelsesstudien 

er avsluttet i den aktuelle medlemsstaten. 

4. Dersom en studie gjennomføres i flere enn én medlemsstat, skal sponsoren underrette alle medlemsstater der den aktuelle 

ytelsesstudien er gjennomført, om at ytelsesstudien er avsluttet i alle medlemsstater. Denne underretningen skal skje senest 

15 dager etter at ytelsesstudien er avsluttet. 

5. Uavhengig av utfallet av ytelsesstudien skal sponsoren senest ett år etter at ytelsesstudien er avsluttet, eller senest tre 

måneder etter at ytelsesstudien er blitt stoppet midlertidig eller avsluttet før tiden, framlegge en ytelsesstudierapport som nevnt i 

del A avsnitt 2.3.3. i vedlegg XIII for medlemsstatene der det er gjennomført en ytelsesstudie. 

Ytelsesstudierapporten skal ledsages av et sammendrag som er enkelt å forstå for den tiltenkte brukeren. Sponsoren skal 

framlegge både rapporten og sammendraget ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 69. 

Dersom det av vitenskapelige grunner ikke er mulig å framlegge ytelsesstudierapporten innen ett år etter at studien er avsluttet, 

skal den framlegges så snart den foreligger. Dersom dette er tilfellet, skal det i planen for studien av klinisk ytelse nevnt i del A 

avsnitt 2.3.2 i vedlegg XIII angis når resultatene av ytelsesstudien vil foreligge, sammen med en begrunnelse. 

6. Kommisjonen skal utarbeide retningslinjer for hva sammendraget av ytelsesstudierapporten skal inneholde, og hvordan 

det skal struktureres. 

I tillegg kan Kommisjonen utarbeide retningslinjer for formatering og utveksling av rådata i tilfeller der sponsoren beslutter å 

utveksle rådata på frivillig grunnlag. Disse retningslinjene kan ta utgangspunkt i eksisterende retningslinjer for utveksling av 

rådata på området ytelsesstudier og tilpasses dersom det er mulig. 

7. Sammendraget og ytelsesstudierapporten nevnt i nr. 5 i denne artikkel skal gjøres offentlig tilgjengelig via det 

elektroniske systemet nevnt i artikkel 69 senest når utstyret registreres i samsvar med artikkel 26, og før det bringes i 

omsetning. Ved avslutning før tiden eller midlertidig stopp skal sammendraget og rapporten gjøres offentlig tilgjengelig 

umiddelbart etter innsending. 

Dersom utstyret ikke registreres i samsvar med artikkel 26 innen ett år etter at sammendraget og ytelsesstudierapporten er lagt 

inn i det elektroniske systemet i henhold til nr. 5 i denne artikkel, skal de gjøres offentlig tilgjengelig på dette tidspunktet. 

Artikkel 74 

Framgangsmåte for koordinert vurdering for ytelsesstudier 

1. Ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 69 kan sponsoren av en ytelsesstudie som skal gjennomføres i flere 

enn én medlemsstat, med henblikk på artikkel 66 inngi én enkelt søknad som etter mottak skal overføres elektronisk til alle 

medlemsstater der ytelsesstudien skal gjennomføres. 

2. I enkeltsøknaden nevnt i nr. 1 skal sponsoren foreslå at en av medlemsstatene der ytelsesstudien skal gjennomføres, skal 

fungere som koordinerende medlemsstat. Medlemsstatene der ytelsesstudien skal gjennomføres, skal senest seks dager etter at 

søknaden er inngitt, bli enige om hvem av dem som skal påta seg rollen som koordinerende medlemsstat. Dersom de ikke blir 

enige om en koordinerende medlemsstat, skal den koordinerende medlemsstaten som sponsoren har foreslått, påta seg denne 

rollen. 

3. Under ledelse av den koordinerende medlemsstaten nevnt i nr. 2 skal de berørte medlemsstatene koordinere sin vurdering 

av søknaden, særlig dokumentasjonen nevnt i kapittel I i vedlegg XIV. 

Hvorvidt dokumentasjonen nevnt i kapittel I avsnitt 1.13, 4.2, 4.3 og 4.4 i vedlegg XIV og del A avsnitt 2.3.2 bokstav c) i 

vedlegg XIII er fullstendig, skal imidlertid vurderes separat av hver berørte medlemsstat i samsvar med artikkel 66 nr. 1–5.  
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4. Når det gjelder annen dokumentasjon enn den nevnt i nr. 3 annet ledd, skal den koordinerende medlemsstaten 

a) senest seks dager etter mottak av enkeltsøknaden underrette sponsoren om at den er koordinerende medlemsstat (heretter 

kalt «underretningsdatoen»), 

b) med henblikk på validering av søknaden ta hensyn til alle betraktninger framlagt av en berørt medlemsstat senest sju dager 

etter underretningsdatoen, 

c) senest ti dager etter underretningsdatoen vurdere om ytelsesstudien omfattes av denne forordning, og om søknaden er 

fullstendig, samt underrette sponsoren om dette. Artikkel 66 nr. 1 og 3–5 får anvendelse på den koordinerende 

medlemsstaten i forbindelse med nevnte vurdering, 

d) angi resultatene av sin vurdering i et utkast til vurderingsrapport som senest 26 dager etter valideringsdatoen skal 

oversendes til de berørte medlemsstatene. Senest 38 dager etter valideringsdatoen skal de andre berørte medlemsstatene 

oversende sine kommentarer og forslag til utkastet til vurderingsrapport og den underliggende søknaden til den 

koordinerende medlemsstaten, som skal ta behørig hensyn til disse kommentarene og forslagene når den ferdigstiller den 

endelige vurderingsrapporten, som senest 45 dager etter valideringsdatoen skal oversendes til sponsoren og de andre berørte 

medlemsstatene. 

Alle berørte medlemsstater skal ta hensyn til den endelige vurderingsrapporten når de treffer beslutning om sponsorens søknad i 

samsvar med artikkel 66 nr. 7. 

5. Med hensyn til vurderingen av dokumentasjonen nevnt i nr. 3 annet ledd kan hver berørte medlemsstat anmode sponsoren 

om tilleggsinformasjon én gang. Sponsoren skal framlegge tilleggsinformasjonen det anmodes om, innen fristen som den 

berørte medlemsstaten har fastsatt, som ikke må overskride tolv dager fra mottak av anmodningen. Utløpet av den siste fristen i 

henhold til nr. 4 bokstav d) skal oppheves midlertidig fra datoen for anmodningen og fram til tilleggsinformasjonen er mottatt. 

6. For utstyr i klasse C og D kan den koordinerende medlemsstaten også forlenge periodene nevnt i nr. 4 med ytterligere  

50 dager med henblikk på å rådføre seg med eksperter. 

7. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter ytterligere presisere framgangsmåtene og tidsplanene for 

koordinerte vurderinger som berørte medlemsstater skal ta i betraktning når de treffer beslutning om sponsorens søknad. I slike 

gjennomføringsrettsakter kan det også fastsettes framgangsmåter og tidsplaner for koordinert vurdering ved vesentlige 

endringer i henhold til nr. 12 i denne artikkel, rapportering av uønskede hendelser i henhold til artikkel 76 nr. 4 og 

ytelsesstudier som omfatter utstyr til behandlingsveiledende diagnostikk, der legemidlene er gjenstand for en samtidig 

koordinert vurdering av en klinisk utprøving i henhold til forordning (EU) nr. 536/2014. Disse gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 107 nr. 3. 

8. Dersom den koordinerende medlemsstatens konklusjon om de delene som er gjenstand for koordinert vurdering, er at 

gjennomføringen av ytelsesstudien kan godtas eller kan godtas på visse vilkår, skal denne konklusjonen anses som alle de 

berørte medlemsstatenes konklusjon. 

Uten hensyn til første ledd kan en berørt medlemsstat bare erklære seg uenig i konklusjonen til den koordinerende 

medlemsstaten når det gjelder de delene som er gjenstand for koordinert vurdering, av følgende grunner: 

a) Dersom den anser at deltakelse i ytelsesstudien vil kunne føre til at en forsøksperson vil få dårligere behandling enn den 

vedkommende ville ha fått i normal klinisk praksis i den berørte medlemsstaten. 

b) Overtredelse av nasjonal rett. 

c) Betraktninger rundt forsøkspersonens sikkerhet og dataenes pålitelighet og robusthet framlagt i henhold til nr. 4 bokstav d). 

Dersom en av de berørte medlemsstatene erklærer seg uenig i konklusjonen på grunnlag av annet ledd i dette nummer, skal den 

via det elektroniske systemet nevnt i artikkel 69 underrette Kommisjonen, alle andre berørte medlemsstater og sponsoren om 

sine innvendinger sammen med en detaljert begrunnelse. 

9. Dersom den koordinerende medlemsstatens konklusjon om de delene som er gjenstand for koordinert vurdering, er at 

ytelsesstudien ikke kan godtas, skal denne konklusjonen anses som alle de berørte medlemsstatenes konklusjon.  
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10. En berørt medlemsstat skal ikke godkjenne en ytelsesstudie dersom den er uenig i konklusjonen til den koordinerende 

medlemsstaten med hensyn til noen av grunnene nevnt i nr. 8 annet ledd, eller dersom den av behørig begrunnede årsaker 

mener at forholdene som omfattes av kapittel I avsnitt 1.13, 4.2, 4.3 og 4.4 i vedlegg XIV, ikke er oppfylt, eller dersom en 

etikkomité har avgitt en negativ uttalelse om den aktuelle ytelsesstudien som i henhold til nasjonal rett gjelder for hele den 

aktuelle medlemsstaten. Den aktuelle medlemsstaten skal sørge for at et slikt avslag kan påklages. 

11. Hver berørte medlemsstat skal underrette sponsoren via det elektroniske systemet nevnt i artikkel 69 om hvorvidt 

ytelsesstudien er godkjent, om den er godkjent på visse vilkår, eller om den ikke er godkjent. Underretningen skal skje ved 

hjelp av én enkelt beslutning som treffes senest fem dager etter at den koordinerende medlemsstaten har oversendt den endelige 

vurderingsrapporten i henhold til nr. 4 bokstav d) i denne artikkel. Dersom en ytelsesstudie er godkjent på visse vilkår, kan 

disse vilkårene bare være vilkår som på grunn av sin art ikke kan oppfylles på tidspunktet for godkjenningen. 

12. De berørte medlemsstatene skal underrettes om alle vesentlige endringer som nevnt i artikkel 71 ved hjelp av det 

elektroniske systemet nevnt i artikkel 69. Enhver vurdering av om det foreligger grunner til uenighet som nevnt i nr. 8 annet 

ledd i denne artikkel, skal foretas under ledelse av den koordinerende medlemsstaten, bortsett fra vesentlige endringer som 

gjelder kapittel I avsnitt 1.13, 4.2, 4.3 og 4.4 i vedlegg XIV og del A avsnitt 2.3.2 bokstav c) i vedlegg XIII, som skal vurderes 

separat av hver berørte medlemsstat. 

13. Kommisjonen skal yte administrativ støtte til den koordinerende medlemsstaten i forbindelse med dennes utføring av sine 

oppgaver i henhold til dette kapittel. 

14. Framgangsmåten fastsatt i denne artikkel skal fram til 25. mai 2029 bare anvendes av de medlemsstatene der 

ytelsesstudien skal gjennomføres, og som har samtykket i å anvende den. Etter 26. mai 2029 plikter alle medlemsstater å 

anvende nevnte framgangsmåte. 

Artikkel 75 

Gjennomgåelse av framgangsmåten for koordinert vurdering 

Senest 27. mai 2028 skal Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om erfaringene med anvendelsen 

av artikkel 74 og ved behov foreslå en gjennomgåelse av artikkel 74 nr. 14 og artikkel 113 nr. 3 bokstav g). 

Artikkel 76 

Registrering og rapportering av uønskede hendelser som inntreffer i forbindelse med ytelsesstudier 

1. Sponsoren skal foreta en fullstendig registrering av alle følgende punkter: 

a) Alle uønskede hendelser av en type som i ytelsesstudieplanen er identifisert som kritisk for vurderingen av resultatene av 

den aktuelle ytelsesstudien. 

b) Alle alvorlige uønskede hendelser. 

c) Alle mangler ved utstyret som kunne ha ført til en alvorlig uønsket hendelse dersom det ikke var blitt truffet egnede tiltak, 

dersom det ikke var blitt grepet inn, eller dersom omstendighetene hadde vært mindre gunstige. 

d) Alle nye funn i forbindelse med noen av hendelsene nevnt i bokstav a)–c). 

2. Sponsoren skal uten opphold rapportere alle følgende punkter til alle medlemsstater der ytelsesstudien gjennomføres, ved 

hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 69: 

a) Alle alvorlige uønskede hendelser som har en årsakssammenheng med utstyret, sammenligningsproduktet eller 

studieprosedyren, eller der det er en rimelig mulighet for at det finnes en slik årsakssammenheng. 

b) Alle mangler ved utstyret som kunne ha ført til en alvorlig uønsket hendelse dersom det ikke var blitt truffet egnede tiltak, 

dersom det ikke var blitt grepet inn, eller dersom omstendighetene hadde vært mindre gunstige. 

c) Alle nye funn i forbindelse med noen av hendelsene nevnt i bokstav a) og b).  
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Fristen for rapportering skal avhenge av hvor alvorlig hendelsen er. Dersom det er nødvendig for å sikre rettidig rapportering, 

kan sponsoren framlegge en innledende ufullstendig rapport og deretter en fullstendig rapport. 

På anmodning fra en medlemsstat der ytelsesstudien gjennomføres, skal sponsoren framlegge alle opplysningene nevnt i nr. 1. 

3. Sponsoren skal også rapportere enhver hendelse som er nevnt i nr. 2 i denne artikkel, og som finner sted i tredjestater der 

det gjennomføres en ytelsesstudie i henhold til den samme ytelsesstudieplanen som den som gjelder for en ytelsesstudie som 

omfattes av denne forordning, til medlemsstatene der ytelsesstudien gjennomføres, ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt 

i artikkel 69. 

4. Når det gjelder en ytelsesstudie der sponsoren har benyttet seg av enkeltsøknaden nevnt i artikkel 74, skal sponsoren 

rapportere enhver hendelse som nevnt i nr. 2 i denne artikkel ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 69. Etter 

mottak skal denne rapporten sendes elektronisk til alle medlemsstater der ytelsesstudien gjennomføres. 

Under ledelse av den koordinerende medlemsstaten nevnt i artikkel 74 nr. 2 skal medlemsstatene koordinere sin vurdering av 

alvorlige uønskede hendelser og mangler ved utstyret for å avgjøre om ytelsesstudien skal endres, innstilles midlertidig eller 

avsluttes, eller om godkjenningen av den aktuelle ytelsesstudien skal tilbakekalles. 

Dette nummer berører ikke de andre medlemsstatenes rett til å foreta en egen vurdering og til å vedta tiltak i samsvar med 

denne forordning for å sikre vern av folkehelsen og pasientsikkerheten. Den koordinerende medlemsstaten og Kommisjonen 

skal holdes underrettet om utfallet av en slik vurdering og om vedtakelse av slike tiltak. 

5. Ved studier av oppfølging av ytelse etter at utstyr er brakt i omsetning, som nevnt i artikkel 70 nr. 1, får bestemmelsene 

om sikkerhetsovervåking fastsatt i artikkel 82–85 og gjennomføringsrettsaktene vedtatt i henhold til artikkel 86 anvendelse i 

stedet for denne artikkel. 

6. Uten hensyn til nr. 5 får denne artikkel anvendelse dersom det fastslås at det er en årsakssammenheng mellom den 

alvorlige uønskede hendelsen og den foregående ytelsesstudien. 

Artikkel 77 

Gjennomføringsrettsakter 

Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette de nærmere bestemmelsene og prosedyremessige aspektene 

som er nødvendige for å gjennomføre dette kapittel, med hensyn til følgende punkter: 

a) Harmoniserte elektroniske skjemaer for søknaden om ytelsesstudier og vurderingen av disse som nevnt i artikkel 66 og 74, 

idet det tas hensyn til særlige kategorier eller grupper av utstyr. 

b) Virkemåten til det elektroniske systemet nevnt i artikkel 69. 

c) Harmoniserte elektroniske skjemaer for melding av studier av oppfølging av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning, 

som nevnt i artikkel 70 nr. 1, og om vesentlige endringer som nevnt i artikkel 71. 

d) Utvekslingen av informasjon mellom medlemsstatene som nevnt i artikkel 72. 

e) Harmoniserte elektroniske skjemaer for rapportering av alvorlige uønskede hendelser og mangler ved utstyret som nevnt i 

artikkel 76. 

f) Fristene for rapportering av alvorlige uønskede hendelser og mangler ved utstyret, idet det tas hensyn til alvorlighetsgraden 

av hendelsen som skal rapporteres, som nevnt i artikkel 76. 

g) Ensartet anvendelse av kravene til den kliniske dokumentasjonen eller dataene som er nødvendige for å påvise samsvar med 

de generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i vedlegg I. 

Gjennomføringsrettsaktene nevnt i første ledd skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 107 nr. 3.  
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KAPITTEL VII 

OVERVÅKING ETTER AT UTSTYRET ER BRAKT I OMSETNING, SIKKERHETSOVERVÅKING OG MARKEDSTILSYN 

Avsnitt 1 

Overvåking  e t ter  at  uts tyret  er  bra kt  i  o msetning  

Artikkel 78 

Produsentens system for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning 

1. For alt utstyr skal produsenten planlegge, opprette, dokumentere, gjennomføre, vedlikeholde og oppdatere et system for 

overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, som står i forhold til risikoklassen, og som er egnet for utstyrstypen. Dette 

systemet skal være en integrert del av produsentens kvalitetsstyringssystem som nevnt i artikkel 10 nr. 8. 

2. Systemet for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, skal være egnet for aktiv og systematisk innsamling, 

registrering og analysering av relevante data om utstyrets kvalitet, ytelse og sikkerhet i hele utstyrets levetid og for å kunne 

trekke de nødvendige konklusjonene og fastsette, gjennomføre og overvåke eventuelle forebyggende og korrigerende tiltak. 

3. Data som samles inn av produsentens system for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, skal særlig brukes til å 

a) oppdatere nytte-risikobestemmelsen og forbedre risikohåndteringen som nevnt i kapittel I i vedlegg I, 

b) oppdatere informasjonen om design og framstilling samt bruksanvisningen og merkingen, 

c) oppdatere ytelsesevalueringen, 

d) oppdatere sammendraget om sikkerhet og ytelse nevnt i artikkel 29, 

e) identifisere behov for forebyggende eller korrigerende tiltak eller korrigerende sikkerhetstiltak, 

f) identifisere muligheter for å forbedre utstyrets anvendbarhet, ytelse og sikkerhet, 

g) bidra til overvåking av annet utstyr etter at det er brakt i omsetning, dersom det er relevant, og 

h) påvise og rapportere trender i samsvar med artikkel 83. 

Den tekniske dokumentasjonen skal oppdateres i samsvar med dette. 

4. Dersom overvåkingen etter at utstyret er brakt i omsetning, viser at det er behov for forebyggende eller korrigerende tiltak 

eller begge deler, skal produsenten treffe egnede tiltak og underrette berørte vedkommende myndigheter og, dersom det er 

relevant, det meldte organet. Dersom en alvorlig hendelse identifiseres, eller det treffes et korrigerende sikkerhetstiltak, skal 

dette rapporteres i samsvar med artikkel 82. 

Artikkel 79 

Plan for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning 

Systemet for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, som nevnt i artikkel 78, skal bygge på en plan for overvåking 

etter at utstyret er brakt i omsetning, som det er fastsatt krav til i avsnitt 1 i vedlegg III. Planen for overvåking etter at utstyret er 

brakt i omsetning, skal være en del av den tekniske dokumentasjonen angitt i vedlegg II. 

Artikkel 80 

Rapport om overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning 

Produsenter av utstyr i klasse A og B skal utarbeide en rapport om overvåkingen etter at utstyret er brakt i omsetning, som skal 

inneholde et sammendrag av resultatene av og konklusjonene fra analysene av dataene fra nevnte overvåking som er samlet inn 

som et resultat av planen for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, som nevnt i artikkel 79, sammen med en 

begrunnelse for og en beskrivelse av eventuelle forebyggende og korrigerende tiltak som er truffet. Rapporten skal oppdateres 

ved behov og på anmodning gjøres tilgjengelig for det meldte organet og vedkommende myndighet.  
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Artikkel 81 

Periodisk sikkerhetsoppdateringsrapport 

1. Produsenter av utstyr i klasse C og D skal utarbeide en periodisk sikkerhetsoppdateringsrapport («PSUR») for hvert utstyr 

og, dersom det er relevant, for hver kategori eller gruppe av utstyr som skal inneholde et sammendrag av resultatene av og 

konklusjonene fra analysene av dataene fra overvåkingen etter at utstyret er brakt i omsetning, som er samlet inn som et resultat 

av planen for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, som nevnt i artikkel 79, sammen med en begrunnelse for og en 

beskrivelse av eventuelle forebyggende og korrigerende tiltak som er truffet. I hele det berørte utstyrets levetid skal denne 

periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporten inneholde 

a) konklusjonene fra nytte-risikobestemmelsen, 

b) de viktigste resultatene fra oppfølgingen av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning, og 

c) utstyrets salgsvolum og et anslag over størrelsen på og andre egenskaper ved populasjonen som bruker utstyret, og, dersom 

det er praktisk mulig, utstyrets bruksfrekvens. 

Produsenter av utstyr i klasse C og D skal oppdatere den periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporten minst én gang i året. Den 

periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporten skal være en del av den tekniske dokumentasjonen som angitt i vedlegg II og III. 

2. Produsenter av utstyr i klasse D skal framlegge periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporter ved hjelp av det elektroniske 

systemet nevnt i artikkel 87 for det meldte organet som deltar i samsvarsvurderingen av slikt utstyr i samsvar med artikkel 48. 

Det meldte organet skal gjennomgå rapporten og registrere sin vurdering i det elektroniske systemet sammen med en detaljert 

beskrivelse av eventuelle tiltak som er truffet. En slik periodisk sikkerhetsoppdateringsrapport og det meldte organets vurdering 

skal gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter via dette elektroniske systemet. 

3. For utstyr i klasse C skal produsenter gjøre periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporter tilgjengelig for det meldte organet 

som deltar i samsvarsvurderingen, og på anmodning, for vedkommende myndigheter. 

Avsnitt 2 

Sikkerhetsovervåking  

Artikkel 82 

Rapportering av alvorlige hendelser og korrigerende sikkerhetstiltak 

1. Produsenter av utstyr som er gjort tilgjengelig på markedet i Unionen, bortsett fra utstyr beregnet på ytelsesstudier, skal 

rapportere følgende til relevante vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 87 nr. 5 og 7: 

a) Alle alvorlige hendelser som omfatter utstyr som er gjort tilgjengelig på markedet i Unionen, bortsett fra forventede 

feilaktige resultater som er tydelig dokumentert og kvantifisert i produktinformasjonen i den tekniske dokumentasjonen, og 

som er gjenstand for trendrapportering i henhold til artikkel 83. 

b) Alle korrigerende sikkerhetstiltak i forbindelse med utstyr som er gjort tilgjengelig på markedet i Unionen, herunder alle 

korrigerende sikkerhetstiltak truffet i en tredjestat i forbindelse med utstyr som også lovlig er gjort tilgjengelig på markedet 

i Unionen, dersom årsaken til det korrigerende sikkerhetstiltaket ikke er begrenset til utstyret som er gjort tilgjengelig i 

tredjestaten. 

Rapportene nevnt i første nummer skal sendes inn via det elektroniske systemet nevnt i artikkel 87. 

2. Som en hovedregel skal det i fristen for rapporteringen nevnt i nr. 1 tas hensyn til hvor alvorlig den alvorlige hendelsen er. 

3. Produsenter skal rapportere enhver alvorlig hendelse som nevnt i bokstav a) umiddelbart etter at de har fastslått en 

årsakssammenheng mellom nevnte hendelse og eget utstyr, eller at det er rimelig at det kan foreligge en slik 

årsakssammenheng, og senest 15 dager etter at de har fått kjennskap til hendelsen. 

4. Uten hensyn til nr. 3 skal rapporteringen nevnt i nr. 1 dersom det oppstår en alvorlig trussel mot folkehelsen, skje 

umiddelbart og senest to dager etter at produsenten har fått kjennskap til trusselen. 

5. Uten hensyn til nr. 3 skal rapporteringen ved dødsfall eller dersom det oppstår en uventet alvorlig forverring av en persons 

helsetilstand, skje umiddelbart etter at produsenten har fastslått, eller så snart produsenten har fått mistanke om, at det er en 

årsakssammenheng mellom utstyret og den alvorlige hendelsen, men senest ti dager etter at produsenten har fått kjennskap til 

den alvorlige hendelsen.  
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6. Dersom det er nødvendig for å sikre rettidig rapportering, kan produsenten framlegge en innledende ufullstendig rapport 

og deretter en fullstendig rapport. 

7. Dersom produsenten etter å ha fått kjennskap til en potensielt rapporteringspliktig hendelse er usikker på om hendelsen er 

rapporteringspliktig, skal vedkommende likevel framlegge en rapport innen fristen som kreves i samsvar med nr. 2–5. 

8. Bortsett fra i hastetilfeller der det kreves at produsenten treffer korrigerende sikkerhetstiltak umiddelbart, skal produsenten 

uten unødig opphold rapportere det korrigerende sikkerhetstiltaket nevnt i nr. 1 bokstav b) før det aktuelle sikkerhetstiltaket 

treffes. 

9. Når det gjelder lignende alvorlige hendelser som inntreffer med samme utstyr eller utstyrstype, der den underliggende 

årsaken er identifisert, eller som det er truffet et korrigerende sikkerhetstiltak for, eller dersom hendelsene er vanlige og 

veldokumenterte, kan produsenten framlegge periodiske sammendragsrapporter i stedet for rapporter om individuelle alvorlige 

hendelser, forutsatt at koordinerende vedkommende myndighet nevnt i artikkel 84 nr. 9 i samråd med vedkommende 

myndigheter nevnt i artikkel 87 nr. 8 bokstav a) og b) er blitt enige med produsenten om formatet på, innholdet i og 

hyppigheten av den periodiske sammendragsrapporten. Dersom det vises til én enkelt vedkommende myndighet i artikkel 87 nr. 

8 bokstav a) og b), kan produsenten framlegge periodiske sammendragsrapporter etter avtale med nevnte vedkommende 

myndighet. 

10. Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak, f.eks. gjennomføre målrettede opplysningskampanjer, for å oppmuntre og gjøre 

det mulig for helsepersonell, brukere og pasienter å rapportere om mistenkte alvorlige hendelser nevnt i nr. 1 bokstav a) til 

vedkommende myndigheter. 

Vedkommende myndigheter skal registrere rapportene de mottar fra helsepersonell, brukere og pasienter, sentralt på nasjonalt 

plan. 

11. Dersom en vedkommende myndighet i en medlemsstat mottar slike rapporter om mistenkte alvorlige hendelser som er 

nevnt i nr. 1 bokstav a), fra helsepersonell, brukere eller pasienter, skal den treffe de nødvendige tiltakene for å sikre at 

produsenten av det berørte utstyret uten opphold underrettes om den mistenkte alvorlig hendelsen. 

Dersom produsenten av det berørte utstyret mener at hendelsen er en alvorlig hendelse, skal vedkommende framlegge en 

rapport i samsvar med nr. 1–5 i denne artikkel om den aktuelle alvorlige hendelsen for vedkommende myndighet i 

medlemsstaten der den alvorlige hendelsen har funnet sted, samt treffe egnede oppfølgingstiltak i samsvar med artikkel 84. 

Dersom produsenten av det berørte utstyret mener at hendelsen ikke er en alvorlig hendelse eller skal behandles som en økning 

i forventede feilaktige resultater, som skal omfattes av trendrapportering i samsvar med artikkel 83, skal vedkommende 

begrunne dette. Dersom vedkommende myndighet ikke er enig i konklusjonen i begrunnelsen, kan den kreve at produsenten 

framlegger en rapport i samsvar med nr. 1–5 i denne artikkel, og at vedkommende sikrer at det treffes egnede oppfølgingstiltak 

i samsvar med artikkel 84. 

Artikkel 83 

Trendrapportering 

1. Produsentene skal ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 87 rapportere enhver statistisk signifikant økning 

i hyppigheten eller alvorlighetsgraden av hendelser som ikke er alvorlige hendelser, som kan en betydelig innvirkning på nytte-

risikoanalysen nevnt i avsnitt 1 og 5 i vedlegg I, og som kan ha ført eller kan føre til uakseptable risikoer for pasienters, 

brukeres eller andre personers helse og sikkerhet, eller om enhver signifikant økning i forventede feilaktige resultater fastsatt i 

forhold til utstyrets angitte ytelse som nevnt i avsnitt 9.1 bokstav a) og b) i vedlegg I, og som er angitt i den tekniske 

dokumentasjonen og produktinformasjonen. 

Produsenten skal i planen for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, som nevnt i artikkel 79, angi hvordan hendelsene 

nevnt i første ledd skal håndteres og hvilke metoder som skal brukes for å fastslå en eventuell statistisk signifikant økning i 

hyppigheten eller alvorlighetsgraden av slike hendelser eller endringer i ytelse, samt observasjonsperioden.  
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2. Vedkommende myndigheter kan foreta egne vurderinger av trendrapportene nevnt i nr. 1 og kreve at produsenten treffer 

egnede tiltak i samsvar med denne forordning for å sikre vern av folkehelsen og pasientsikkerheten. Hver vedkommende 

myndighet skal underrette Kommisjonen, de andre vedkommende myndighetene og det meldte organet som har utstedt 

sertifikatet, om resultatene av en slik vurdering og om vedtakelsen av slike tiltak. 

Artikkel 84 

Analyse av alvorlige hendelser og korrigerende sikkerhetstiltak 

1. Etter å ha rapportert en alvorlig hendelse i henhold til artikkel 82 nr. 1 skal produsenten uten opphold foreta de 

nødvendige undersøkelsene i forbindelse med den alvorlige hendelsen og det berørte utstyret. Dette skal omfatte en 

risikovurdering av hendelsen og korrigerende sikkerhetstiltak, idet det tas hensyn til kriteriene nevnt i nr. 3 i denne artikkel 

dersom det er relevant. 

I forbindelse med undersøkelsene nevnt i første ledd skal produsenten samarbeide med vedkommende myndigheter og, dersom 

det er relevant, med det berørte meldte organet og skal ikke foreta undersøkelser som medfører at utstyret eller en prøve av det 

berørte partiet endres på en slik måte at det kan påvirke eventuelle etterfølgende vurderinger av årsakene til hendelsen, uten 

først å underrette vedkommende myndigheter om dette. 

2. Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er nødvendige for å sikre at all informasjon om en alvorlig hendelse som har 

inntruffet på deres territorium, eller et korrigerende sikkerhetstiltak som er truffet eller skal treffes på deres territorium, og som 

de får kjennskap til i samsvar med artikkel 82, vurderes sentralt på nasjonalt plan av medlemsstatenes vedkommende 

myndighet, om mulig sammen med produsenten og, dersom det er relevant, det berørte meldte organet. 

3. I forbindelse med vurderingen nevnt i nr. 2 skal vedkommende myndighet vurdere risikoene som oppstår som følge av 

den rapporterte alvorlige hendelsen, og vurdere eventuelle korrigerende sikkerhetstiltak, idet det tas hensyn til vern av 

folkehelsen og kriterier som f.eks. årsakssammenheng, detekterbarhet og sannsynlighet for at problemet oppstår på nytt, 

utstyrets brukshyppighet, sannsynligheten for at det oppstår direkte eller indirekte skader, alvorlighetsgraden av slike skader, 

den kliniske nytten av utstyret, tiltenkte og potensielle brukere samt den berørte populasjonen. Vedkommende myndighet skal 

også vurdere om produsentens planlagte eller iverksatte korrigerende sikkerhetstiltak er tilstrekkelige, og om det er behov for 

eventuelle andre korrigerende tiltak, og i så fall hvilke, idet det tas særlig hensyn til prinsippet om innebygd sikkerhet 

omhandlet i vedlegg I. 

På anmodning fra vedkommende nasjonale myndighet skal produsenter framlegge alle dokumenter som er nødvendige for å 

kunne foreta risikovurderingen. 

4. Vedkommende myndighet skal føre tilsyn med produsentens undersøkelse av en alvorlig hendelse. Ved behov kan en 

vedkommende myndighet gripe inn i en produsents undersøkelse eller igangsette en uavhengig undersøkelse. 

5. Produsenten skal ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 87 framlegge en endelig rapport med resultatene 

fra undersøkelsen for vedkommende myndighet. Rapporten skal inneholde konklusjoner og, dersom det er relevant, angi hvilke 

korrigerende tiltak som skal treffes. 

6. Når det gjelder utstyr til behandlingsveiledende diagnostikk, skal vurderende vedkommende myndighet eller 

koordinerende vedkommende myndighet nevnt i nr. 9 i denne artikkel, avhengig av om det var den relevante vedkommende 

myndighet i medlemsstaten som godkjente legemidlene, eller EMA som det meldte organet rådførte seg med i samsvar med 

framgangsmåtene fastsatt i avsnitt 5.2 i vedlegg IX og avsnitt 3.11 i vedlegg X, underrette denne vedkommende nasjonale 

myndigheten eller EMA, alt etter hva som er relevant. 

7. Etter å ha foretatt vurderingen i samsvar med nr. 3 i denne artikkel skal vurderende vedkommende myndighet via det 

elektroniske systemet nevnt i artikkel 87 uten opphold underrette de andre vedkommende myndighetene om det korrigerende 

tiltaket som produsenten har truffet eller planlegger å treffe, eller som det kreves at produsenten treffer for å minimere risikoen 

for at den alvorlige hendelsen inntreffer på nytt, herunder informasjon om de underliggende alvorlige hendelsene og utfallet av 

vurderingen.  
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8. Produsenten skal ved hjelp av en sikkerhetsmelding sørge for at brukerne av det aktuelle utstyret uten opphold underrettes 

om det korrigerende sikkerhetstiltaket som er truffet. Sikkerhetsmeldingen skal formuleres på et eller flere av Unionens 

offisielle språk fastsatt av medlemsstaten der det korrigerende sikkerhetstiltaket treffes. Bortsett fra i hastetilfeller skal 

innholdet i utkastet til sikkerhetsmelding framlegges for vurderende vedkommende myndighet eller, i tilfellene nevnt i nr. 9, for 

koordinerende vedkommende myndighet for å gi den mulighet til å framsette kommentarer. Innholdet i sikkerhetsmeldingen 

skal være det samme i alle medlemsstater, med mindre situasjonen i den enkelte medlemsstaten berettiger noe annet. 

Sikkerhetsmeldingen skal gjøre det mulig å identifisere det berørte utstyret på riktig måte, særlig ved at relevante UDI-er tas 

med, samt identifisere, særlig ved at det individuelle registreringsnummeret tas med dersom et slikt allerede er utstedt, 

produsenten som har truffet det korrigerende sikkerhetstiltaket, på riktig måte. I sikkerhetsmeldingen skal det på en tydelig 

måte og uten å bagatellisere risikonivået redegjøres for årsakene til det korrigerende sikkerhetstiltaket, idet det vises til utstyrets 

feilfunksjon og de risikoene som kan oppstå for pasienter, brukere eller andre personer, og alle tiltak som skal treffes av 

brukerne, skal tydelig angis. 

Produsenten skal registrere sikkerhetsmeldingen i det elektroniske systemet nevnt i artikkel 87, der denne meldingen skal være 

tilgjengelig for allmennheten. 

9. Vedkommende myndigheter skal aktivt delta i en prosedyre for å koordinere sine vurderinger nevnt i nr. 3 i følgende 

tilfeller: 

a) Dersom det er bekymringer angående en bestemt alvorlig hendelse eller gruppe av alvorlige hendelser knyttet til samme 

utstyr eller utstyrstype fra samme produsent i flere enn én medlemsstat. 

b) Dersom det reises tvil om hensiktsmessigheten av et korrigerende sikkerhetstiltak som er foreslått av en produsent i flere 

enn én medlemsstat. 

Denne koordinerte prosedyren skal omfatte følgende: 

— Utpeking av en koordinerende vedkommende myndighet i hvert enkelt tilfelle når det er nødvendig. 

— Fastsettelse av prosessen for koordinert vurdering, herunder koordinerende vedkommende myndighets oppgaver og ansvar 

samt medvirkning fra andre vedkommende myndigheter. 

Med mindre annet er avtalt mellom vedkommende myndigheter, skal koordinerende vedkommende myndighet være 

vedkommende myndighet i medlemsstaten der produsenten har sitt registrerte forretningssted. 

Koordinerende vedkommende myndighet skal via det elektroniske systemet nevnt i artikkel 87 underrette produsenten, de andre 

vedkommende myndighetene og Kommisjonen om at den har påtatt seg rollen som koordinerende myndighet. 

10. Utpekingen av en koordinerende vedkommende myndighet skal ikke berøre andre vedkommende myndigheters rett til å 

foreta en egen vurdering og til å vedta tiltak i samsvar med denne forordning for å sikre vern av folkehelsen og 

pasientsikkerheten. Koordinerende vedkommende myndighet og Kommisjonen skal holdes underrettet om utfallet av en slik 

vurdering og om vedtakelse av slike tiltak. 

11. Kommisjonen skal yte administrativ støtte til koordinerende vedkommende myndighet i forbindelse med dennes utføring 

av sine oppgaver i henhold til dette kapittel. 

Artikkel 85 

Analyse av sikkerhetsovervåkingsdata 

Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene innføre systemer og prosesser for aktivt å overvåke dataene som er 

tilgjengelige i det elektroniske systemet nevnt i artikkel 87, for å identifisere trender, mønstre eller signaler i dataene som kan 

avdekke nye risikoer eller sikkerhetsproblemer. 

Dersom en tidligere ukjent risiko identifiseres, eller hyppigheten av en forventet risiko i vesentlig grad og i negativ retning 

endrer nytte-risikobestemmelsen, skal vedkommende myndighet eller koordinerende vedkommende myndighet, alt etter hva 

som er relevant, underrette produsenten eller eventuelt den autoriserte representanten, som deretter skal treffe de nødvendige 

korrigerende tiltakene.  
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Artikkel 86 

Gjennomføringsrettsakter 

Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter og etter å ha rådført seg med koordineringsgruppen for medisinsk 

utstyr fastsette de nærmere bestemmelsene og prosedyremessige aspektene som er nødvendige for å gjennomføre artikkel 80–

85 og 87 med hensyn til følgende punkter: 

a) Typologien av alvorlige hendelser og korrigerende sikkerhetstiltak i forbindelse med bestemt utstyr eller bestemte 

kategorier eller grupper av utstyr. 

b) Rapportering av alvorlige hendelser og korrigerende sikkerhetstiltak og sikkerhetsmeldinger samt framlegging av 

periodiske sammendragsrapporter, rapporter fra overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, periodiske 

sikkerhetsoppdateringsrapporter og trendrapporter fra produsenter som nevnt i henholdsvis artikkel 80, 81, 82, 83 og 84. 

c) Standardiserte strukturerte skjemaer for elektronisk og ikke-elektronisk rapportering, herunder et minimum av datasett for 

helsepersonells, brukeres og pasienters rapportering av mistenkte alvorlige hendelser. 

d) Frister for rapportering av korrigerende sikkerhetstiltak og for produsenters framlegging av periodiske sammendrags-

rapporter og trendrapporter, idet det tas hensyn til alvorlighetsgraden av hendelsen som skal rapporteres, som nevnt i 

artikkel 82. 

e) Harmoniserte skjemaer for utveksling av informasjon mellom vedkommende myndigheter som nevnt i artikkel 84. 

f) Framgangsmåter for utpeking av en koordinerende vedkommende myndighet samt prosessen for koordinert vurdering, 

herunder koordinerende vedkommende myndighets oppgaver og ansvar og andre vedkommende myndigheters medvirkning 

i denne prosessen. 

Gjennomføringsrettsaktene nevnt i første ledd skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 107 nr. 3. 

Artikkel 87 

Elektronisk system for sikkerhetsovervåking og overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning 

1. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene opprette og forvalte et elektronisk system for å samle inn og 

behandle følgende informasjon: 

a) Produsentenes rapporter om alvorlige hendelser og korrigerende sikkerhetstiltak nevnt i artikkel 82 nr. 1 og artikkel 84 nr. 

5. 

b) Produsentenes periodiske sammendragsrapporter nevnt i artikkel 82 nr. 9. 

c) Produsentenes rapportering av trender nevnt i artikkel 83. 

d) De periodiske sikkerhetsoppdateringsrapportene nevnt i artikkel 81. 

e) Produsentenes sikkerhetsmeldinger nevnt i artikkel 84 nr. 8. 

f) Informasjonen som skal utveksles mellom vedkommende myndigheter i medlemsstatene og mellom dem og Kommisjonen 

i samsvar med artikkel 84 nr. 7 og 9. 

Dette elektroniske systemet skal inneholde relevante lenker til UDI-databasen. 

2. Informasjonen nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter i medlemsstatene samt 

Kommisjonen via det elektroniske systemet. Meldte organer skal også ha tilgang til denne informasjonen i den grad den gjelder 

utstyr som de har utstedt et sertifikat for i samsvar med artikkel 49. 

3. Kommisjonen skal sikre at helsepersonell og allmennheten har en egnet grad av tilgang til det elektroniske systemet nevnt 

i nr. 1. 

4. På grunnlag av avtaler mellom Kommisjonen og vedkommende myndigheter i tredjestater eller internasjonale 

organisasjoner kan Kommisjonen gi nevnte vedkommende myndigheter eller internasjonale organisasjoner en egnet grad av 

tilgang til det elektroniske systemet nevnt i nr. 1. Disse avtalene skal bygge på gjensidighet og inneholde bestemmelser om 

fortrolighet og vern av opplysninger tilsvarende dem som gjelder i Unionen.  
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5. Rapportene om alvorlige hendelser nevnt i artikkel 82 nr. 1 bokstav a) skal etter mottak overføres automatisk via det 

elektroniske systemet nevnt i nr. 1 i denne artikkel til vedkommende myndighet i medlemsstaten der hendelsen har funnet sted. 

6. Trendrapportene nevnt i artikkel 83 nr. 1 bokstav a) skal etter mottak overføres automatisk via det elektroniske systemet 

nevnt i nr. 1 i denne artikkel til vedkommende myndigheter i medlemsstatene der hendelsene har funnet sted. 

7. Rapportene om korrigerende sikkerhetstiltak nevnt i artikkel 82 nr. 1 bokstav b) skal etter mottak overføres automatisk via 

det elektroniske systemet nevnt i nr. 1 i denne artikkel til vedkommende myndigheter i følgende medlemsstater: 

a) Medlemsstaten der det korrigerende sikkerhetstiltaket er truffet eller skal treffes. 

b) Medlemsstaten der produsenten har sitt registrerte forretningssted. 

8. De periodiske sammendragsrapportene nevnt i artikkel 82 nr. 9 skal etter mottak overføres automatisk via det elektroniske 

systemet nevnt i nr. 1 i denne artikkel til vedkommende myndighet i 

a) den eller de medlemsstatene som deltar i koordineringsprosedyren i samsvar med artikkel 84 nr. 9, og som er blitt enige om 

den periodiske sammendragsrapporten, 

b) medlemsstaten der produsenten har sitt registrerte forretningssted. 

9. Informasjonen nevnt i nr. 5–8 i denne artikkel skal etter mottak overføres automatisk via det elektroniske systemet nevnt i 

nr. 1 i denne artikkel til det meldte organet som har utstedt sertifikatet for det aktuelle utstyret i samsvar med artikkel 51. 

Avsnitt 3 

Markedst i l sy n  

Artikkel 88 

Markedstilsynsaktiviteter 

1. Vedkommende myndigheter skal foreta egnede kontroller av utstyrs egenskaper og ytelse med henblikk på samsvar, 

herunder, dersom det er relevant, en gjennomgåelse av dokumentasjon samt fysiske kontroller eller laboratoriekontroller på 

grunnlag av egnede stikkprøver. Vedkommende myndigheter skal særlig ta hensyn til etablerte prinsipper for risikovurdering og 

risikohåndtering, sikkerhetsovervåkingsdata og klager. 

2. Vedkommende myndigheter skal utarbeide årlige tilsynsaktivitetsplaner og sørge for et tilstrekkelig antall materielle og 

kompetente menneskelige ressurser for å kunne gjennomføre disse aktivitetene, idet det tas hensyn til det europeiske 

markedstilsynsprogrammet utarbeidet av koordineringsgruppen for medisinsk utstyr i henhold til artikkel 99 samt lokale 

forhold. 

3. For å oppfylle forpliktelsene fastsatt i nr. 1 

a) kan vedkommende myndigheter bl.a. kreve at markedsdeltakerne framlegger den dokumentasjonen og informasjonen som 

er nødvendig for at myndighetene skal kunne utføre sine oppgaver, og, dersom det er berettiget, stiller til rådighet 

nødvendige stikkprøver av utstyr eller gir tilgang til utstyr vederlagsfritt, og 

b) skal vedkommende myndigheter utføre både anmeldte og ved behov uanmeldte inspeksjoner av lokaler som tilhører 

markedsdeltakere, samt leverandører og/eller underleverandører, og ved behov på anlegg som tilhører yrkesbrukere. 

4. Vedkommende myndigheter skal utarbeide et årlig sammendrag av resultatene av tilsynsaktivitetene og gjøre det 

tilgjengelig for andre vedkommende myndigheter ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 95. 

5. Vedkommende myndigheter kan beslaglegge, destruere eller på annen måte gjøre ubrukelig utstyr som utgjør en alvorlig 

risiko, eller forfalsket utstyr, dersom de anser at det er nødvendig for å verne folkehelsen. 

6. Etter hver inspeksjon som utføres for formålene nevnt i nr. 1, skal vedkommende myndighet utarbeide en rapport om 

resultatene av inspeksjonen som gjelder oppfyllelse av de rettslige og tekniske kravene som får anvendelse i henhold til denne 

forordning. I rapporten skal eventuelle nødvendige korrigerende tiltak angis.  
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7. Vedkommende myndighet som har utført inspeksjonen, skal underrette markedsdeltakeren som har vært gjenstand for 

inspeksjonen, om innholdet i rapporten nevnt i nr. 6 i denne artikkel. Før den endelige rapporten vedtas, skal vedkommende 

myndighet gi markedsdeltakeren mulighet til å framsette kommentarer. Denne endelige inspeksjonsrapporten skal legges inn i 

det elektroniske systemet omhandlet i artikkel 95. 

8. Medlemsstatene skal gjennomgå og vurdere hvordan deres markedstilsynsaktiviteter fungerer. Slike gjennomgåelser og 

vurderinger skal foretas minst hvert fjerde år, og resultatene av dette arbeidet skal oversendes til de andre medlemsstatene og 

Kommisjonen. Hver medlemsstat skal gjøre et sammendrag av resultatene tilgjengelig for allmennheten ved hjelp av det 

elektroniske systemet nevnt i artikkel 95. 

9. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal koordinere sine markedstilsynsaktiviteter, samarbeide med hverandre 

og utveksle resultatene av disse aktivitetene med hverandre og med Kommisjonen for å sikre et harmonisert og høyt 

markedstilsynsnivå i alle medlemsstater. 

Dersom det er relevant, skal vedkommende myndigheter i medlemsstatene bli enige om arbeidsfordeling, felles 

markedstilsynsaktiviteter og spesialisering. 

10. Dersom mer enn én myndighet i en medlemsstat har ansvar for markedstilsyn og kontroll med ytre grenser, skal disse 

myndighetene samarbeide med hverandre ved å utveksle informasjon som er relevant for deres rolle og funksjoner. 

11. Dersom det er relevant, skal vedkommende myndigheter i medlemsstatene samarbeide med vedkommende myndigheter i 

tredjestater med henblikk på å utveksle informasjon og teknisk støtte og fremme aktiviteter knyttet til markedstilsyn. 

Artikkel 89 

Vurdering av utstyr som mistenkes for å utgjøre en uakseptabel risiko, eller for annen manglende oppfyllelse av 

kravene 

Dersom vedkommende myndigheter i en medlemsstat på grunnlag av data innhentet ved hjelp av sikkerhetsovervåkings- eller 

markedstilsynsaktiviteter eller annen informasjon har grunn til å tro at utstyr 

a) kan utgjøre en uakseptabel risiko for pasienters, brukeres eller andre personers helse eller sikkerhet eller for andre aspekter 

av vernet av folkehelsen, eller 

b) på annen måte ikke oppfyller kravene fastsatt i denne forordning, 

skal de foreta en vurdering av det aktuelle utstyret som omfatter alle kravene fastsatt i denne forordning, og som gjelder 

risikoen forbundet med utstyret, eller enhver annen manglende oppfyllelse av kravene. 

De berørte markedsdeltakerne skal samarbeide med vedkommende myndigheter. 

Artikkel 90 

Framgangsmåte for håndtering av utstyr som utgjør en uakseptabel helse- og sikkerhetsrisiko 

1. Dersom vedkommende myndigheter etter å ha foretatt en vurdering i henhold til artikkel 89 finner at utstyret utgjør en 

uakseptabel risiko for pasienters, brukeres og andre personers helse og sikkerhet eller for andre aspekter av vernet av 

folkehelsen, skal de uten opphold kreve at produsenten av det berørte utstyret, dennes autoriserte representant og alle andre 

relevante markedsdeltakere treffer alle egnede og behørig begrunnede korrigerende tiltak for å bringe utstyret i samsvar med 

kravene i denne forordning som er knyttet til risikoen som utstyret utgjør, og, på en måte som står i forhold til risikoens art, 

begrense tilgjengeliggjøringen av utstyret på markedet, underlegge tilgjengeliggjøringen av utstyret særlige krav og trekke 

tilbake utstyret fra markedet eller tilbakekalle det innen en rimelig frist som er tydelig definert og meddelt den relevante 

markedsdeltakeren. 

2. Vedkommende myndigheter skal uten opphold underrette Kommisjonen, de andre medlemsstatene og, dersom det er 

utstedt et sertifikat i samsvar med artikkel 51 for det aktuelle utstyret, det meldte organet som har utstedt sertifikatet, om 

resultatene av vurderingen og de tiltakene de har pålagt markedsdeltakerne å treffe, ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt 

i artikkel 95.  
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3. Markedsdeltakerne nevnt i nr. 1 skal uten opphold sikre at alle egnede korrigerende tiltak treffes i hele Unionen for alt 

berørt utstyr som de har gjort tilgjengelig på markedet. 

4. Dersom markedsdeltakeren nevnt i nr. 1 ikke treffer egnede korrigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1, skal 

vedkommende myndigheter treffe alle egnede tiltak for å forby eller begrense tilgjengeliggjøringen av utstyret på sitt nasjonale 

marked, trekke utstyret tilbake fra markedet eller tilbakekalle det. 

Vedkommende myndigheter skal uten opphold underrette Kommisjonen, de andre medlemsstatene og det meldte organet nevnt 

i nr. 2 i denne artikkel om disse tiltakene ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 95. 

5. Underretningen nevnt i nr. 4 skal omfatte alle tilgjengelige opplysninger, særlig data som er nødvendige for å identifisere 

og spore utstyr som ikke oppfyller kravene, utstyrets opprinnelse, arten av og årsakene til den påståtte manglende oppfyllelsen 

av kravene og risikoen i den forbindelse, arten og varigheten av de nasjonale tiltakene som er truffet, og argumentene som den 

berørte markedsdeltakeren har framsatt. 

6. Andre medlemsstater enn den som har innledet framgangsmåten, skal ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i 

artikkel 95 uten opphold underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om eventuell relevant ytterligere informasjon de 

måtte ha om det berørte utstyrets manglende oppfyllelse av kravene, samt eventuelle tiltak de har truffet i forbindelse med det 

berørte utstyret. 

Dersom de har innvendinger mot det meldte nasjonale tiltaket, skal de uten opphold underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om disse innvendingene ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 95. 

7. Dersom verken en medlemsstat eller Kommisjonen har framsatt innvendinger mot tiltak som en medlemsstat har truffet, 

innen to måneder etter mottak av underretningen nevnt i nr. 4, skal tiltakene anses for å være berettigede. I dette tilfellet skal 

alle medlemsstater sørge for at det uten opphold treffes tilsvarende egnede begrensende tiltak eller forbudstiltak med hensyn til 

det berørte utstyret, herunder tilbaketrekking, tilbakekalling eller begrensning av utstyrets tilgjengelighet på deres nasjonale 

marked. 

Artikkel 91 

Framgangsmåte for vurdering av nasjonale tiltak på unionsplan 

1. Dersom en medlemsstat innen to måneder etter mottak av underretningen nevnt i artikkel 90 nr. 4 framsetter innvendinger 

mot et tiltak truffet av en annen medlemsstat, eller dersom Kommisjonen anser at tiltaket er i strid med unionsretten, skal 

Kommisjonen etter å ha rådført seg med berørte vedkommende myndigheter og eventuelt berørte markedsdeltakere vurdere det 

aktuelle nasjonale tiltaket. På grunnlag av resultatene av denne vurderingen kan Kommisjonen ved hjelp av 

gjennomføringsrettsakter treffe beslutning om hvorvidt det nasjonale tiltaket er berettiget. Disse gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 107 nr. 3. 

2. Dersom Kommisjonen anser at det nasjonale tiltaket er berettiget, som nevnt i nr. 1 i denne artikkel, får artikkel 90 nr. 7 

annet ledd anvendelse. Dersom Kommisjonen anser at det nasjonale tiltaket ikke er berettiget, skal den berørte medlemsstaten 

trekke tiltaket tilbake. 

Dersom Kommisjonen ikke treffer en beslutning i henhold til nr. 1 i denne artikkel innen åtte måneder etter mottak av 

underretningen nevnt i artikkel 90 nr. 4, skal det nasjonale tiltaket anses som berettiget. 

3. Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen anser at helse- og sikkerhetsrisikoen som er forbundet med et utstyr, ikke på 

tilfredsstillende måte kan begrenses ved hjelp av tiltak som den eller de berørte medlemsstatene treffer, kan Kommisjonen på 

anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ ved hjelp av gjennomføringsrettsakter treffe de nødvendige og behørig 

begrunnede tiltakene for å sikre vern av helse og sikkerhet, herunder tiltak som begrenser eller forbyr omsetning og ibruktaking 

av det berørte utstyret. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i 

artikkel 107 nr. 3.  
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Artikkel 92 

Annen manglende oppfyllelse av kravene 

1. Dersom vedkommende myndigheter i en medlemsstat etter å ha foretatt en vurdering i henhold til artikkel 89 fastslår at et 

utstyr ikke oppfyller kravene fastsatt i denne forordning, men ikke utgjør en uakseptabel risiko for pasienters, brukeres eller 

andre personers helse eller sikkerhet, eller for andre aspekter av vernet av folkehelsen, skal de pålegge den relevante 

markedsdeltakeren å utbedre den manglende oppfyllelsen av kravene innen en rimelig frist som er tydelig definert og meddelt 

markedsdeltakeren, og som står i forhold til den manglende oppfyllelsen av kravene. 

2. Dersom markedsdeltakeren ikke utbedrer den manglende oppfyllelsen av kravene innen fristen nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel, skal den berørte medlemsstaten uten opphold treffe alle egnede tiltak for å begrense eller forby tilgjengeliggjøring av 

produktet på markedet, eller sikre at det tilbakekalles eller trekkes tilbake fra markedet. Den aktuelle medlemsstaten skal uten 

opphold underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om disse tiltakene ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i 

artikkel 95. 

3. For å sikre en ensartet anvendelse av denne artikkel kan Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter angi egnede 

tiltak som vedkommende myndigheter skal treffe for å håndtere visse typer av manglende oppfyllelse av kravene. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 107 nr. 3. 

Artikkel 93 

Forebyggende helseverntiltak 

1. Dersom en medlemsstat etter å ha foretatt en vurdering som viser at det er en potensiell risiko knyttet til et utstyr eller en 

spesifikk kategori eller gruppe av utstyr, anser at tilgjengeliggjøringen på markedet eller ibruktakingen av et utstyr eller en 

bestemt kategori eller gruppe av utstyr for å verne pasienters, brukeres og andre personers helse og sikkerhet eller andre 

folkehelseaspekter bør forbys, begrenses eller underlegges særlige krav, eller at dette utstyret eller denne kategorien eller 

gruppen av utstyr bør trekkes tilbake fra markedet eller tilbakekalles, kan den treffe alle nødvendige og berettigede tiltak. 

2. Medlemsstaten nevnt i nr. 1 skal umiddelbart underrette Kommisjonen og alle andre medlemsstater og begrunne sin 

beslutning ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 95. 

3. Kommisjonen skal i samråd med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr og ved behov de berørte markedsdeltakerne 

vurdere de nasjonale tiltakene som er truffet. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter treffe beslutning om 

hvorvidt de nasjonale tiltakene er berettigede eller ikke. Dersom Kommisjonen ikke har truffet en beslutning senest seks 

måneder etter underretningen, anses de nasjonale tiltakene for å være berettigede. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i 

samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 107 nr. 3. 

4. Dersom vurderingen nevnt i nr. 3 i denne artikkel viser at tilgjengeliggjøringen på markedet eller ibruktakingen av et 

utstyr, en bestemt kategori eller gruppe av utstyr bør forbys, begrenses eller underlegges særlige krav, eller at dette utstyret eller 

denne kategorien eller gruppen av utstyr bør trekkes tilbake fra markedet eller tilbakekalles i alle medlemsstater for å verne 

pasienters, brukeres eller andre personers helse og sikkerhet eller andre folkehelseaspekter, kan Kommisjonen vedta 

gjennomføringsrettsakter for å treffe nødvendige og behørig begrunnede tiltak. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i 

samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 107 nr. 3. 

Artikkel 94 

God forvaltningspraksis 

1. Ethvert tiltak som vedkommende myndigheter i medlemsstatene treffer i henhold til artikkel 90–93, skal inneholde en 

nøyaktig beskrivelse av forholdene som ligger til grunn for tiltaket. Dersom et slikt tiltak er rettet mot en bestemt 

markedsdeltaker, skal vedkommende myndighet uten opphold underrette den berørte markedsdeltakeren om det aktuelle tiltaket 

og samtidig informere vedkommende om hvilke klagemuligheter som finnes i henhold til gjeldende rett eller forvaltnings-

praksis i den berørte medlemsstaten, og om fristen for å klage. Dersom tiltaket får allmenn anvendelse, skal det offentliggjøres 

på egnet måte.  
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2. Bortsett fra i tilfeller der det må treffes tiltak umiddelbart på grunn av en uakseptabel risiko for menneskers helse eller 

sikkerhet, skal den berørte markedsdeltakeren gis mulighet til å framsette sine synspunkter for vedkommende myndighet innen 

en rimelig og tydelig definert frist før det treffes tiltak. 

Dersom det er truffet tiltak uten at markedsdeltakeren har hatt mulighet til å framsette sine synspunkter som nevnt i første ledd, 

skal vedkommende gis mulighet til dette så snart som mulig, og tiltaket som er truffet, skal gjennomgås umiddelbart deretter. 

3. Alle tiltak som er truffet, skal umiddelbart trekkes tilbake eller endres når markedsdeltakeren har vist at vedkommende har 

truffet effektive korrigerende tiltak, og at utstyret oppfyller kravene i denne forordning. 

4. Dersom et tiltak som er truffet i henhold til artikkel 90–93, gjelder utstyr som et meldt organ har deltatt i 

samsvarsvurderingen av, skal vedkommende myndigheter ved hjelp av det elektroniske systemet nevnt i artikkel 95 underrette 

det relevante meldte organet og myndigheten med ansvar for det meldte organet om tiltaket som er truffet. 

Artikkel 95 

Elektronisk system for markedstilsyn 

1. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene opprette og forvalte et elektronisk system for å samle inn og 

behandle følgende informasjon: 

a) Sammendrag av resultatene av tilsynsaktivitetene nevnt i artikkel 88 nr. 4. 

b) Den endelige inspeksjonsrapporten nevnt i artikkel 88 nr. 7. 

c) Informasjon om utstyr som utgjør en uakseptabel risiko for helse og sikkerhet, som nevnt i artikkel 90 nr. 2, 4 og 6. 

d) Informasjon om produkters manglende oppfyllelse av kravene som nevnt i artikkel 92 nr. 2. 

e) Informasjon om forebyggende helseverntiltak som nevnt i artikkel 93 nr. 2. 

f) Sammendrag av resultatene av medlemsstatenes gjennomgåelser og vurderinger av markedstilsynsaktiviteter som nevnt i 

artikkel 88 nr. 8. 

2. Informasjonen nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal overføres umiddelbart via det elektroniske systemet til alle berørte 

vedkommende myndigheter og, dersom det er relevant, til det meldte organet som har utstedt et sertifikat i samsvar med 

artikkel 51 for det berørte utstyret, og skal være tilgjengelig for medlemsstatene og Kommisjonen. 

3. Informasjon som utveksles mellom medlemsstatene, skal ikke offentliggjøres dersom det kan skade markedstilsyns-

aktivitetene og samarbeidet mellom medlemsstatene. 

KAPITTEL VIII 

SAMARBEID MELLOM MEDLEMSSTATENE, KOORDINERINGSGRUPPEN FOR MEDISINSK UTSTYR, EU-

REFERANSELABORATORIER OG UTSTYRSREGISTRE 

Artikkel 96 

Vedkommende myndigheter 

Medlemsstatene skal utpeke en eller flere vedkommende myndigheter som skal ha ansvar for gjennomføringen av denne 

forordning. De skal gi sine myndigheter den myndigheten, de ressursene, det utstyret og den kunnskapen som kreves for at de 

skal kunne utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte i henhold til denne forordning. Medlemsstatene skal oversende 

vedkommende myndigheters navn og kontaktopplysninger til Kommisjonen, som skal offentliggjøre en liste over 

vedkommende myndigheter. 

Artikkel 97 

Samarbeid 

1. Medlemsstatenes vedkommende myndigheter skal samarbeide med hverandre og med Kommisjonen. Kommisjonen skal 

legge til rette for den utvekslingen av informasjon som er nødvendig for å oppnå en ensartet anvendelse av denne forordning.  
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2. Når det er hensiktsmessig, skal medlemsstatene med støtte fra Kommisjonen delta i internasjonale initiativer med 

henblikk på å sikre samarbeid mellom reguleringsmyndigheter på området medisinsk utstyr. 

Artikkel 98 

Koordineringsgruppe for medisinsk utstyr 

Koordineringsgruppen for medisinsk utstyr nedsatt i samsvar med vilkårene og de nærmere bestemmelsene nevnt i artikkel 103 

og 107 i forordning (EU) 2017/745 skal med støtte fra Kommisjonen som fastsatt i artikkel 104 i forordning (EU) 2017/745 

utføre de oppgavene den gis i henhold til denne forordning, samt i henhold til forordning (EU) 2017/745. 

Artikkel 99 

Oppgaver for koordineringsgruppen for medisinsk utstyr 

I henhold til denne forordning skal koordineringsgruppen for medisinsk utstyr ha følgende oppgaver: 

a) Bidra til vurderingen av ansøkende samsvarsvurderingsorganer og meldte organer i henhold til bestemmelsene fastsatt i 

kapittel IV. 

b) Rådgi Kommisjonen på dennes anmodning om forhold som gjelder koordineringsgruppen av meldte organer nedsatt i 

henhold til artikkel 45. 

c) Bidra til utarbeidingen av retningslinjer som skal sikre en effektiv og harmonisert gjennomføring av denne forordning, 

særlig med hensyn til utpeking av og tilsyn med meldte organer, anvendelse av de generelle kravene til sikkerhet og ytelse, 

produsentenes gjennomføring av ytelsesevalueringer og meldte organers vurdering samt sikkerhetsovervåkingsaktiviteter. 

d) Bidra til den løpende overvåkingen av den tekniske utviklingen og vurderingen av om de generelle kravene til sikkerhet og 

ytelse fastsatt i denne forordning og i forordning (EU) 2017/745 er tilstrekkelige til å sikre utstyrets sikkerhet og ytelse, og 

dermed bidra til å identifisere eventuelle behov for å endre vedlegg I til denne forordning. 

e) Bidra til utarbeidingen av utstyrsstandarder og felles spesifikasjoner. 

f) Bistå vedkommende myndigheter i medlemsstatene i deres koordineringsaktiviteter, særlig på området klassifisering og 

fastsettelse av utstyrs regulatoriske status, ytelsesstudier, sikkerhetsovervåking og markedstilsyn, herunder utarbeiding og 

opprettholdelse av en ramme for et europeisk markedstilsynsprogram med det som mål å oppnå effektivitet og 

harmonisering av markedstilsynet i Unionen, i samsvar med artikkel 88. 

g) Gi råd, enten på eget initiativ eller på anmodning fra Kommisjonen, ved vurderingen av spørsmål knyttet til 

gjennomføringen av denne forordning. 

h) Bidra til harmonisert forvaltningspraksis med hensyn til utstyr i medlemsstatene. 

Artikkel 100 

Den europeiske unions referanselaboratorier 

1. For spesifikt utstyr eller en kategori eller gruppe av utstyr eller for spesifikke farer knyttet til en kategori eller gruppe av 

utstyr kan Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter utpeke ett eller flere EU-referanselaboratorier som oppfyller 

kriteriene fastsatt i nr. 4. Kommisjonen skal bare utpeke EU-referanselaboratorier som en medlemsstat eller Kommisjonens 

felles forskningssenter har inngitt en søknad om utpeking for. 

2. EU-referanselaboratoriene skal, dersom det er relevant, ha følgende oppgaver innenfor rammen av det de er utpekt for: 

a) Kontrollere ytelsen som produsenten har angitt, og at utstyr i klasse D er i samsvar med gjeldende felles spesifikasjoner, når 

dette finnes, eller med andre løsninger som produsenten har valgt for å sikre et sikkerhets- og ytelsesnivå som minst er 

likeverdig, som fastsatt i artikkel 48 nr. 3 tredje ledd. 

b) Gjennomføre egnede tester av prøver av framstilt utstyr i klasse D eller partier av utstyr i klasse D, som fastsatt i avsnitt 

4.12 i vedlegg IX og i avsnitt 5.1 i vedlegg XI.  



Nr. 30/672 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

 

c) Yte vitenskapelig og teknisk bistand til Kommisjonen, koordineringsgruppen for medisinsk utstyr, medlemsstatene og 

meldte organer i forbindelse med gjennomføringen av denne forordning. 

d) Yte vitenskapelig rådgivning om det aktuelle tekniske nivået i forbindelse med spesifikt utstyr eller en kategori eller gruppe 

av utstyr. 

e) Opprette og forvalte et nettverk av nasjonale referanselaboratorier etter samråd med nasjonale myndigheter og 

offentliggjøre en liste over de deltakende nasjonale referanselaboratoriene og de respektive oppgavene de har. 

f) Bidra til utvikling av egnede test- og analysemetoder som skal brukes i forbindelse med framgangsmåter for 

samsvarsvurdering og markedstilsyn. 

g) Samarbeide med meldte organer om utvikling av beste praksis for gjennomføring av framgangsmåtene for 

samsvarsvurdering. 

h) Gi anbefalinger om egnet referansemateriale og egnede metoder for referansemåling på høyt metrologisk nivå. 

i) Bidra til utarbeiding av felles spesifikasjoner og internasjonale standarder. 

j) Avgi vitenskapelige uttalelser på anmodning fra meldte organer i samsvar med denne forordning og offentliggjøre dem 

elektronisk, idet det tas hensyn til nasjonale bestemmelser om fortrolighet. 

3. På anmodning fra en medlemsstat kan Kommisjonen også utpeke EU-referanselaboratoriene dersom den aktuelle 

medlemsstaten ønsker å benytte slike laboratorier for å sikre kontroll av ytelsen angitt av produsenten, og at utstyr i klasse C er 

i samsvar med gjeldende felles spesifikasjoner, dersom slike finnes, eller med andre løsninger som produsenten har valgt for å 

sikre et sikkerhets- og ytelsesnivå som minst er likeverdig. 

4. EU-referanselaboratoriene skal oppfylle følgende kriterier: 

a) Ha passende og tilstrekkelig kvalifisert personale med tilstrekkelig kunnskap om og erfaring med det medisinske utstyret til 

in vitro-diagnostikk som de er utpekt for. 

b) Ha det nødvendige utstyret og referansematerialet for å kunne utføre oppgavene de har fått tildelt. 

c) Ha den nødvendig kjennskapen til internasjonale standarder og beste praksis. 

d) Ha en egnet administrativ organisasjon og struktur. 

e) Sikre at personalet behandler informasjonen og dataene de mottar når de utfører sine oppgaver, fortrolig. 

f) Handle i allmennhetens interesse og på en uavhengig måte. 

g) Sørge for at personalet ikke har økonomiske eller andre interesser i industrien for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk 

som kan påvirke deres upartiskhet, og avgir erklæring om eventuelle andre direkte eller indirekte interesser de kan ha i 

industrien for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, og oppdaterer denne erklæringen dersom det inntreffer en relevant 

endring. 

5. EU-referanselaboratoriene skal danne et nettverk for å koordinere og harmonisere sine arbeidsmetoder med hensyn til 

testing og vurdering. Denne koordineringen og harmoniseringen skal omfatte 

a) bruk av koordinerte metoder, framgangsmåter og prosesser, 

b) å oppnå enighet om å bruke samme referansematerialer og felles prøver og serokonverteringspaneler, 

c) fastsettelse av felles vurderings- og fortolkningskriterier, 

d) bruk av felles testprotokoller og vurdere testresultatene ved bruk av standardiserte og koordinerte vurderingsmetoder, 

e) bruk av standardiserte og koordinerte testrapporter, 

f) utvikling, bruk og vedlikehold av et system for fagfellevurdering, 

g) organisering av regelmessige kvalitetsvurderingskontroller (herunder gjensidige kontroller av testresultatenes kvalitet og 

sammenlignbarhet),  
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h) oppnå enighet om felles retningslinjer, anvisninger, prosedyremessige anvisninger eller standardiserte framgangsmåter, 

i) koordinering av innføringen av testmetoder for nye teknologier og i samsvar med nye eller endrede felles spesifikasjoner, 

j) fornyet vurdering av det aktuelle tekniske nivået på grunnlag av sammenlignbare testresultater eller ved hjelp av ytterligere 

undersøkelser på anmodning fra en medlemsstat eller Kommisjonen. 

6. EU-referanselaboratoriene kan gis et finansielt bidrag fra Unionen. 

Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta de nærmere bestemmelsene om og størrelsen på Unionens 

finansielle bidrag til EU-referanselaboratoriene, idet det tas hensyn til målene om vern av helse og sikkerhet, støtte til 

nyskaping samt kostnadseffektivitet. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren 

nevnt i artikkel 107 nr. 3. 

7. Dersom meldte organer eller medlemsstater anmoder om vitenskapelig eller teknisk bistand eller en vitenskapelig uttalelse 

fra et EU-referanselaboratorium, kan de bli bedt om å betale gebyrer for helt eller delvis å dekke det aktuelle laboratoriets 

kostnader for å utføre den aktuelle oppgaven i henhold til forhåndsfastsatte og åpne vilkår. 

8. Kommisjonen skal ved hjel av gjennomføringsrettsakter fastsette 

a) detaljerte regler for å lette anvendelsen av nr. 2 i denne artikkel og detaljerte regler for å sikre samsvar med kriteriene nevnt 

i nr. 4 i denne artikkel, 

b) strukturen og størrelsen på gebyrene nevnt i nr. 7 i denne artikkel som et EU-referanselaboratorium kan kreve for å avgi 

vitenskapelige uttalelser på anmodning fra meldte organer og medlemsstatene i samsvar med denne forordning, idet det tas 

hensyn til målene om vern av menneskers helse og sikkert, støtte til nyskaping samt kostnadseffektivitet. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 107 nr. 3. 

9. EU-referanselaboratoriene skal være underlagt Kommisjonens kontroll, herunder besøk og stedlige revisjoner, med 

henblikk på å kontrollere at kravene i denne forordning er oppfylt. Dersom det ved slike kontroller viser seg at et EU-

referanselaboratorium ikke oppfyller kravene som gjelder for oppgavene det er blitt utpekt for, skal Kommisjonen ved hjelp av 

gjennomføringsrettsakter treffe egnede tiltak, herunder begrense, midlertidig oppheve eller trekke tilbake utpekingen. 

10. Bestemmelsene i artikkel 107 nr. 1 i forordning (EU) 2017/745 får anvendelse på EU-referanselaboratorienes personale. 

Artikkel 101 

Utstyrsregistre og -databaser 

Kommisjonen og medlemsstatene skal treffe alle egnede tiltak for å oppmuntre til opprettelse av registre og databaser for 

bestemte typer utstyr ved å fastsette felles prinsipper for innsamling av sammenlignbar informasjon. Slike registre og databaser 

skal bidra til en uavhengig vurdering av utstyrets langsiktige sikkerhet og ytelse. 

KAPITTEL IX 

FORTROLIGHET, VERN AV OPPLYSNINGER, FINANSIERING OG SANKSJONER 

Artikkel 102 

Fortrolighet 

1. Med mindre annet er fastsatt i denne forordning og uten at det berører eksisterende nasjonale bestemmelser og praksis i 

medlemsstatene om fortrolighet, skal alle parter som berøres av anvendelsen av denne forordning, sikre fortrolig behandling av 

den informasjonen og de dataene de mottar når de utfører sine oppgaver, med henblikk på å verne 

a) personopplysninger i samsvar med artikkel 103, 

b) fysiske eller juridiske personers kommersielt fortrolige informasjon og forretningshemmeligheter, herunder 

immaterialrettigheter, med mindre utlevering er i allmennhetens interesse, 

c) en effektiv gjennomføring av denne forordning, særlig med hensyn til inspeksjoner, undersøkelser eller revisjoner.  
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2. Uten at det berører nr. 1, skal informasjon som utveksles på fortrolig grunnlag mellom vedkommende myndigheter og 

mellom vedkommende myndigheter og Kommisjonen, ikke utleveres uten at det på forhånd er innhentet samtykke fra den 

myndigheten som informasjonen stammer fra. 

3. Nr. 1 og 2 skal ikke berøre Kommisjonens, medlemsstatenes og meldte organers rettigheter og plikter når det gjelder 

utveksling av informasjon og offentliggjøring av advarsler, og heller ikke de berørte personenes plikt til å utlevere informasjon i 

henhold til strafferetten. 

4. Kommisjonen og medlemsstatene kan utveksle fortrolig informasjon med reguleringsmyndigheter i tredjestater som de 

har inngått bi- eller multilaterale avtaler om fortrolighet med. 

Artikkel 103 

Vern av opplysninger 

1. Medlemsstatene skal anvende direktiv 95/46/EF på behandling av personopplysninger som utføres i medlemsstatene i 

henhold til denne forordning. 

2. Forordning (EF) nr. 45/2001 får anvendelse på behandling av personopplysninger som utføres av Kommisjonen i henhold 

til denne forordning. 

Artikkel 104 

Gebyrer 

1. Denne forordning skal ikke berøre medlemsstatenes mulighet til å kreve gebyrer for den virksomheten som er beskrevet i 

denne forordning, forutsatt at størrelsen på gebyret fastsettes på en åpen måte og på grunnlag av prinsippene om 

kostnadsdekning. 

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene minst tre måneder før gebyrenes struktur og 

størrelse skal vedtas. Gebyrenes struktur og størrelse skal gjøres offentlig tilgjengelig på anmodning. 

Artikkel 105 

Finansiering av aktiviteter forbundet med utpeking av og tilsyn med meldte organer 

Kostnadene forbundet med felles vurderingsaktiviteter skal dekkes av Kommisjonen. Kommisjonen skal ved hjelp av 

gjennomføringsrettsakter fastsette refunderbare kostnaders omfang og struktur og andre nødvendige gjennomføringsregler. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 107 nr. 3. 

Artikkel 106 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får anvendelse på brudd på bestemmelsene i denne forordning, og treffe 

alle nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold 

til overtredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal innen 25. februar 2022 underrette Kommisjonen om disse 

bestemmelsene og tiltakene og uten opphold underrette den om eventuelle senere endringer. 

KAPITTEL X 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 107 

Komitéprosedyre 

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen for medisinsk utstyr nedsatt ved artikkel 114 i forordning (EU) 2017/745. Nevnte 

komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.  
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3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Dersom komiteen ikke avgir uttalelse, skal Kommisjonen ikke vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 

tredje ledd i forordning (EU) nr. 182/2011 får anvendelse. 

4. Når det vises til dette nummer, får artikkel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med artikkel 4 og 5 i samme 

forordning, alt etter hva som er relevant, anvendelse. 

Artikkel 108 

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 de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 10 nr. 4, artikkel 17 nr. 4, artikkel 24 nr. 10, artikkel 51 

nr. 6 og artikkel 66 nr. 8 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 25. mai 2017. Kommisjonen skal utarbeide en 

rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utløpet av femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal 

stilltiende forlenges med perioder av samme varighet, med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en slik 

forlengelse senest tre måneder før utgangen av hver periode. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 10 nr. 4, artikkel 17 nr. 4, artikkel 24 nr. 10, artikkel 51 nr. 6 og artikkel 66  

nr. 8 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den 

delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den 

europeiske unions tidende eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter 

som allerede har trådt i kraft. 

4. Før en delegert rettsakt vedtas, skal Kommisjonen rådføre seg med eksperter utpekt av hver enkelt medlemsstat i samsvar 

med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming. 

5. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 10 nr. 4, artikkel 17 nr. 4, artikkel 24 nr. 10, artikkel 51 nr. 6 og artikkel 

66 nr. 8 trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse innen en frist på tre måneder etter at 

rettsakten ble meddelt Europaparlamentet eller Rådet, eller dersom Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen 

har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. Fristen forlenges med tre måneder på 

Europaparlamentets eller Rådets initiativ. 

Artikkel 109 

Særskilte delegerte rettsakter for forskjellige delegerte myndigheter 

Kommisjonen skal vedta en delegert rettsakt for hver myndighet den delegeres i henhold til denne forordning. 

Artikkel 110 

Overgangsbestemmelser 

1. Fra og med 26. mai 2022 skal enhver offentliggjøring av meldinger knyttet til et meldt organ i samsvar med direktiv 

98/79/EF være ugyldig. 

2. Sertifikater utstedt av meldte organer i samsvar med direktiv 98/79/EF før 25. mai 2017 skal fortsatt være gyldige fram til 

utløpet av perioden angitt på sertifikatet, bortsett fra sertifikater utstedt i samsvar med vedlegg IV til direktiv 98/79/EF, som blir 

ugyldige senest 27. mai 2024. 

Sertifikater utstedt av meldte organer i samsvar med direktiv 98/79/EF fra og med 25. mai 2017 blir ugyldige 27. mai 2024.  
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3. Som unntak fra artikkel 5 i denne forordning kan utstyr med et sertifikat utstedt i samsvar med direktiv 98/79/EF og som 

er gyldig i henhold til nr. 2 i denne artikkel, bare bringes i omsetning eller tas i bruk dersom det fra denne forordnings 

anvendelsesdato fortsatt er i samsvar med nevnte direktiv, og forutsatt at designen og det tiltenkte formålet ikke er blitt 

vesentlig endret. Kravene i denne forordning til overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, markedstilsyn, 

sikkerhetsovervåking, registrering av markedsdeltakere og utstyr får imidlertid anvendelse i stedet for de tilsvarende kravene i 

nevnte direktiv. 

Uten at det berører kapittel IV og nr. 1 i denne artikkel, skal det meldte organet som har utstedt sertifikatet nevnt i først ledd, 

fortsatt være ansvarlig for egnet overvåking med hensyn til alle gjeldende krav knyttet til utstyret det har sertifisert. 

4. Utstyr som lovlig er brakt i omsetning i henhold direktiv 98/79/EF før 26. mai 2022, og utstyr som er brakt i omsetning 

etter 26. mai 2022 på grunnlag av et sertifikat som nevnt i nr. 2 i denne artikkel, kan fortsatt gjøres tilgjengelig på markedet 

eller tas i bruk fram til 27. mai 2025. 

5. Som unntak fra direktiv 98/79/EF kan utstyr som oppfyller kravene i denne forordning, bringes i omsetning før  

26. mai 2022. 

6. Som unntak fra direktiv 98/79/EF kan samsvarsvurderingsorganer som oppfyller kravene i denne forordning, utpekes og 

meldes før 26. mai 2022. Meldte organer som er blitt utpekt og meldt i samsvar med denne forordning, kan anvende 

framgangsmåtene for samsvarsvurdering fastsatt i denne forordning og utstede sertifikater i samsvar med denne forordning før 

26. mai 2022. 

7. Når det gjelder utstyr som er underlagt framgangsmåtene fastsatt i artikkel 48 nr. 3 og 4, får nr. 5 i denne artikkel 

anvendelse, forutsatt at de nødvendige utnevningene til koordineringsgruppen for medisinsk utstyr, ekspertpanelene og EU-

referanselaboratoriene er gjort. 

8. Som unntak fra artikkel 10 og artikkel 12 nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 98/79/EF skal produsenter, autoriserte 

representanter, importører og meldte organer som i perioden som starter på den seneste av datoene nevnt i artikkel 113 nr. 3 

bokstav f), og som utløper 18 måneder senere, oppfyller kravene i artikkel 27 nr. 3, artikkel 28 nr. 1 og artikkel 51 nr. 5 i denne 

forordning, anses for å oppfylle de lover og forskrifter som medlemsstatene har vedtatt i samsvar med artikkel 10 og artikkel 12 

nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 98/79/EF, som angitt i beslutning 2010/227/EU. 

9. Tillatelser gitt av vedkommende myndigheter i medlemsstatene i samsvar med artikkel 9 nr. 12 i direktiv 98/79/EF skal 

være gyldige så lenge som det som er angitt i tillatelsen. 

10. Fram til Kommisjonen i samsvar med artikkel 24 nr. 2 har utpekt utstedende enheter, skal GS1, HIBCC and ICCBBA 

anses som utpekte utstedende enheter. 

Artikkel 111 

Vurdering 

Senest 27. mai 2027 skal Kommisjonen vurdere anvendelsen av denne forordning og utarbeide en vurderingsrapport om den 

framgangen som har skjedd med hensyn til å nå målene i forordningen, herunder en vurdering av de nødvendige ressursene som 

kreves for å gjennomføre denne forordning. Det skal særlig legges vekt på utstyrs sporbarhet takket være markedsdeltakeres, 

helseinstitusjoners og helsepersonells lagring av UDI-en i henhold til artikkel 24. Vurderingen skal også omfatte en 

gjennomgåelse av hvordan artikkel 4 fungerer. 

Artikkel 112 

Oppheving 

Uten at det berører artikkel 110 nr. 3 og 4 i denne forordning, og uten at det berører medlemsstatenes og produsentens 

forpliktelser med hensyn til sikkerhetsovervåking og produsentenes forpliktelser med hensyn til å gjøre dokumentasjon 

tilgjengelig i henhold til direktiv 98/79/EF, oppheves nevnte direktiv med virkning fra 26. mai 2022, med unntak av 

a) artikkel 11, artikkel 12 nr. 1 bokstav c) og artikkel 12 nr. 2 og 3 i direktiv 98/79/EF samt forpliktelsene med hensyn til 

sikkerhetsovervåking og ytelsesstudier fastsatt i de tilhørende vedleggene, som oppheves med virkning fra den seneste av 

datoene nevnt i artikkel 113 nr. 2 og artikkel 113 nr. 3 bokstav f) i denne forordning, og  
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b) artikkel 10 og artikkel 12 nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 98/79/EF samt forpliktelsene med hensyn til registrering av utstyr 

og markedsdeltakere og til sertifikatmeldinger fastsatt i de tilhørende vedleggene, som oppheves med virkning fra 

18 måneder etter den seneste av datoene nevnt i artikkel 113 nr. 2 og artikkel 113 nr. 3 bokstav f) i denne forordning. 

Når det gjelder utstyr nevnt i artikkel 110 nr. 3 og 4 i denne forordning, får direktiv 98/79/EF fortsatt anvendelse fram til  

27. mai 2025 i den utstrekning det er nødvendig for anvendelsen av disse numre. 

Beslutning 2010/227/EU som ble vedtatt i henhold til direktiv 90/385/EØF, 93/42/EØF og 98/79/EF, skal oppheves med 

virkning fra den seneste av datoene nevnt i artikkel 113 nr. 2 og artikkel 113 nr. 3 bokstav f) i denne forordning. 

Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg XV. 

Artikkel 113 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

2. Den får anvendelse fra 26. mai 2022. 

3. Som unntak fra nr. 2: 

a) Artikkel 27 nr. 3 og artikkel 51 nr. 5 får anvendelse fra 27. november 2023. 

b) Artikkel 31–46 og artikkel 96 får anvendelse fra 26. november 2017. Fra denne datoen og fram til 26. mai 2022 får 

forpliktelsene som påhviler meldte organer i henhold til artikkel 31–46, imidlertid anvendelse bare på organer som inngir 

en søknad om utpeking i samsvar med artikkel 34. 

c) Artikkel 97 får anvendelse fra 26. mai 2018. 

d) Artikkel 100 får anvendelse fra 25. november 2020. 

e) For utstyr i klasse D får artikkel 24 nr. 4 anvendelse fra 26. mai 2023. For utstyr i klasse B og C får artikkel 24 nr. 4 

anvendelse fra 26. mai 2025. For utstyr i klasse A får artikkel 24 nr. 4 anvendelse fra 26. mai 2027. 

f) Uten at det berører Kommisjonens forpliktelser i henhold til artikkel 34 i forordning (EU) 2017/745, får forpliktelsene og 

kravene som gjelder Euramed, anvendelse fra den datoen som svarer til seks måneder etter offentliggjøring av meldingen 

nevnt i artikkel 34 nr. 1 i nevnte forordning, dersom Euramed på grunn av omstendigheter som ikke med rimelighet kunne 

forutses ved utarbeiding av utkastet til plan nevnt i artikkel 34 nr. 3 i nevnte forordning, ikke er fullt ut funksjonell  

26. mai 2022. Bestemmelsene det vises til i forrige punktum, er 

— artikkel 26, 

— artikkel 28, 

— artikkel 29, 

— artikkel 36 nr. 2 annet punktum, 

— artikkel 38 nr. 10, 

— artikkel 39 nr. 2, 

— artikkel 40 nr. 12 annet ledd, 

— artikkel 42 nr. 7 bokstav d) og e), 

— artikkel 49 nr. 2, 

— artikkel 50 nr. 1, 

— artikkel 66–73, 

— artikkel 74 nr. 1–13, 

— artikkel 75–77, 

— artikkel 81 nr. 2, 
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— artikkel 82 og 83, 

— artikkel 84 nr. 5 og 7 og artikkel 84 nr. 8 tredje ledd, 

— artikkel 85, 

— artikkel 88 nr. 4, 7 og 8, 

— artikkel 90 nr. 2 og 4, 

— artikkel 92 nr. 2 siste punktum, 

— artikkel 94 nr. 4, 

— artikkel 110 nr. 3 første ledd annet punktum. 

Fram til Eudamed er fullt ut funksjonell, får de tilsvarende bestemmelsene i direktiv 98/79/EF anvendelse med henblikk på 

å oppfylle forpliktelsene som er fastsatt i bestemmelsene angitt i denne bokstav første ledd, når det gjelder utveksling av 

informasjon, herunder særlig informasjon om ytelsesstudier, sikkerhetsovervåkingsrapportering, registrering av utstyr og 

markedsdeltakere og sertifikatmeldinger. 

g) Framgangsmåtene fastsatt i artikkel 74 får anvendelse fra 26. mai 2029 uten at det berører artikkel 74 nr. 14. 

h) Artikkel 110 nr. 10 får anvendelse fra 26. mai 2019. 

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

Utferdiget i Strasbourg 5. april 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

I. BORG 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

GENERELLE KRAV TIL SIKKERHET OG YTELSE 

KAPITTEL I 

GENERELLE KRAV 

1. Utstyr skal oppnå den ytelsen som produsenten har angitt, og skal designes og framstilles på en slik måte at det under 

normale bruksforhold er egnet for det tiltenkte formålet. Utstyr skal være sikkert og effektivt og skal ikke forverre 

pasientenes kliniske tilstand eller sette pasientenes sikkerhet eller brukernes eller eventuelle andre personers sikkerhet og 

helse i fare, forutsatt at en eventuell risiko som kan være forbundet med bruken av utstyret, er akseptabel i forhold til den 

nytten pasienten vil ha av det, og er forenlig med et høyt nivå for vern av sikkerhet og helse, idet det tas hensyn til det 

allment anerkjente aktuelle tekniske nivået. 

2. Med kravet i dette vedlegg om å redusere risikoene så langt som mulig menes at risikoene skal reduseres så langt som mulig 

uten at nytte-risikoforholdet påvirkes negativt. 

3. Produsenter skal opprette, gjennomføre, dokumentere og opprettholde et risikohåndteringssystem. 

Med risikohåndtering menes en kontinuerlig gjentakende prosess i hele utstyrets livssyklus som skal oppdateres systematisk 

og regelmessig. Ved gjennomføring av risikohåndtering skal produsentene 

a) utarbeide og dokumentere en risikohåndteringsplan for hvert enkelt utstyr, 

b) identifisere og analysere de kjente og forutsigbare farene som er forbundet med hvert enkelt utstyr, 

c) beregne og vurdere risikoene forbundet med og som oppstår under den tiltenkte bruken, og ved feil bruk, som med 

rimelighet kan forutses, 

d) fjerne eller kontrollere risikoene nevnt i bokstav c) i samsvar med kravene i avsnitt 4, 

e) vurdere hvilken betydning informasjon fra produksjonsfasen, og særlig fra systemet for overvåking etter at utstyret er 

brakt i omsetning, har på farer og hvor ofte de inntreffer, på beregninger av tilknyttede risikoer samt på den samlede 

risikoen, nytte-risikoforholdet og om risikoene er akseptable, og 

f) på grunnlag av vurderingen av betydningen av informasjonen nevnt i bokstav e) om nødvendig endre kontrolltiltakene i 

samsvar med kravene i avsnitt 4. 

4. De risikokontrolltiltakene som produsenter vedtar med hensyn til design og framstilling av utstyret, skal være i samsvar 

med sikkerhetsprinsipper, idet det tas hensyn til det allment anerkjente aktuelle tekniske nivået. For å redusere risikoene 

skal produsentene sørge for risikostyring, slik at den gjenværende risikoen forbundet med hver fare samt den samlede 

gjenværende risikoen anses som akseptabel. Når produsentene skal velge de best egnede løsningene, skal de i følgende 

rekkefølge 

a) fjerne eller redusere risikoene så langt som mulig ved hjelp av sikker design og framstilling, 

b) dersom det er relevant, treffe nødvendige beskyttelsestiltak, herunder alarmsignaler ved behov, dersom risikoene ikke 

kan fjernes, og 

c) stille til rådighet informasjon om sikkerhet (advarsler/forholdsregler/kontraindikasjoner) og, dersom det er relevant, 

opplæring til brukerne. 

Produsentene skal informere brukerne om eventuelle gjenværende risikoer. 

5. Med henblikk på å fjerne eller redusere risikoer knyttet til brukerfeil skal produsenten 

a) så langt som mulig redusere risikoene knyttet til utstyrets ergonomiske egenskaper og de omgivelsene der utstyret er 

ment å skulle brukes (design for pasientsikkerhet), og 

b) ta hensyn til de tiltenkte brukernes tekniske kunnskap, erfaring, utdanning, opplæring og, dersom det er relevant, 

omgivelsene der utstyret skal brukes, samt de tiltenkte brukernes medisinske og fysiske tilstand (design for lekmenn, 

yrkesbrukere, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre brukere).  
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6. Et utstyrs egenskaper og ytelse skal i levetiden angitt av produsenten ikke forringes så mye at pasientens eller brukerens og, 

dersom det er relevant, andre personers helse eller sikkerhet settes i fare når utstyret utsettes for påkjenninger som kan 

forekomme under normale bruksforhold, og det er blitt vedlikeholdt på riktig måte i samsvar med produsentens anvisninger. 

7. Utstyr skal designes, framstilles og emballeres slik at utstyrets egenskaper og ytelse ved den tiltenkte bruken ikke forringes 

under transport og oppbevaring, f.eks. som følge av temperatur- og fuktighetsvingninger, idet det tas hensyn til 

anvisningene og informasjonen fra produsenten. 

8. Alle kjente og forutsigbare risikoer og eventuelle uønskede virkninger skal minimeres og være akseptable veid opp mot den 

vurderte potensielle nytten for pasientene og/eller brukeren som følge av utstyrets tiltenkte ytelse ved normale bruksforhold. 

KAPITTEL II 

KRAV TIL YTELSE, DESIGN OG FRAMSTILLING 

9. Ytelsesegenskaper 

9.1. Utstyr skal designes og framstilles slik at det er egnet for formålene nevnt i artikkel 2 nr. 2 som er angitt av produsenten, 

og egnet med hensyn til den ytelsen det er ment å oppnå, idet det tas hensyn til det allment anerkjente aktuelle tekniske 

nivået. Det skal ha den ytelsen som produsenten har angitt, og særlig, dersom det er relevant, 

a) den analytiske ytelsen, f.eks. analytisk sensitivitet, analytisk spesifisitet, riktighet (bias), presisjon (repeterbarhet og 

reproduserbarhet), nøyaktighet (som følge av riktighet og presisjon), påvisnings- og kvantifiseringsgrenser, 

måleområde, linearitet, cutoff-verdi, herunder fastsettelse av egnede kriterier for prøvetaking og håndtering og 

kontroll av relevant endogen og eksogen interferens, kryssreaksjoner og 

b) den kliniske ytelsen, f.eks. diagnostisk sensitivitet, diagnostisk spesifisitet, positiv prediktiv verdi, negativ prediktiv 

verdi, sannsynlighetsrate og forventede verdier i normale og berørte populasjoner. 

9.2. Utstyrets ytelsesegenskaper skal opprettholdes i hele levetiden som produsenten har angitt for utstyret. 

9.3. Dersom utstyrets ytelse avhenger av bruk av kalibratorer og/eller kontrollmateriale, skal den metrologiske sporbarheten 

for verdiene som er fastsatt for kalibratorer og/eller kontrollmateriale, sikres ved hjelp av egnede metoder for 

referansemåling og/eller egnet referansemateriale på høyt metrologisk nivå. Dersom dette er tilgjengelig, skal den 

metrologiske sporbarheten for verdiene som er fastsatt for kalibratorer og kontrollmateriale, sikres i henhold til sertifisert 

referansemateriale eller sertifiserte metoder for referansemåling. 

9.4. Dersom utstyrets egenskaper og ytelse kan bli påvirket når utstyret brukes som tiltenkt under normale bruksforhold, skal 

det følgende særlig kontrolleres: 

a) For utstyr til selvtesting: ytelse som oppnås av lekmenn. 

b) For utstyr til pasientnær testing: ytelse som oppnås i relevante miljøer (f.eks. pasientens hjem, akuttmottak, 

ambulanser). 

10. Kjemiske, fysiske og biologiske egenskaper 

10.1. Utstyr skal designes og framstilles på en måte som sikrer at kravene til egenskaper og ytelse nevnt i kapittel I oppfylles. 

Det skal tas særlig hensyn til muligheten for svekket analytisk ytelse som følge av fysisk og/eller kjemisk uforenlighet 

mellom materialene som brukes, og prøvene, analytten eller markøren som skal påvises (f.eks. biologiske vev, celler, 

kroppsvæsker og mikroorganismer), idet det tas hensyn til utstyrets tiltenkte formål.  
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10.2. Utstyr skal designes, framstilles og emballeres slik at risikoen som forurensende stoffer og reststoffer utgjør for 

pasientene, minimeres, idet det tas hensyn til utstyrets tiltenkte formål og til de personene som er involvert i transporten, 

oppbevaringen og bruken av utstyret. Det skal tas særlig hensyn til vev som eksponeres for slike forurensende stoffer og 

reststoffer, og til hvor lenge eksponeringen varer, og hvor ofte den skjer. 

10.3. Utstyr skal designes og framstilles slik at risikoene forårsaket av stoffer eller partikler, herunder slitasjepartikler, 

nedbrytingsprodukter og prosesseringsreststoffer, som kan frigjøres fra utstyret, reduseres til et så lavt nivå som det med 

rimelighet er praktisk mulig å oppnå. Det skal særlig tas hensyn til stoffer som er kreftframkallende, arvestoffskadelige 

eller reproduksjonstoksiske («CMR-stoffer») i samsvar med del 3 i vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1272/2008(1), og stoffer med hormonforstyrrende egenskaper for hvilke det foreligger vitenskapelig 

dokumentasjon som viser at de kan ha alvorlige virkninger på menneskers helse, og som identifiseres i samsvar med 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 59 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(2). 

10.4. Utstyr skal designes og framstilles slik at risikoene forbundet med utilsiktet inntrenging av stoffer i utstyret, reduseres så 

langt som mulig, idet det tas hensyn til utstyret og omgivelsene der det skal brukes. 

11. Infeksjon og mikrobiell kontaminering 

11.1. Utstyret og utstyrets framstillingsprosess skal utformes slik at infeksjonsfaren unngås eller begrenses så langt som mulig 

for brukeren eller, dersom det er relevant, andre personer. Designen skal 

a) muliggjøre enkel og sikker håndtering, 

b) så langt som mulig redusere eventuell mikrobiell lekkasje fra utstyret og/eller mikrobiell eksponering under bruk 

og ved behov 

c) hindre mikrobiell kontaminering av utstyret under bruk og, når det gjelder prøvebeholdere, risikoen for 

kontaminering av prøven. 

11.2. Utstyr som er merket som sterilt eller med opplysninger om at det er i en bestemt mikrobiell tilstand, skal designes, 

framstilles og emballeres slik at den sterile eller mikrobielle tilstanden opprettholdes under transport- og oppbevarings-

forholdene fastsatt av produsenten, fram til emballasjen åpnes på stedet der utstyret skal brukes, med mindre emballasjen 

som opprettholder den sterile eller mikrobielle tilstanden, er skadet. 

11.3. Utstyr som er merket som sterilt, skal behandles, framstilles, emballeres og steriliseres ved hjelp av egnede validerte 

metoder. 

11.4. Utstyr som skal steriliseres, skal framstilles og emballeres under egnede og kontrollerte forhold og i egnede og 

kontrollerte anlegg. 

11.5. Emballeringssystemer for ikke-sterilt utstyr skal opprettholde produktets integritet og renhet og, dersom utstyret skal 

steriliseres før bruk, minimere risikoen for mikrobiell kontaminering. Emballeringssystemet skal være egnet for den 

steriliseringsmetoden som produsenten har angitt. 

11.6. Merkingen av utstyret skal gjøre det mulig å skille mellom identisk utstyr eller utstyr som ligner hverandre, og som 

bringes i omsetning i både steril og ikke-steril tilstand, i tillegg til symbolet som brukes for å angi at utstyret er sterilt. 

12. Utstyr som inneholder materialer av biologisk opprinnelse 

Dersom utstyr omfatter vev, celler eller stoffer fra mennesker eller av animalsk eller mikrobiell opprinnelse, skal valget 

av kilder, behandling, konservering, testing og håndtering av vev, celler og stoffer av slik opprinnelse og 

framgangsmåtene for kontroll skje på en måte som er sikker for brukeren og andre personer.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH) (EUT L 136 av 29.5.2007, s. 3). 
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Sikkerheten skal særlig ivaretas i forbindelse med mikrobielle stoffer og andre overførbare agens ved bruk av validerte 

metoder for fjerning eller inaktivering i løpet av framstillingsprosessen. Dette gjelder ikke nødvendigvis for visse typer 

utstyr der de mikrobielle stoffenes og de andre overførbare agensenes aktivitet er en integrert del av utstyrets tiltenkte 

formål, eller dersom en slik fjerning eller inaktivering vil redusere utstyrets ytelse. 

13. Konstruksjon av utstyr og interaksjon med utstyrets omgivelser 

13.1. Dersom utstyret er beregnet på bruk i kombinasjon med annet utstyr eller andre innretninger, skal hele kombinasjonen, 

herunder sammenkoplingssystemet, være sikkert og ikke forringe utstyrets angitte ytelse. Enhver begrensning med 

hensyn til bruk av slike kombinasjoner skal angis i merkingen og/eller bruksanvisningen. 

13.2. Utstyr skal designes og framstilles slik at det følgende i størst mulig utstrekning unngås eller begrenses: 

a) Risikoen for skade som skyldes utstyrets fysiske egenskaper, herunder forholdet mellom volum og trykk, dets 

størrelse og eventuelt ergonomi. 

b) Risikoene i forbindelse med ytre påvirkninger eller miljøforhold som med rimelighet kan forutses, f.eks. 

magnetfelter, elektrisk og elektromagnetisk påvirkning utenfra, elektrostatisk utladning, stråling forbundet med 

diagnostiske eller terapeutiske prosedyrer, trykk, fuktighet, temperatur, trykk- og akselerasjonsvariasjoner eller 

interferens forårsaket av radiosignaler. 

c) Risikoene forbundet med bruk av utstyret når det kommer i kontakt med materialer, væsker og stoffer, herunder 

gasser, som det eksponeres for under normale bruksforhold. 

d) Risikoene forbundet med en mulig negativ interaksjon mellom programvaren og IT-miljøet der den brukes, og som 

den interagerer med. 

e) Risikoen for at stoffer utilsiktet trenger inn i utstyret. 

f) Risikoen for feil identifisering av prøver og for feilaktige resultater som følge av f.eks. forvirrende farge- og/eller 

tall- og/eller tegnkoder på prøvebeholdere, avtakbare deler og/eller tilbehør som brukes sammen med utstyr for å 

utføre testen eller analysen som tiltenkt. 

g) Risikoen for forutsigbar interferens med annet utstyr. 

13.3. Utstyr skal designes og framstilles slik at risikoen for brann eller eksplosjon minimeres ved normal bruk og ved første 

feilforekomst. Det skal særlig rettes oppmerksomhet mot utstyr hvis tiltenkte bruk innebærer at det eksponeres for eller 

brukes i forbindelse med brannfarlige eller eksplosjonsfarlige stoffer eller stoffer som kan forårsake forbrenning. 

13.4. Utstyr skal designes og framstilles slik at justering, kalibrering og vedlikehold kan utføres på en sikker og effektiv måte. 

13.5. Utstyr som er beregnet på bruk sammen med annet utstyr eller andre produkter, skal designes og framstilles slik at 

interoperabiliteten og kompatibiliteten er pålitelig og sikker. 

13.6. Utstyr skal designes og framstilles slik at avfallsdisponering av utstyret og tilhørende avfallsstoffer kan utføres av 

brukerne eller andre personer på en enkel og sikker måte. For dette formål skal produsenter identifisere og teste 

framgangsmåter og tiltak som muliggjør sikker avfallsdisponering av utstyret etter bruk. Slike framgangsmåter skal 

beskrives i bruksanvisningen. 

13.7 Måle-, kontroll- eller visningsskalaer (herunder fargeendring og andre visuelle indikatorer) skal designes og framstilles 

etter ergonomiske prinsipper, idet det tas hensyn til det tiltenkte formålet, brukerne og miljøforholdene der utstyret skal 

brukes. 

14. Utstyr med målefunksjon 

14.1. Utstyr med en primær analytisk målefunksjon skal designes og framstilles slik at det gir egnet analytisk ytelse i samsvar 

med avsnitt 9.1 bokstav a) i vedlegg I, idet det tas hensyn til utstyrets tiltenkte formål.  
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14.2. Målingene som gjøres ved hjelp av utstyr med målefunksjon, skal uttrykkes i legale måleenheter i samsvar med 

bestemmelsene i rådsdirektiv 80/181/EØF(1). 

15. Vern mot stråling 

15.1. Utstyr skal designes, framstilles og emballeres slik at strålingen (tilsiktet, utilsiktet eller spredt) som brukere og andre 

personer eksponeres for, reduseres så langt som mulig og på en måte som er forenlig med den tiltenkte bruken, uten at 

stråledosen som er foreskrevet som egnet for diagnostiseringen, begrenses. 

15.2. Når utstyr er beregnet på å sende ut farlig eller potensielt farlig ioniserende og/eller ikke-ioniserende stråling, skal det så 

langt som mulig 

a) designes og framstilles slik at det sikres at arten av og mengden stråling som sendes ut, kan kontrolleres og/eller 

justeres, og 

b) være utstyrt med visuelle og/eller hørbare advarsler om slik stråling. 

15.3. Bruksanvisningen for utstyr som sender ut farlig eller potensielt farlig stråling, skal inneholde detaljert informasjon om 

hva slags stråling som sendes ut, hvordan brukeren kan vernes, og hvordan feilbruk og risikoer i forbindelse med 

installering kan reduseres så langt som mulig og i et omfang som er egnet. Informasjon om aksept- og ytelsestesting, 

akseptkriterier og framgangsmåten for vedlikehold skal også angis. 

16. Elektroniske programmerbare systemer – utstyr som inneholder elektroniske programmerbare systemer og programvare 

som er utstyr i seg selv 

16.1. Utstyr som inneholder elektroniske programmerbare systemer, herunder programvare, eller programvare som er utstyr i 

seg selv, skal designes slik at det sikres at repeterbarhet, pålitelighet og ytelse er i samsvar med den tiltenkte bruken. 

Dersom det oppstår en første feilforekomst, skal det treffes egnede tiltak slik at risikoene eller den svekkede ytelsen som 

dette kan innebære, fjernes eller reduseres så langt som mulig. 

16.2. For utstyr som inneholder programvare, eller for programvare som er utstyr i seg selv, skal programvaren utvikles og 

framstilles i samsvar med det aktuelle tekniske nivået, idet det tas hensyn til prinsippene for utviklingslivssyklus, 

risikohåndtering, herunder informasjonssikkerhet, verifisering og validering. 

16.3. Programvaren det vises til i dette avsnitt, og som er beregnet på bruk i kombinasjon med mobile databehandlings-

plattformer, skal utvikles og framstilles ved at det tas høyde for den mobile plattformens særlige egenskaper (f.eks. 

skjermens størrelse og kontrastforhold) og ytre faktorer knyttet til bruk (skiftende lys- eller støynivå i omgivelsene). 

16.4. Produsenter skal fastsette minstekrav til maskinvare, IT-nettverkenes egenskaper og IT-sikkerhetstiltak, herunder vern 

mot uautorisert tilgang, som er nødvendige for å kunne bruke programvaren som beregnet. 

17. Utstyr som er koplet til eller utstyrt med en energikilde 

17.1. Dersom det i utstyr som er koplet til eller utstyrt med en energikilde, oppstår en første feilforekomst, skal det treffes 

egnede tiltak, slik at risikoene dette kan innebære, fjernes eller reduseres så langt som mulig. 

17.2. Utstyr der pasientens sikkerhet avhenger av en intern strømforsyning, skal være utstyrt med en indikator som gjør det 

mulig å fastslå strømforsyningens tilstand, og en egnet advarsel eller indikasjon dersom strømforsyningskapasiteten når 

et kritisk nivå. Dersom det er nødvendig, skal en slik advarsel eller indikasjon gis før strømforsyningen når et kritisk 

nivå. 

17.3. Utstyr skal designes og framstilles slik at risikoen for at det oppstår elektromagnetisk interferens som kan ha negativ 

innvirkning på bruken av det aktuelle utstyret eller annet utstyr eller andre innretninger i de tiltenkte omgivelsene, 

reduseres så langt som mulig. 

17.4. Utstyr skal designes og framstilles slik at det har en iboende immunitet mot elektromagnetisk interferens som er 

tilstrekkelig til at det kan fungere som det skal.  

  

(1) Rådsdirektiv 80/181/EØF av 20. desember 1979 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om målenheter og om opphevelse av 

direktiv 71/354/EØF (EFT L 39 av 15.2.1980, s. 40). 
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17.5. Utstyr skal designes og framstilles slik at risikoen for at brukeren eller andre personer utsettes for elektrisk støt, både 

under normale bruksforhold og ved en første feilforekomst i utstyret, så langt som mulig unngås, forutsatt at utstyret er 

installert og vedlikehold som angitt av produsenten. 

18. Vern mot mekaniske og termiske risikoer 

18.1. Utstyr skal designes og framstilles slik at brukerne og andre personer vernes mot mekaniske risikoer. 

18.2. Utstyr skal være tilstrekkelig stabilt under normale bruksforhold. Det skal kunne tåle påkjenninger som forekommer i det 

aktuelle arbeidsmiljøet, og opprettholde denne motstandsevnen i hele utstyrets forventede levetid, forutsatt at kravene til 

inspeksjon og vedlikehold angitt av produsenten er oppfylt. 

18.3. Dersom det er risikoer som følge av bevegelige deler, som følge av at deler brekkes av eller løsner, eller lekkasje av 

stoffer, skal det foreligge egnede sikkerhetstiltak. 

Eventuelle avskjerminger eller andre anordninger som følger med utstyret for å sikre vern, særlig mot bevegelige deler, 

skal være sikre og ikke vanskeliggjøre tilgangen til normal bruk av utstyret eller begrense det rutinemessige 

vedlikeholdet av utstyret som produsenten har angitt skal utføres. 

18.4. Utstyr skal designes og framstilles slik at risikoer som følge av vibrasjoner fra utstyret reduseres mest mulig, idet det tas 

hensyn til den tekniske utviklingen og tilgjengelige midler for å begrense vibrasjonene, særlig ved kilden, med mindre 

vibrasjonene er en del av den angitte ytelsen. 

18.5. Utstyr skal designes og framstilles slik at risikoer som følge av støy fra utstyret reduseres mest mulig, idet det tas hensyn 

til den tekniske utviklingen og tilgjengelige midler for å redusere støy, særlig ved kilden, med mindre støyen er en del av 

den angitte ytelsen. 

18.6. Terminaler og tilkoplingsutstyr til elektriske, gassholdige eller hydrauliske og pneumatiske energikilder som skal 

betjenes av brukeren eller en annen person, skal designes og konstrueres på en måte som minimerer alle mulige risikoer. 

18.7. Feil som kan forekomme ved montering eller utskifting av visse deler, og som kan medføre risiko, skal forhindres ved 

måten delene er designet og konstruert på, eller dersom dette ikke er mulig, ved informasjon angitt på selve delene 

og/eller på innkapslingen. 

Den samme informasjonen skal være angitt på bevegelige deler og/eller på innkapslingen dersom det er nødvendig å 

kjenne bevegelsesretningen for å unngå risiko. 

18.8. Utstyrets tilgjengelige deler (bortsett fra deler eller områder som skal avgi varme eller oppnå bestemte temperaturer) og 

dets omgivelser skal ikke oppnå temperaturer som kan utgjøre en fare under normale bruksforhold. 

19. Vern mot risikoer i forbindelse med utstyr beregnet på selvtesting eller pasientnær testing 

19.1. Utstyr beregnet på selvtesting eller pasientnær testing skal designes og framstilles slik at det fungerer hensiktsmessig i 

henhold til det tiltenkte formålet, idet det tas hensyn til den tiltenkte brukerens ferdigheter og midlene vedkommende har 

til rådighet, og til de påvirkningene som skyldes variasjoner i den tiltenkte brukerens teknikk og miljø som med 

rimelighet kan forutses. Informasjonen og anvisningene fra produsenten skal være lette å forstå og bruke for den tiltenkte 

brukeren for å sikre riktig fortolkning av resultatene som utstyret gir, og for å unngå villedende informasjon. Ved 

pasientnær testing skal det i informasjonen og anvisningene fra produsenten tydelig framgå hvilken opplæring, hvilke 

kvalifikasjoner og/eller hvilken erfaring det kreves at brukeren har. 

19.2. Utstyr beregnet på selvtesting eller pasientnær testing skal designes og framstilles slik at 

a) utstyret kan brukes på en sikker og riktig måte av den tiltenkte brukeren på alle trinn i prosedyren, ved behov etter 

egnet opplæring og/eller informasjon, og 

b) risikoen for at den tilsiktede brukeren anvender utstyret og eventuelt prøven feil eller fortolker resultatene feil, 

reduseres så langt som mulig.  
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19.3. Utstyr beregnet på selvtesting og pasientnær testing skal, når det er mulig, omfatte en framgangsmåte som gjør at den 

tiltenkte brukeren 

a) kan kontrollere at utstyret på brukstidspunktet vil fungere som tiltenkt av produsenten, og 

b) advares dersom det ikke er oppnådd et gyldig resultat med utstyret. 

KAPITTEL III 

KRAV TIL INFORMASJONEN SOM FØLGER MED UTSTYRET 

20. Merking og bruksanvisning 

20.1. Generelle krav til informasjonen fra produsenten 

Alt utstyr skal ledsages av den informasjonen som er nødvendig for å identifisere utstyret og produsenten av utstyret, 

og av informasjon om sikkerhet og ytelse som er relevant for brukere og eventuelle andre personer. Denne 

informasjonen kan være angitt på selve utstyret, på emballasjen eller i bruksanvisningen og skal, dersom produsenten 

har et nettsted, gjøres tilgjengelig og holdes oppdatert på nettstedet, idet det tas hensyn til det følgende: 

a) Medium, format, innhold, lesbarhet og plassering når det gjelder merkingen og bruksanvisningen, skal være 

tilpasset det aktuelle utstyret, dets tiltenkte formål og den eller de tiltenkte brukernes tekniske kunnskap, erfaring, 

utdanning eller opplæring. Særlig bruksanvisningen skal være skrevet på en måte som er lett å forstå for den 

tiltenkte brukeren, og den skal, når det er relevant, utfylles med tegninger og diagrammer. 

b) Informasjonen som merkingen må inneholde, skal finnes på selve utstyret. Dersom dette ikke er praktisk mulig 

eller hensiktsmessig, kan noe av eller all informasjonen angis på emballasjen til hver enkelt enhet. Dersom det ikke 

er mulig å foreta en fullstendig merking av hver enkelt enhet, skal informasjonen angis på emballasjen som 

omfatter flere utstyrsenheter. 

c) Merkingen skal ha et format som kan leses av mennesker, og kan kompletteres med maskinleselig informasjon, 

f.eks. radiofrekvensidentifikasjon eller strekkoder. 

d) Utstyr skal leveres med en bruksanvisning. I behørig begrunnede unntakstilfeller er en brukanvisning imidlertid 

ikke påkrevd, eller den kan forkortes, dersom utstyret kan brukes på en sikker måte og som tiltenkt av produsenten 

uten en slik bruksanvisning. 

e) Dersom flere utstyrsenheter, bortsett fra utstyr beregnet på selvtesting eller pasientnær testing, leveres til én bruker 

og/eller ett sted, kan utstyret leveres med ett eksemplar av bruksanvisningen dersom dette er avtalt med kjøper, 

som under alle omstendigheter kan be om å få flere eksemplarer vederlagsfritt. 

f) Dersom utstyret utelukkende er beregnet på yrkesmessig bruk, kan bruksanvisningen gjøres tilgjengelig for 

brukeren i et annet format enn papirformat (f.eks. elektronisk), bortsett fra når utstyret er beregnet på pasientnær 

testing. 

g) Gjenværende risikoer som brukeren og/eller andre personer skal informeres om, skal angis i form av 

begrensninger, kontraindikasjoner, forholdsregler eller advarsler i informasjonen fra produsenten. 

h) Dersom det er relevant, skal informasjonen fra produsenten angis i form av internasjonalt anerkjente symboler, idet 

det tas hensyn til de tiltenkte brukerne. Alle symboler eller farger som brukes til identifikasjon, skal være i samsvar 

med de harmoniserte standardene eller de felles spesifikasjonene. På områder der det ikke finnes harmoniserte 

standarder eller felles spesifikasjoner, skal symbolene og fargene beskrives i dokumentasjonen som følger med 

utstyret. 

i) For utstyr som inneholder et stoff eller en stoffblanding som kan anses som farlig, idet det tas hensyn til 

bestanddelenes art og mengde og hvilken form de forekommer i, får de relevante farepiktogrammene og kravene 

til merking angitt i forordning (EF) nr. 1272/2008 anvendelse. Dersom det ikke er nok plass til all informasjonen 

på selve utstyret eller i merkingen, anbringes de relevante farepiktogrammene i merkingen og den øvrige 

informasjonen som kreves i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, gis i bruksanvisningen. 

j) Bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1907/2006 om sikkerhetsdatablad får anvendelse, med mindre alle relevante 

opplysninger allerede er gjort tilgjengelig på egnet måte i bruksanvisningen.  
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20.2. Informasjon i merkingen 

Merkingen skal inneholde alle følgende opplysninger: 

a) Utstyrets navn eller handelsnavn. 

b) De opplysningene som er absolutt nødvendige for at brukeren skal kunne identifisere utstyret, og, dersom det ikke 

er innlysende for brukeren, det tiltenkte formålet med utstyret. 

c) Produsentens navn, registrerte firmanavn eller registrerte varemerke og adressen til vedkommendes registrerte 

forretningssted. 

d) Dersom produsenten har sitt registrerte forretningssted utenfor Unionen, skal den autoriserte representantens navn 

og adressen til vedkommendes registrerte forretningssted angis. 

e) Opplysninger om at utstyret er medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, eller dersom utstyret er «utstyr beregnet 

på ytelsesstudier», opplysninger om dette. 

f) Påskriften «LOT NUMBER» (partinummer) eller «SERIAL NUMBER» (serienummer) etterfulgt av utstyrets 

partinummer eller serienummer, eller et tilsvarende symbol, alt etter hva som er relevant. 

g) UDI-bæreren som nevnt i artikkel 24 og del C i vedlegg VI. 

h) Entydige opplysninger om fram til hvilken dato det er sikkert å bruke utstyret uten at ytelsen forringes, angitt med 

minst år og måned og, dersom det er relevant, dag, i den rekkefølgen. 

i) Dersom datoen fram til hvilken det er sikkert å bruke utstyret, ikke er angitt, angis produksjonsdatoen. Denne 

produksjonsdatoen kan inngå i partinummeret eller serienummeret, forutsatt at datoen enkelt kan identifiseres. 

j) Dersom det er relevant, opplysninger om innholdets nettomengde, uttrykt i vekt eller volum, antall eller en 

kombinasjon av dette eller som på annen måte gjenspeiler innholdet i pakningen på riktig måte. 

k) Opplysninger om særlige vilkår for oppbevaring og/eller håndtering. 

l) Dersom det er relevant, opplysninger om utstyrets sterile tilstand samt steriliseringsmetoden, eller opplysninger 

om en bestemt mikrobiell tilstand eller renhetstilstand. 

m) Nødvendige advarsler og forholdsregler som brukeren av utstyret eller eventuelle andre personer umiddelbart må 

gjøres oppmerksomme på. Denne informasjonen kan begrenses til et minimum så lenge mer detaljert informasjon 

angis i bruksanvisningen, idet det tas hensyn til de tiltenkte brukerne. 

n) Dersom bruksanvisningen ikke foreligger i papirformat i samsvar med avsnitt 20.1 bokstav f), en henvisning til 

hvor den finnes (eller er tilgjengelig), og, dersom det er relevant, adressen til nettstedet der den er tilgjengelig. 

o) Dersom det er relevant, eventuelle særlige anvisninger for bruk. 

p) Dersom utstyret er beregnet på engangsbruk, opplysninger om dette. En produsents opplysninger om engangsbruk 

skal være konsekvent i hele Unionen. 

q) Dersom utstyret er beregnet på selvtesting eller pasientnær testing, opplysninger om dette. 

r) Dersom hurtiganalyser ikke er beregnet på selvtesting eller pasientnær testing, tydelige opplysninger om dette. 

s) Dersom utstyrssett (-kit) inneholder individuelle reagenser og artikler som gjøres tilgjengelig som separat utstyr, 

skal hvert utstyr oppfylle kravene til merking i dette avsnitt samt kravene i denne forordning. 

t) Utstyret og separate deler skal identifiseres, dersom det er relevant, med partinummer, slik at det kan treffes 

egnede tiltak for å oppdage potensielle risikoer i forbindelse med utstyret og avtakbare deler. I den grad det er 

mulig og egnet, skal opplysningene angis på selve utstyret og/eller, dersom det er relevant, på salgsemballasjen.  
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u) Merkingen for utstyr til selvtesting skal inneholde følgende opplysninger: 

i)  Hvilken type prøvemateriale som kreves for å utføre testen (f.eks. blod, urin eller spytt). 

ii)  Om det er behov for ytterligere materiale for å sikre at testen fungerer på riktig måte. 

iii) Kontaktopplysninger med henblikk på ytterligere råd og bistand. 

Navnet på utstyret beregnet på selvtesting skal ikke gjenspeile et annet tiltenkt formål enn det produsenten har 

angitt. 

20.3. Informasjon på emballasjen som opprettholder utstyrets sterile tilstand («sterilemballasje») 

Følgende opplysninger skal angis på sterilemballasjen: 

a) Opplysninger som gjør det mulig å gjenkjenne sterilemballasjen som sådan. 

b) En erklæring om at utstyret er i en steril tilstand. 

c) Steriliseringsmetoden. 

d) Produsentens navn og adresse. 

e) En beskrivelse av utstyret. 

f) Produksjonsmåned og -år. 

g) Entydige opplysninger om fram til hvilken dato det er sikkert å bruke utstyret, angitt med minst år og måned og, 

dersom det er relevant, dag, i den rekkefølgen. 

h) En anvisning om å slå opp i bruksanvisningen for å finne ut hva som skal gjøres dersom sterilemballasjen er skadet 

eller utilsiktet er blitt åpnet før bruk. 

20.4. Informasjon i bruksanvisningen 

20.4.1. Bruksanvisningen skal inneholde alle følgende opplysninger: 

a) Utstyrets navn eller handelsnavn. 

b) Opplysninger som er absolutt nødvendige for at brukeren skal kunne identifisere utstyret på en entydig måte. 

c) Utstyrets tiltenkte formål: 

i)  Hva som påvises og/eller måles. 

ii)  Utstyrets funksjon (f.eks. screening, overvåking, diagnostisering eller hjelp til diagnostisering, prognostikk, 

prediksjon, behandlingsveiledende diagnostikk). 

iii)  De spesifikke opplysninger som er ment å skulle framlegges i forbindelse med 

— en fysiologisk eller patologisk tilstand, 

— medfødte fysiske eller psykiske funksjonshemninger, 

— predisposisjon for en medisinsk tilstand eller sykdom, 

— fastsettelse av sikkerhet for og forenlighet med potensielle mottakere, 

— prediksjon av behandlingsrespons eller -reaksjoner, 

— definisjon eller overvåking av terapeutiske tiltak, 

iv)  om det er automatisert eller ikke, 

v)  om det er kvalitativt, semikvantitativt eller kvantitativt, 

vi)  hvilken type prøve(r) som kreves, 

vii)  dersom det er relevant, testpopulasjonen, og 

viii) for utstyr til behandlingsveiledende diagnostikk, det internasjonale fellesnavnet (INN) til det tilknyttede 

legemiddelet som det utgjør en behandlingsveiledende test for.  
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d) Opplysninger om at utstyret er medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, eller dersom utstyret er «utstyr beregnet 

på ytelsesstudier», opplysninger om dette. 

e) Den tiltenkte brukeren, dersom det er relevant (f.eks. selvtesting, pasientnær bruk og yrkesmessig bruk på 

laboratorier, helsepersonell). 

f) Testprinsippet. 

g) En beskrivelse av kalibratorene og kontrollene og eventuelle begrensninger for bruken av disse (f.eks. bare egnet 

for et bestemt instrument). 

h) En beskrivelse av reagensene og eventuelle begrensninger for bruken av disse (f.eks. bare egnet for et bestemt 

instrument) og reagensproduktets sammensetning i form av art og mengde eller konsentrasjon av virksomme 

stoffer i reagenset eller reagensene eller settet (kitet), samt en erklæring, dersom det er relevant, om at utstyret 

inneholder andre bestanddeler som kan påvirke målingen. 

i) En liste over materiale som følger med, og en liste over særskilt materiale som kreves, men som ikke følger med. 

j) For utstyr som er beregnet på å bli brukt i kombinasjon med eller installert sammen med eller koplet til annet 

utstyr og/eller innretninger til generell bruk: 

— Informasjon som gjør det mulig å identifisere slikt utstyr eller slike innretninger for å oppnå en validert og 

sikker kombinasjon, herunder de viktigste ytelsesegenskapene, og/eller 

— informasjon om eventuelle kjente begrensninger for kombinasjoner av utstyr og innretninger. 

k) Opplysninger om eventuelle særlige vilkår for oppbevaring (f.eks. temperatur, lys, fuktighet osv.) og/eller 

håndtering som får anvendelse. 

l) Stabilitet under bruk, som kan omfatte oppbevaringsvilkår og holdbarhetstid etter første gangs åpning av den 

primære beholderen, og oppbevaringsvilkår og stabilitet for arbeidsløsninger dersom det er relevant. 

m) Dersom utstyret leveres sterilt, opplysninger om dets sterile tilstand, steriliseringsmetoden og anvisninger i 

tilfeller skade på sterilemballasjen før bruk. 

n) Informasjon som gjør det mulig for brukeren å bli informert om eventuelle advarsler, forholdsregler, tiltak som 

skal treffes, samt begrensninger for bruk av utstyret. Alt etter hva som er relevant, skal denne informasjonen 

omfatte 

i)  advarsler, forholdsregler og/eller tiltak som skal treffes ved funksjonsfeil i utstyret eller dersom utstyrets 

utseende tyder på at det er forringet på en måte som kan påvirke ytelsen, 

ii)  advarsler, forholdsregler og/eller tiltak som skal treffes med hensyn til eksponering for ytre påvirkninger 

eller miljøforhold som med rimelighet kan forutses, f.eks. magnetfelter, elektrisk og elektromagnetisk 

påvirkning utenfra, elektrostatisk utladning, stråling forbundet med diagnostiske eller terapeutiske 

prosedyrer, trykk, fuktighet eller temperatur, 

iii) advarsler, forholdsregler og/eller tiltak som skal treffes med hensyn til risikoene for interferens som følge av 

utstyrets tilstedeværelse, og som med rimelighet kan forutses, under spesifikke diagnostiske undersøkelser, 

vurderinger, terapeutiske behandlinger eller andre prosedyrer, f.eks, elektromagnetisk interferens fra utstyret 

som påvirker annet utstyr, 

iv)  forholdsregler knyttet til materiale som er integrert i utstyret, og som inneholder eller består av CMR-stoffer 

eller hormonforstyrrende stoffer, eller som kan føre til sensibilisering eller allergisk reaksjon hos pasienten 

eller brukeren, 

v)  dersom utstyret er beregnet på engangsbruk, opplysninger om dette. En produsents opplysning om 

engangsbruk skal være konsekvent i hele Unionen, 

vi)  dersom utstyret er gjenbrukbart, informasjon om egnede prosesser som muliggjør gjenbruk, herunder 

rengjøring, desinfisering, dekontaminering, emballering og, dersom det er relevant, den validerte metoden 

for resterilisering. Det skal opplyses om hvordan det kan fastslås at utstyret ikke lenger bør gjenbrukes, f.eks. 

tegn på materialforringelse, eller det høyeste antall ganger utstyret kan gjenbrukes.  
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o) Eventuelle advarsler og/eller forholdsregler knyttet til potensielt smittefarlig materiale som inngår i utstyret. 

p) Dersom det er relevant, krav om spesielle fasiliteter, f.eks. renromsmiljø, eller spesiell opplæring, f.eks. om 

strålingssikkerhet, eller særlige kvalifikasjoner som den tiltenkte brukeren skal ha. 

q) Vilkår for prøvetaking samt håndtering og klargjøring av prøven. 

r) Opplysninger om en eventuell forberedende behandling eller håndtering av utstyret før det er klart til bruk, f.eks. 

sterilisering, sluttmontering, kalibrering osv., for å sikre at utstyret brukes som tiltenkt av produsenten. 

s) Informasjon som kreves for å kontrollere at utstyret er riktig installert og kommer til å fungere sikkert og som 

tiltenkt av produsenten, samt, dersom det er relevant, 

— opplysninger om arten og hyppigheten av forebyggende og regelmessig vedlikehold, herunder rengjøring og 

desinfisering, 

— identifisering av eventuelle forbrukskomponenter og informasjon om hvordan de skiftes ut, 

— informasjon om en eventuell nødvendig kalibrering for å sikre at utstyret fungerer sikkert og som tiltenkt i 

hele den planlagte levetiden, 

— metoder for å redusere risikoene som personer som deltar i installering, kalibrering eller service av utstyr, 

utsettes for. 

t) Dersom det er relevant, anbefalinger om kvalitetskontrollprosedyrer. 

u) Den metrologiske sporbarheten for verdiene som er fastsatt for kalibratorer og kontrollmateriale, herunder 

identifisering av anvendt referansemateriale og/eller metoder for referansemåling på høyere nivå, og informasjon 

om maksimal (ifølge egne kriterier godtakbar) variasjon mellom partier sammen med relevante tall og 

måleenheter. 

v) Analysemetoden, herunder beregninger og fortolkning av resultater og, dersom det er relevant, eventuelle 

bekreftende tester, skal tas i betraktning. Bruksanvisningen skal, dersom det er relevant, ledsages av informasjon 

om variasjon mellom partier sammen med relevante tall og måleverdier. 

w) Egenskaper for den analytiske ytelsen, f.eks. analytisk sensitivitet, analytisk spesifisitet, riktighet (bias), presisjon 

(repeterbarhet og reproduserbarhet), nøyaktighet (som følge av riktighet og presisjon), påvisningsgrenser og 

måleområde (nødvendig informasjon for kontroll av kjente former for relevant interferens, kryssreaksjoner og 

metodens begrensninger), måleområde, linearitet og informasjon om brukerens bruk av tilgjengelige metoder for 

referansemåling og tilgjengelig referansemateriale. 

x) Egenskaper for den kliniske ytelsen som definert i avsnitt 9.1 i dette vedlegg. 

y) Den matematiske framgangsmåten som skal brukes ved beregning av analyseresultatet. 

z) Dersom det er relevant, egenskaper for den kliniske ytelsen, f.eks. terskelverdi, diagnostisk sensitivitet og 

spesifisitet, positiv og negativ prediktiv verdi. 

aa) Dersom det er relevant, referanseintervaller i normale og berørte populasjoner. 

ab) Informasjon om interfererende stoffer eller begrensninger (f.eks. synlige tegn på hyperlipidemi eller hemolyse, 

prøvens alder) som kan påvirke utstyrets ytelse. 

ac) Advarsler og forholdsregler som skal treffes for å fremme sikker avfallsdisponering av utstyret, dets tilbehør og 

eventuelle forbruksvarer som er brukt sammen med det. Alt etter hva som er relevant, skal denne informasjonen 

omfatte 

i)  infeksjonsfare eller mikrobielle farer, f.eks. forbruksvarer som er kontaminert med potensielt smittefarlige 

stoffer fra mennesker, 

ii) miljøfarer, f.eks. batterier eller materiale som sender ut potensielt farlige nivåer av stråling, 

iii) fysiske farer, f.eks. eksplosjon. 

ad) Produsentens navn, registrerte handelsnavn eller registrerte varemerke og adressen til vedkommendes registrerte 

forretningssted der vedkommende kan kontaktes og fysisk lokaliseres, sammen med et telefonnummer og/eller 

faksnummer og/eller adresse til et nettsted der det er mulig å få teknisk bistand.  
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ae) Datoen for utstedelse av bruksanvisningen eller, dersom den er blitt revidert, utstedelsesdatoen og identifikatoren 

for den siste revisjonen av bruksanvisningen med en tydelig angivelse av endringene som er gjort. 

af) En merknad til brukeren om at enhver alvorlig hendelse som har inntruffet i forbindelse med utstyret, skal 

rapporteres til produsenten og vedkommende myndighet i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten er 

etablert. 

ag) Dersom utstyrssett (-kit) inneholder individuelle reagenser og artikler som kan gjøres tilgjengelig som separat 

utstyr, skal hvert utstyr oppfylle kravene til bruksanvisningen i dette avsnitt samt kravene i denne forordning. 

ah) Når det gjelder utstyr som inneholder elektroniske programmerbare systemer, herunder programvare, eller 

programvare som er utstyr i seg selv, minstekrav til maskinvare, IT-nettverkenes egenskaper og IT-

sikkerhetstiltak, herunder vern mot uautorisert tilgang, som er nødvendige for å kunne bruke programvaren som 

beregnet. 

20.4.2 I tillegg skal bruksanvisningen for utstyr beregnet på selvtesting være i samsvar med alle følgende prinsipper: 

a) Det skal opplyses om testprosedyren, herunder om klargjøring av reagenser, prøvetaking og/eller -klargjøring, og 

det skal gis informasjon om hvordan testen skal utføres og om hvordan resultatene skal fortolkes. 

b) Visse opplysninger kan utelates, forutsatt at annen informasjon fra produsenten er tilstrekkelig til å gjøre brukeren 

i stand til å bruke utstyret og forstå det eller de resultatene som utstyret genererer. 

c) Utstyrets tilsiktede formål skal gi tilstrekkelig informasjon til at brukeren kan forstå den medisinske konteksten, og 

til at den tiltenkte brukeren skal kunne fortolke resultatene på riktig måte. 

d) Resultatene skal uttrykkes og presenteres på en måte som lett kan forstås av den tiltenkte brukeren. 

e) Det skal finnes informasjon med råd om hvordan brukeren skal forholde seg (ved et positivt, negativt eller uklart 

resultat), om testens begrensninger og om muligheten for falskt positive eller falskt negative resultater. Det skal 

også finnes informasjon om eventuelle faktorer som kan påvirke testresultatet, f.eks. alder, kjønn, menstruasjon, 

infeksjon, trening, fasting, kosthold eller medikamentbruk. 

f) Informasjonen som gis, skal inneholde en erklæring som tydelig angir at brukeren ikke bør treffe beslutninger av 

medisinsk betydning uten først å ha rådført seg med egnet helsepersonell, informasjon om sykdomseffekter og -

prevalens og, dersom det er tilgjengelig, informasjon som er spesifikk for den eller de medlemsstatene der utstyret 

bringes i omsetning, om hvor en bruker kan få ytterligere råd, f.eks. nasjonale hjelpetelefoner, nettsteder. 

g) For utstyr beregnet på selvtesting som brukes til overvåking av en tidligere diagnostisert eksisterende sykdom eller 

tilstand, skal det i informasjonen angis at pasienten bare bør tilpasse behandlingen dersom vedkommende har fått 

egnet opplæring i å gjøre dette. 

 _____  
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VEDLEGG II 

TEKNISK DOKUMENTASJON 

Den tekniske dokumentasjonen og, dersom det er relevant, et sammendrag av den som produsenten skal utarbeide, skal 

framlegges på en tydelig, organisert, søkevennlig og entydig måte, og skal særlig omfatte elementene oppført i dette vedlegg. 

1. UTSTYRSBESKRIVELSE OG -SPESIFIKASJON, HERUNDER VARIANTER OG TILBEHØR 

1.1. Utstyrsbeskrivelse og -spesifikasjon 

a) Produkt- eller handelsnavn og en generell beskrivelse av utstyret, herunder utstyrets tiltenkte formål og tiltenkte 

brukere. 

b) Den grunnleggende UDI-DI-en nevnt i del C i vedlegg VI som produsenten har tildelt det aktuelle utstyret, så 

snart identifiseringen av utstyret blir basert på et UDI-system, eller en annen tydelig identifikasjon ved hjelp av 

en produktkode, et katalognummer eller en annen entydig referanse som gjør sporing mulig. 

c) Utstyrets tiltenkte formål, som kan omfatte informasjon om 

i) hva som skal påvises og/eller måles, 

ii) utstyrets funksjon, f.eks. screening, overvåking, diagnostisering eller hjelp til diagnostisering, prognostikk, 

prediksjon, behandlingsveiledende diagnostikk, 

iii) den spesifikke lidelsen, tilstanden eller risikofaktoren av interesse som det er ment å påvise, definere eller 

differensiere, 

iv) om det er automatisert eller ikke, 

iv) om det er kvalitativt, semikvantitativt eller kvantitativt, 

v) hvilken type prøve(r) som kreves, 

vi) dersom det er relevant, testpopulasjonen, 

viii) den tiltenkte brukeren, 

ix)  for utstyr til behandlingsveiledende diagnostikk, den relevante målgruppen og det eller de tilknyttede 

legemidlene. 

d) En beskrivelse av analysemetodeprinsippet eller prinsippene for bruk av instrumentet. 

e) Begrunnelsen for at produktet kvalifiserer som utstyr. 

f) Utstyrets risikoklasse og begrunnelsen for den eller de klassifiseringsreglene som er brukt i samsvar med vedlegg 

VIII. 

g) En beskrivelse av komponentene og, dersom det er relevant, en beskrivelse av reaktive ingredienser i relevante 

komponenter, f.eks. antistoffer, antigener, nukleinsyreprimere. 

Dersom det er relevant, også det følgende: 

h) En beskrivelse av prøvetakingen og transportmaterialene som følger med utstyret, eller en beskrivelse av 

anbefalingene for bruk. 

i) For instrumenter som brukes ved automatiserte analyser: en beskrivelse av egnede analyseegenskapene eller 

dedikerte analyser. 

j) For automatiserte analyser: en beskrivelse av egnede instrumenteringsegenskaper eller dedikert instrumentering. 

k) En beskrivelse av eventuell programvare som skal brukes sammen med utstyret. 

l) En beskrivelse av eller en fullstendig liste over de forskjellige konfigurasjonene/variantene av utstyret som vil bli 

gjort tilgjengelig på markedet. 

m) En beskrivelse av tilbehøret til et utstyr, annet utstyr og andre produkter som ikke er utstyr, og som er beregnet på 

bruk i kombinasjon med utstyret.  
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1.2. Henvisning til tidligere eller lignende generasjoner av utstyret 

a) En oversikt over den eller de tidligere generasjonene av utstyret som produsenten har framstilt, dersom det finnes 

slikt utstyr. 

b) En oversikt over identifisert lignende utstyr som er tilgjengelig på markedet i Unionen eller på internasjonale 

markeder, dersom det finnes slikt utstyr. 

2. INFORMASJON SOM SKAL FRAMLEGGES AV PRODUSENTEN 

Et fullstendig sett av 

a) merkingen på utstyret og emballasjen, f.eks. stykkemballasjen, salgsemballasjen og transportemballasjen dersom 

særlige håndteringsforhold gjelder, på språkene som er akseptert i medlemsstatene der det planlegges å selge 

utstyret, 

b) bruksanvisningen på språkene som er akseptert i medlemsstatene der det planlegges å selge utstyret. 

3. INFORMASJON OM DESIGN OG FRAMSTILLING 

3.1. Informasjon om design 

Informasjon som gjør det mulig å forstå designfasene som utstyret har gjennomgått, skal omfatte følgende: 

a) En beskrivelse av de kritiske innholdsstoffene i utstyret, f.eks. antistoffer, antigener, enzymer og nuklein-

syreprimere som følger med, eller som anbefales brukt sammen med utstyret. 

b) For instrumenter: en beskrivelse av viktige delsystemer, analytisk teknologi, f.eks. prinsipper for bruk og 

kontrollmekanismer, samt dedikert datamaskinvare og -programvare. 

c) For instrumenter og programvare: en oversikt over hele systemet. 

d) For programvare: en beskrivelse av metoden som brukes til fortolkning av data, særlig algoritmen. 

e) For utstyr beregnet på selvtesting eller pasientnær testing: en beskrivelse av designaspektene som gjør det egnet 

for selvtesting eller pasientnær testing. 

3.2. Informasjon om framstilling 

a) Informasjon som gjør det mulig å forstå framstillingsprosessene, f.eks. produksjon, montering, testing av det 

ferdige produktet samt emballering av det ferdige utstyret. Mer detaljert informasjon skal framlegges i forbindelse 

med revisjon av kvalitetsstyringssystemet eller andre framgangsmåter for samsvarsvurdering som får anvendelse. 

b) Identifisering av alle steder, herunder av leverandører og underleverandører, der det utføres framstillings-

aktiviteter. 

4. GENERELLE KRAV TIL SIKKERHET OG YTELSE 

Dokumentasjonen skal inneholde informasjon som gjør det mulig å påvise samsvar med de generelle kravene til 

sikkerhet og ytelse som er fastsatt i vedlegg I, og som gjelder for utstyret, idet det tas hensyn til utstyrets tiltenkte 

formål, samt en begrunnelse for og en validering og verifisering av løsningene som er valgt for å oppfylle disse 

kravene. Dokumentasjon av samsvar skal omfatte følgende: 

a) De generelle kravene til sikkerhet og ytelse som gjelder for utstyret, og en redegjørelse for hvorfor andre krav ikke 

gjelder. 

b) Den eller de metodene som brukes for å påvise samsvar med hvert av de gjeldende generelle kravene til sikkerhet 

og ytelse. 

c) De harmoniserte standardene, felles spesifikasjonene eller andre løsninger som er brukt. 

d) Den nøyaktige identiteten til de kontrollerte dokumentene som viser samsvar med de enkelte harmoniserte 

standardene, felles spesifikasjonene eller en annen metode som er brukt for å påvise samsvar med de generelle 

kravene til sikkerhet og ytelse. Informasjonen det vises til i dette nummer, skal inneholde en krysshenvisning til 

hvor i den fullstendige tekniske dokumentasjonen slik dokumentasjon finnes, og, dersom det er relevant, 

sammendraget av den tekniske dokumentasjonen.  
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5. NYTTE-RISIKOANALYSE OG RISIKOHÅNDTERING 

Dokumentasjonen skal inneholde informasjon om følgende: 

a) Nytte-risikoanalysen nevnt i avsnitt 1 og 8 i vedlegg I. 

b) Løsningene som er brukt, og resultatene av risikohåndteringen nevnt i avsnitt 3 i vedlegg I. 

6. PRODUKTVERIFISERING OG -VALIDERING 

Dokumentasjonen skal inneholde resultatene og kritiske analyser av alle verifiserings- og valideringstester og/eller -

studier som er foretatt for å påvise at utstyret er i samsvar med kravene i denne forordning, særlig de gjeldende 

generelle kravene til sikkerhet og ytelse. 

Dette omfatter følgende: 

6.1. Informasjon om utstyrets analytiske ytelse 

6.1.1. Prøvetype 

Dette avsnittet skal inneholde en beskrivelse av de forskjellige prøvetypene som kan analyseres, herunder deres 

stabilitet, f.eks. oppbevaring, eventuelle vilkår for transport av prøver og, når det gjelder tidskritiske analysemetoder, 

informasjon om hvor lang tid det kan gå mellom prøvetaking og analysering av prøven, samt oppbevaringsvilkår, 

f.eks. varighet, temperaturgrenser og fryse-/tinesykluser. 

6.1.2. Den analytiske ytelsens egenskaper 

6.1.2.1. Målenøyaktighet 

a) Måleriktighet 

Dette avsnittet skal inneholde informasjon om måleprosedyrens riktighet og et sammendrag av dataene som skal 

være tilstrekkelig detaljerte til at det kan foretas en vurdering av egnetheten til midlene som er valgt for å fastsette 

riktigheten. Tiltak knyttet til riktighet får anvendelse på både kvantitative og kvalitative analyser bare dersom et 

sertifisert referansemateriale eller en sertifisert referansemetode er tilgjengelig. 

b) Målepresisjon 

Dette avsnittet skal inneholde en beskrivelse av repeterbarhets- og reproduserbarhetsstudier. 

6.1.2.2. Analytisk sensitivitet 

Dette avsnittet skal inneholde informasjon om studienes utforming og resultater. Det skal inneholde en beskrivelse av 

prøvetypen og klargjøringen, herunder matriks, analyttnivåer og hvordan nivåene ble fastsatt. Antall replikater testet 

ved hver konsentrasjon skal også angis sammen med en beskrivelse av beregningen som er brukt for å fastslå 

analysens sensitivitet. 

6.1.2.3. Analytisk spesifisitet 

Dette avsnittet skal inneholde en beskrivelse av interferens- og kryssreaktivitetsstudier som utføres for å fastsette 

analytisk spesifisitet ved forekomst av andre stoffer/agens i prøven. 

Det skal gis informasjon om vurderingen av stoffer eller agens som potensielt medfører interferens og kryssreaksjoner 

i analysen, om stoff- eller agenstypen som testes, samt dets konsentrasjon, prøvetype, analyttestkonsentrasjon og 

resultater. 

Interfererende og kryssreagerende stoffer eller agens, som varierer betydelig avhengig av analysens type og 

utforming, kan stamme fra eksogene eller endogene kilder, f.eks. 

a) stoffer som brukes til behandling av pasienten, f.eks. legemidler, 

b) stoffer som pasienten har inntatt, f.eks. alkohol, næringsmidler, 

c) stoffer som er tilsatt under klargjøringen av prøven, f.eks. konserveringsmidler, stabilisatorer, 

d) stoffer som finnes i spesifikke prøvetyper, f.eks. hemoglobin, lipider, bilirubin, proteiner, 

e) analytter med tilsvarende struktur, f.eks. prekursorer, metabolitter og medisinske tilstander som ikke er forbundet 

med sykdommen det testes for, herunder prøver som viser et negativt testresultat, men et positivt testresultat for en 

tilstand som kan minne om den sykdommen det testes for.  
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6.1.2.4. Metrologisk sporbarhet for kalibrator- og kontrollmaterialeverdier 

6.1.2.5. Analysens måleområde 

Dette avsnittet skal inneholde informasjon om måleområdet, uavhengig av om målesystemene er lineære eller ikke-

lineære, herunder påvisningsgrensen, samt en beskrivelse av hvordan området og påvisningsgrensen er fastsatt. 

Denne informasjonen skal inneholde en beskrivelse av prøvetypen, antall prøver, antall replikater og klargjøring av 

prøven, herunder informasjon om matriks og analyttnivåer samt om hvordan nivåene er fastsatt. Dersom det er 

relevant, skal det legges til en beskrivelse av eventuelle hook-effekter ved høy dose og dataene som ligger til grunn 

for å redusere dette, f.eks. fortynning. 

6.1.2.6. Definisjon av analysens cutoff-verdi 

Dette avsnittet skal inneholde et sammendrag av analytiske data med en beskrivelse av studiens utforming, herunder 

metoder for å bestemme analysens cutoff-verdi, f.eks. 

a) den eller de populasjonene som er undersøkt: demografiske opplysninger, utvelgelse, inklusjons- og 

eksklusjonskriterier, antall inkluderte personer, 

b) metode eller måte for karakterisering av prøver og 

c) statistiske metoder, f.eks. ROC (Receiver Operator Characteristic) for å generere resultater og, dersom det er 

relevant, definere gråsone / tvetydig sone. 

6.1.3. Rapporten om den analytiske ytelsen nevnt i vedlegg XIII. 

6.2. Informasjon om klinisk ytelse og klinisk dokumentasjon. Ytelsesevalueringsrapport 

Dokumentasjonen skal inneholde ytelsesevalueringsrapporten, som skal inneholde rapportene om den vitenskapelige 

gyldigheten, den analytiske og kliniske ytelsen, som nevnt i vedlegg XIII, sammen med en vurdering av disse 

rapportene. 

Dokumentene om studien av klinisk ytelse nevnt i del A avsnitt 2 i vedlegg XIII skal tas med, og/eller den tekniske 

dokumentasjonen skal inneholde en fullstendig henvisning til dette. 

6.3. Stabilitet (bortsett fra prøvens stabilitet) 

Dette avsnittet skal inneholde en beskrivelse av studiene av angitt holdbarhet, stabilitet ved bruk og stabilitet under 

transport. 

6.3.1. Angitt holdbarhet 

I dette avsnittet skal det gis informasjon om studier der holdbarheten er blitt testet til støtte for holdbarheten som er 

angitt for utstyret. Testingen skal utføres på minst tre forskjellige partier framstilt under forhold som i all vesentlighet 

svarer til de normale produksjonsforholdene. De tre partiene trenger ikke å være partier framstilt etter hverandre. 

Akselererte studier eller data ekstrapolert fra sanntidsdata aksepteres for de første angivelsene av holdbarhet, men skal 

følges opp med sanntidsstudier av stabilitet. 

Denne detaljerte informasjonen skal omfatte 

a) studierapporten, herunder -protokollen, antall partier, akseptkriterier og testintervaller, 

b) dersom det er gjennomført akselererte studier før sanntidsstudiene, skal metoden som er brukt i de akselererte 

studiene, beskrives, 

c) konklusjonene og den angitte holdbarheten. 

6.3.2. Stabilitet under bruk 

Dette avsnittet skal inneholde informasjon om studier av stabilitet under bruk for et parti som gjenspeiler den faktiske 

og rutinemessige bruken av utstyret, uansett om den er reell eller simulert. Dette kan omfatte stabilitet i åpen beholder 

og/eller stabilitet ved bruk i automatiserte instrumenter. 
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I forbindelse med automatisert instrumentering skal det ved påstand om kalibreringsstabilitet gis bekreftende data. 

Denne detaljerte informasjonen skal omfatte 

a) studierapporten (herunder -protokollen, akseptkriteriene og testintervallene), 

b) konklusjonene og den angitte stabiliteten under bruk. 

6.3.3. Stabilitet under transport 

Dette avsnittet skal inneholde informasjon om studier av stabilitet under transport for et parti utstyr for å vurdere 

utstyrets toleranse for de forventede transportforholdene. 

Transportstudier kan gjøres under faktiske og/eller simulerte forhold og skal omfatte forskjellige transportforhold, 

f.eks. ekstrem varme og/eller kulde. 

Denne informasjonen skal inneholde en beskrivelse av 

a) studierapporten (herunder -protokollen, akseptkriteriene), 

b) metoden som er brukt under simulerte forhold, 

c) konklusjonene og anbefalte transportforhold. 

6.4. Programvareverifisering og -validering 

Dokumentasjonen skal inneholde bevis på valideringen av programvaren slik den brukes i det ferdige utstyret. Denne 

informasjonen skal normalt inneholde et sammendrag av resultatene av all verifisering, validering og testing som er 

foretatt internt og i et faktisk brukermiljø før den endelige frigivelsen. Den skal også omfatte alle de forskjellige 

maskinvarekonfigurasjonene og, dersom det er relevant, operativsystemene som er angitt i merkingen. 

6.5. Ytterligere informasjon som kreves i bestemte tilfeller 

a) For utstyr som bringes i omsetning i steril eller i en definert mikrobiologisk tilstand, en beskrivelse av 

miljøforholdene i de relevante trinnene i framstillingsprosessen. For produkter som bringes i omsetning i steril 

tilstand, en beskrivelse av metodene som er brukt, herunder valideringsrapportene, med hensyn til emballering, 

sterilisering og opprettholdelse av den sterile tilstanden. Valideringsrapportene skal omhandle testing med tanke 

på mikrobiell belastning, pyrogener og, dersom det er relevant, rester av steriliseringsmidler. 

b) For utstyr som inneholder vev, celler eller stoffer fra dyr, mennesker eller av mikrobiell opprinnelse, informasjon 

om opprinnelsen til slikt materiale og om forholdene det ble samlet inn under. 

c) For utstyr som bringes i omsetning med en målefunksjon, en beskrivelse av metodene som er brukt for å sikre 

nøyaktigheten angitt i spesifikasjonene. 

d) Dersom utstyret skal koples til annet utstyr for å kunne fungere som tiltenkt, en beskrivelse av denne 

kombinasjonen, herunder bevis på at det oppfyller de generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i vedlegg I 

når det koples til slikt utstyr, idet det tas hensyn til egenskapene angitt av produsenten. 

 _____  
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VEDLEGG III 

TEKNISK DOKUMENTASJON OM OVERVÅKING ETTER AT UTSTYRET ER BRAKT I OMSETNING 

Den tekniske dokumentasjonen om overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, som skal utarbeides av produsenten i 

samsvar med artikkel 78–81, skal framlegges på en tydelig, organisert, søkevennlig og entydig måte, og skal særlig omfatte 

elementene beskrevet i dette vedlegg. 

1. Planen for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, utarbeidet i samsvar med artikkel 79. 

Produsenten skal i en plan for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, dokumentere at kravene nevnt i artikkel 78 

er oppfylt. 

a) Planen for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, skal omhandle innsamling og bruk av tilgjengelig 

informasjon, særlig 

— informasjon om alvorlige hendelser, herunder informasjon fra periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporter, og 

korrigerende sikkerhetstiltak, 

— informasjon om hendelser som ikke er alvorlige, og om eventuelle uønskede bivirkninger, 

— informasjon fra trendrapportering, 

— relevant faglitteratur eller teknisk litteratur, databaser og/eller registre, 

— informasjon, herunder tilbakemeldinger og klager, fra brukere, distributører og importører og 

— offentlig tilgjengelig informasjon om lignende medisinsk utstyr. 

b) Planen for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, skal minst omfatte 

— en proaktiv og systematisk prosess for å samle inn informasjonen nevnt i bokstav a). Prosessen skal gjøre det mulig 

å karakterisere utstyrets ytelse på riktig måte samt å sammenligne utstyret med lignende produkter som er 

tilgjengelig på markedet, 

— effektive og egnede metoder og prosesser for å vurdere de innsamlede dataene, 

— egnede indikatorer og terskelverdier som skal brukes i den løpende revurderingen av nytte-risikoanalysen og av 

risikohåndteringen nevnt i avsnitt 3 i vedlegg I, 

— effektive og egnede metoder for å undersøke klager og analysere markedsrelatert erfaring som er samlet inn i 

felten, 

— metoder og protokoller for å håndtere hendelser som omfattes av trendrapporten fastsatt i artikkel 83, herunder 

metoder og protokoller som skal brukes for å fastslå en eventuell statistisk signifikant økning i hyppigheten eller 

alvorlighetsgraden av hendelser samt observasjonsperioden, 

— metoder og protokoller for å kommunisere effektivt med vedkommende myndigheter, meldte organer, 

markedsdeltakere og brukere, 

— en henvisning til framgangsmåter for å oppfylle produsentenes forpliktelser fastsatt i artikkel 78, 79 og 81, 

— systematiske framgangsmåter for å identifisere og iverksette egnede tiltak, herunder korrigerende tiltak, 

— effektive verktøy for å spore og identifisere utstyr som det kan være behov for å treffe korrigerende tiltak for, og 

— en plan for oppfølging av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning, som nevnt i del B i vedlegg XIII, eller en 

begrunnelse for hvorfor en slik oppfølging av ytelse ikke er relevant. 

2. Den periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporten nevnt i artikkel 81 og rapporten om overvåking etter at utstyret er brakt i 

omsetning, som nevnt i artikkel 80. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

EU-SAMSVARSERKLÆRING 

EU-samsvarserklæringen skal inneholde følgende informasjon: 

 1. Produsentens navn, registrerte firmanavn eller registrerte varemerke og, dersom det allerede er utstedt, det individuelle 

registreringsnummeret nevnt i artikkel 28 og, dersom det er relevant, vedkommendes autoriserte representant samt 

adressen til deres registrerte forretningssted der de kan kontaktes og fysisk lokaliseres, 

 2. En erklæring om at EU-samsvarserklæringen er utstedt på produsentens eneansvar. 

 3. Den grunnleggende UDI-DI-en som nevnt i del C i vedlegg VI. 

 4. Produkt- og handelsnavn, produktkode, katalognummer eller en annen entydig referanse som gjør det mulig å identifisere 

og spore utstyret som omfattes av EU-samsvarserklæringen, f.eks. et bilde, dersom det er relevant, og utstyrets tiltenkte 

formål. Bortsett fra produkt- eller handelsnavnet kan informasjonen som muliggjør identifisering og sporing, framgå av 

den grunnleggende UDI-DI-en nevnt i nr. 3. 

 5. Utstyrets risikoklasse i samsvar med reglene fastsatt i vedlegg VIII. 

 6. En erklæring om at utstyret som omfattes av denne erklæringen, er i samsvar med denne forordning og eventuelt med 

annet relevant EU-regelverk som inneholder bestemmelser om utstedelse av en EU-samsvarserklæring. 

 7. Henvisninger til eventuelle felles spesifikasjoner som er anvendt, og som det erklæres samsvar med. 

 8. Dersom det er relevant, det meldte organets navn og identifikasjonsnummer, en beskrivelse av framgangsmåten for 

samsvarsvurdering som er gjennomført, og identifikasjon av det eller de sertifikatene som er utstedt. 

 9. Dersom det er relevant, ytterligere informasjon. 

10. Sted og dato for utstedelse av erklæringen, navnet på og stillingen til personen som har underskrevet den, samt 

opplysninger om for hvem og på vegne av hvem vedkommende har underskrevet, samt underskrift. 

 _____  
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VEDLEGG V 

CE-SAMSVARSMERKING 

1. CE-merkingen skal bestå av bokstavene «CE» i følgende grafiske utforming: 

 

2. Dersom CE-merkingen gjøres mindre eller større, skal størrelsesforholdet vist i illustrasjonen ovenfor overholdes. 

3. De ulike delene som CE-merkingen består av, skal så langt det er mulig ha samme høyde og ikke være lavere enn 5 mm. 

Dette minstemålet kan fravikes for utstyr som er lite av størrelse. 

 _____  
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VEDLEGG VI 

INFORMASJON SOM SKAL FRAMLEGGES VED REGISTRERING AV UTSTYR OG MARKEDSDELTAKERE I SAMSVAR 

MED ARTIKKEL 26 NR. 3 OG ARTIKKEL 28, SENTRALE DATAELEMENTER SOM SKAL SENDES TIL UDI-DATABASEN 

SAMMEN MED UDI-DI-EN I SAMSVAR MED ARTIKKEL 25 OG 26, OG UDI-SYSTEMET 

DEL A 

INFORMASJON SOM SKAL FRAMLEGGES VED REGISTRERING AV UTSTYR OG MARKEDSDELTAKERE I SAMSVAR 

MED ARTIKKEL 26 NR. 3 OG ARTIKKEL 28 

Produsenter og, dersom det er relevant, autoriserte representanter og, dersom det er relevant, importører skal framlegge 

informasjonen nevnt i avsnitt 1 og skal sikre at informasjonen om deres utstyr nevnt i avsnitt 2 er fullstendig, korrekt og er blitt 

oppdatert av den berørte parten. 

1. Informasjon om markedsdeltakeren 

1.1. Typen markedsdeltaker (produsent, autorisert representant eller importør). 

1.2. Markedsdeltakerens navn, adresse og kontaktopplysninger. 

1.3. Dersom informasjon framlegges av en annen person på vegne av en av markedsdeltakerne nevnt i avsnitt 1.1, navnet på, 

adressen og kontaktopplysningene til den aktuelle personen. 

1.4. Navnet på, adressen og kontaktopplysningene til den eller de personene som har ansvar for overholdelse av regelverket, 

som nevnt i artikkel 15. 

2. Informasjon om utstyret 

2.1. Grunnleggende UDI-DI. 

2.2. Type, nummer og utløpsdato for sertifikatet utstedt av det meldte organet, det aktuelle meldte organets navn eller 

identifikasjonsnummer samt en lenke til informasjonen som er angitt i sertifikatet, og som det meldte organet har 

registrert i det elektroniske systemet for meldte organer og sertifikater. 

2.3. Medlemsstaten der utstyret skal bringes eller er brakt i omsetning i Unionen. 

2.4. For utstyr i klasse B, C eller D: Medlemsstatene der utstyret er gjort eller skal gjøres tilgjengelig. 

2.5. Forekomst av vev eller celler fra mennesker eller avledede produkter av dette (ja/nei). 

2.6. Forekomst av vev eller celler av animalsk opprinnelse eller avledede produkter av dette som nevnt i forordning (EU)  

nr. 722/2012 (ja/nei). 

2.7. Forekomst av celler eller stoffer av mikrobiell opprinnelse (ja/nei). 

2.8. Utstyrets risikoklasse. 

2.9. Dersom det er relevant, ytelsesstudiens individuelle identifikasjonsnummer. 

2.10. For utstyr som er designet og framstilt av en annen juridisk eller fysisk person som nevnt i artikkel 10 nr. 14, den 

aktuelle juridiske eller fysiske personens navn, adresse og kontaktopplysninger. 

2.11. For utstyr i klasse C eller D, sammendraget om sikkerhet og ytelse. 

2.12. Utstyrets status (på markedet, ikke lenger i omsetning, tilbakekalt, korrigerende sikkerhetstiltak truffet). 

2.13. Angivelse av om utstyret er «nytt» utstyr. 

Et utstyr skal anses som «nytt» dersom 

a) det ikke har vært et slikt produkt kontinuerlig tilgjengelig på markedet i Unionen for den relevante analytten eller en 

annen parameter i de tre foregående årene,  
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b) prosedyren omfatter analytisk teknologi som ikke kontinuerlig er blitt brukt i forbindelse med en bestemt analytt 

eller en annen parameter på markedet i Unionen i de tre foregående årene. 

2.14. Angivelse av om utstyret er beregnet på selvtesting eller pasientnær testing. 

DEL B 

SENTRALE DATAELEMENTER SOM SAMMEN MED UDI-DI-EN SKAL SENDES TIL UDI-DATABASEN I SAMSVAR MED 

ARTIKKEL 25 OG 26 

Produsenten skal sende UDI-DI-en og følgende informasjon om produsenten og utstyret til UDI-databasen: 

 1. Mengde per emballasjekonfigurasjon. 

 2. Den grunnleggende UDI-DI-en som nevnt i artikkel 24 nr. 6 og eventuelle supplerende UDI-DI-er. 

 3. Måten framstillingen av utstyret kontrolleres på (utløpsdato eller framstillingsdato, partinummer, serienummer). 

 4. Dersom det er relevant, UDI-DI-en for bruksenheten (dersom en UDI ikke er angitt på utstyrets bruksenhet, skal 

bruksenheten tildeles en UDI-DI for å knytte bruken av utstyret til en pasient). 

 5. Produsentens navn og adresse, som angitt i merkingen. 

 6. Det individuelle registreringsnummeret utstedt i samsvar med artikkel 28 nr. 2. 

 7. Dersom det er relevant, den autoriserte representantens navn og adresse (som angitt i merkingen). 

 8. Det medisinske utstyrets nomenklaturkode som fastsatt i artikkel 23. 

 9. Utstyrets risikoklasse. 

10. Dersom det er relevant, navn eller handelsnavn. 

11. Dersom det er relevant, utstyrsmodell-, referanse- eller katalognummer. 

12. Ytterligere produktbeskrivelse (valgfritt). 

13. Dersom det er relevant, vilkår for oppbevaring og/eller håndtering (som angitt i merkingen eller bruksanvisningen). 

14. Dersom det er relevant, andre handelsnavn for utstyret. 

15. Merket som engangsutstyr (ja/nei). 

16. Dersom det er relevant, det høyeste antall ganger utstyret kan gjenbrukes. 

17. Utstyr merket som sterilt (ja/nei). 

18. Behov for sterilisering før bruk (ja/nei). 

19. Nettadresse (URL) for ytterligere informasjon, f.eks. elektronisk bruksanvisning (valgfritt). 

20. Dersom det er relevant, kritiske advarsler eller kontraindikasjoner. 

21. Utstyrets status (på markedet, ikke lenger i omsetning, tilbakekalt, sikkerhetstiltak truffet).  
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DEL C 

UDI-SYSTEMET 

1. Definisjoner 

Automatisk identifikasjon og datafangst («AIDC») 

AIDC er en teknologi som brukes til automatisk datafangst. AIDC-teknologier omfatter strekkoder, smartkort, biometri 

og RFID. 

Grunnleggende UDI-DI 

Den grunnleggende UDI-DI-en er den primære identifikatoren for en utstyrsmodell. Det er den DI-en som er tildelt et 

utstyrs bruksenhet. Det er den viktigste koden for registreringer i UDI-databasen og angis i relevante sertifikater og EU-

samsvarserklæringer. 

Bruksenhetens DI 

Formålet med bruksenhetens DI er å knytte bruken av et utstyr til en pasient i tilfeller der det aktuelle utstyrets 

bruksenhet ikke har en UDI-merking, f.eks. dersom flere enheter av samme utstyr er pakket sammen. 

Konfigurerbart utstyr 

Konfigurerbart utstyr er utstyr som består av flere komponenter som produsenten kan montere i flere konfigurasjoner. 

Disse enkeltkomponentene kan være utstyr i seg selv. 

Konfigurasjon 

Konfigurasjon er en kombinasjon av utstyrsdeler, som angitt av produsenten, som fungerer sammen som et utstyr for å 

oppnå et tiltenkt formål. Kombinasjonen av deler kan endres, justeres eller tilpasses for å oppfylle bestemte behov. 

UDI-DI 

UDI-DI er en unik numerisk eller alfanumerisk kode som er spesifikk for en utstyrsmodell, og som også brukes som 

«tilgangsnøkkel» til informasjon som er lagret i en UDI-database. 

Menneskeleselig tolkning («HRI») 

HRI er en leselig tolkning av datategnene som er kodet i UDI-bæreren. 

Emballasjenivåer 

Med emballasjenivåer menes de forskjellige produktemballasjenivåene som inneholder et fast antall utstyr, f.eks. en 

eske eller beholder. 

Produksjonsidentifikasjonskode (UDI-PI) 

UDI-PI er en numerisk eller alfanumerisk kode som identifiserer produksjonsenheten for et utstyr. 

De forskjellige typene UDI-PI-er omfatter serienummer, partinummer, programvareidentifikasjon og framstillings- eller 

utløpsdato eller begge disse datoene. 

Radiofrekvensidentifikasjon («RFID») 

RFID er en teknologi der det brukes kommunikasjon ved hjelp av radiobølger for å utveksle data mellom en leser og en 

elektronisk brikke som er festet til en gjenstand, med henblikk på identifikasjon. 

Transportbeholdere 

En transportbeholder er en beholder der sporbarheten styres ved hjelp av en prosess som er spesifikk for 

logistikksystemer.  
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Entydig utstyrsidentifikasjon («UDI») 

UDI-en er en serie numeriske eller alfanumeriske tegn som opprettes i henhold til en internasjonal standard for 

utstyrsidentifikasjon og -koding. Den muliggjør en entydig identifikasjon av et bestemt utstyr på markedet. En UDI 

består av en UDI-DI og en UDI-PI. 

Ordet «entydig» innebærer ikke serialisering av individuelle produksjonsenheter. 

UDI-bærer 

UDI-bæreren er måten UDI-en overføres på ved hjelp av AIDC og, dersom det er relevant, dens HRI. 

UDI-bærere omfatter bl.a. endimensjonal / lineær strekkode, todimensjonal strekkode / matrisestrekkode, RFID. 

2. Generelle krav 

2.1. Påføringen av UDI-en er et tilleggskrav – det erstatter ikke andre krav til merking fastsatt i vedlegg I til denne 

forordning. 

2.2. Produsenten skal tildele og opprettholde entydige UDI-er for sitt utstyr. 

2.3. Det er bare produsenten som kan påføre UDI-en på utstyret eller utstyrets emballasje. 

2.4. Det må bare brukes standarder for koding fastsatt av utstedende enheter utpekt av Kommisjonen i henhold til artikkel 24 

nr. 2. 

3. UDI 

3.1. Selve utstyret eller utstyrets emballasje skal tildeles en UDI. Høyere emballasjenivåer skal ha sin egen UDI. 

3.2. Transportbeholdere skal være unntatt kravet i avsnitt 3.1. Som et eksempel kreves det ikke en UDI på en logistikkenhet. 

Dersom en helsetjenesteyter bestiller flere utstyrsenheter ved hjelp av UDI-en eller modellnummeret for individuelt 

utstyr, og produsenten plasserer utstyret i en beholder for transport eller for å beskytte utstyrsenheter som er emballert 

enkeltvis, omfattes beholderen (logistikkenheten) ikke av kravene om UDI. 

3.3. UDI-en skal inneholde to deler: en UDI-DI og en UDI-PI. 

3.4. UDI-DI-en skal være unik på hvert utstyrsemballasjenivå. 

3.5. Dersom et partinummer, serienummer, en programvareidentifikasjon eller en utløpsdato er angitt i merkingen, skal 

det/den være en del av UDI-PI-en. Dersom det også er en framstillingsdato angitt i merkingen, trenger den ikke å tas 

med i UDI-PI-en. Dersom det bare er en framstillingsdato angitt i merkingen, skal den brukes som UDI-PI. 

3.6. Hver komponent som anses som utstyr, og som i seg selv er kommersielt tilgjengelig, skal tildeles en separat UDI, med 

mindre komponentene er en del av et konfigurerbart utstyr som er merket med en egen UDI. 

3.7. Sett (kit) skal få tildelt og være utstyrt med sin egen UDI. 

3.8. Produsenten skal tildele utstyr en UDI i samsvar med relevante standarder for koding. 

3.9. Det skal kreves en ny UDI-DI ved hver endring som kan føre til feil identifisering av utstyret og/eller tvetydighet med 

hensyn til dets sporbarhet. Enhver endring av ett av følgende dataelementer i UDI-databasen skal især kreve en ny UDI-

DI: 

a) Navn eller handelsnavn. 

b) Utstyrsversjon eller -modell. 

c) Merket som engangsutstyr. 

d) Pakket sterilt. 

e) Behov for sterilisering før bruk.  
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f) Antall utstyrsenheter i en pakning. 

g) Kritiske advarsler eller kontraindikasjoner. 

3.10. Produsenter som pakker om eller merker om utstyr med sin egen merking, skal oppbevare den opprinnelige 

utstyrsprodusentens UDI. 

4. UDI-bærer 

4.1. UDI-bæreren (AIDC- og HRI-presentasjonen av UDI-en) skal plasseres i merkingen og på alle høyere 

utstyrsemballasjenivåer. Høyere nivåer omfatter ikke transportbeholdere. 

4.2. Dersom det er betydelige plassbegrensninger på bruksenhetens emballasje, kan UDI-bæreren plasseres på neste høyere 

emballasjenivå. 

4.3. Når det gjelder engangsutstyr i klasse A og B som er emballert og merket enkeltvis, kreves det ikke at UDI-bæreren 

plasseres på emballasjen, men den skal plasseres på et høyere emballasjenivå, f.eks. på en eske som inneholder flere 

emballasjer. Dersom helsetjenesteyteren ikke forventes å ha tilgang til det høyere utstyrsemballasjenivået, f.eks. i 

forbindelse med hjemmehelsetjenester, skal UDI-en imidlertid plasseres på emballasjen. 

4.4. Når det gjelder utstyr som utelukkende er beregnet på detaljsalgssteder, kreves det ikke at UDI-PI-ene i AIDC finnes på 

salgsstedets emballasje. 

4.5. Når andre AIDC-bærere enn UDI-bæreren er en del av produktmerkingen, skal det være enkelt å identifisere UDI-

bæreren. 

4.6. Dersom det brukes lineære strekkoder, kan UDI-DI-en og UDI-PI-en være sammenlenket eller ikke-sammenlenket i to 

eller flere strekkoder. Det skal være mulig å skille mellom alle deler av og elementer i den lineære strekkoden, og de 

skal kunne identifiseres. 

4.7. Dersom det er betydelige hindre for bruk av både AIDC og HRI i merkingen, kreves det bare at AIDC-formatet finnes i 

merkingen. Når det gjelder utstyr som er beregnet på bruk utenfor helsevesenet, f.eks. utstyr beregnet på 

hjemmebehandling, skal merkingen imidlertid inneholde HRI-en, selv om dette fører til at det ikke er plass til AIDC-en. 

4.8. HRI-formatet skal følge reglene til enheten som utsteder UDI-koden. 

4.9. Dersom produsenten bruker RFID-teknologi, skal merkingen også inneholde en lineær eller todimensjonal strekkode i 

henhold til standarden fastsatt av de utstedende enhetene. 

4.10. Gjenbrukbart utstyr skal være utstyrt med en UDI-bærer på selve utstyret. UDI-bæreren for gjenbrukbart utstyr som skal 

desinfiseres, steriliseres eller renoveres mellom hver gang det brukes på en pasient, skal i hele utstyrets planlagte levetid 

være permanent og leselig etter hver prosess som utføres for å klargjøre utstyret for etterfølgende bruk. 

4.11. UDI-bæreren skal være leselig ved normal bruk i hele utstyrets planlagte levetid. 

4.12. Dersom UDI-bæreren er lett leselig eller lett kan skannes gjennom utstyrets emballasje, kreves det ikke at UDI-bæreren 

plasseres på emballasjen. 

4.13. Når det gjelder et ferdig utstyr som består av flere deler som må monteres før første gangs bruk, er det tilstrekkelig å 

plassere UDI-bæreren på bare en av disse delene. 

4.14. UDI-bæreren skal plasseres på en slik måte at AIDC-en er tilgjengelig ved normal bruk eller oppbevaring. 

4.15. Strekkodebærere som inneholder både en UDI-DI og en UDI-PI, kan også inneholde data som er vesentlige for at 

utstyret skal fungere, eller andre data. 

5. Generelle prinsipper for UDI-databasen 

5.1. UDI-databasen skal støtte bruken av alle viktige dataelementer for UDI-databasen nevnt i del B i dette vedlegg.  
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5.2. Produsenter skal ha ansvar for den første innsendingen og oppdateringer av identifiserende informasjon og andre 

utstyrsdataelementer i UDI-databasen. 

5.3. Egnede metoder/framgangsmåter for validering av de innsendte dataene skal brukes. 

5.4. Produsenter skal regelmessig kontrollere at alle dataene som er relevante for utstyr som de har brakt i omsetning, er 

korrekte, bortsett fra for utstyr som ikke lenger er tilgjengelig på markedet. 

5.5. Det at utstyrets UDI-DI finnes i UDI-databasen, skal ikke forstås som at utstyret er i samsvar med denne forordning. 

5.6. Databasen skal gjøre det mulig å kople alle utstyrets emballasjenivåer til hverandre. 

5.7. Dataene for nye UDI-DI-er skal være tilgjengelige når utstyret bringes i omsetning. 

5.8. Produsenter skal oppdatere de relevante dataene som er registrert i UDI-databasen, innen 30 dager etter at det er foretatt 

en endring av et element som ikke krever en ny UDI-DI. 

5.9. I UDI-databasen skal det, når det er mulig, brukes internasjonalt anerkjente standarder for innsending og oppdatering av 

data. 

5.10. UDI-databasens brukergrensesnitt skal være tilgjengelig på alle offisielle språk i Unionen. Bruken av fritekstfelter skal 

imidlertid begrenses til et minimum for å redusere behovet for oversettelse. 

5.11. Data om utstyr som ikke lenger er tilgjengelig på markedet, skal lagres i UDI-databasen. 

6. Regler for spesifikke typer utstyr 

6.1. Gjenbrukbart utstyr som inngår i sett (kit), og som krever rengjøring, desinfisering, sterilisering eller renovering mellom 

hver gang det brukes 

6.1.1. UDI-en for slikt utstyr skal plasseres på utstyret og være leselig etter hver prosedyre som utføres for å klargjøre utstyret 

for neste gangs bruk. 

6.1.2. UDI-PI-egenskapene, f.eks. parti- eller serienummeret, skal defineres av produsenten. 

6.2. Utstyrsprogramvare 

6.2.1. Kriterier for tildeling av UDI 

UDI-en skal tildeles på programvarens systemnivå. Det er bare programvare som i seg selv er kommersielt tilgjengelig, 

og programvare som i seg selv er utstyr, som omfattes av dette kravet. 

Programvareidentifikasjonen skal anses for å være framstillingskontrollmekanismen og skal vises i UDI-PI-en. 

6.2.2. Det kreves en ny UDI-DI når det foretas endringer som påvirker 

a) den opprinnelige ytelsen, 

b) programvarens sikkerhet eller tiltenkte bruk, 

c) tolkningen av data. 

Slike endringer omfatter nye eller endrede algoritmer eller databasestrukturer, ny eller endret betjeningsplattform, 

arkitektur eller nye brukergrensesnitt eller nye kanaler for interoperabilitet. 

6.2.3. Mindre programvarerevisjoner krever en ny UDI-PI og ikke en ny UDI-DI. 

Mindre programvarerevisjoner er vanligvis forbundet med feilretting, forbedringer av brukervennligheten som ikke 

foretas av sikkerhetshensyn, sikkerhetskorrigeringer eller driftseffektivitet. 

Mindre programvarerevisjoner skal identifiseres ved hjelp av en produsentspesifikk form for identifikasjon. 
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6.2.4. Kriterier for plassering av UDI-en i forbindelse med programvare 

a) Dersom programvaren leveres på et fysisk medium, f.eks. på en CD eller en DVD, skal hvert emballasjenivå være 

utstyrt med den menneskeleselige presentasjonen og AIDC-presentasjonen av den fullstendige UDI-en. UDI-en som 

plasseres på det fysiske mediet som inneholder programvaren, samt dens emballasje, skal være identisk med UDI-en 

som er tildelt programvaren på systemnivå. 

b) UDI-en skal angis i et skjermbilde som er lett tilgjengelig for brukeren, og i et lettlest ren tekst-format, f.eks. i en 

«Om»-fil, eller som en del av oppstartskjermbildet. 

c) Programvare uten brukergrensesnitt, f.eks. mellomvare for bildekonvertering, skal kunne overføre UDI-en via et 

programmeringsgrensesnitt (API). 

d) Det er bare den menneskeleselige delen av UDI-en som kreves i programvarens elektroniske visninger. UDI-

merkingen ved bruk av AIDC kreves ikke i de elektroniske visningene, f.eks. i «Om»-menyer, 

velkomstskjermbilder osv. 

e) Det menneskeleselige formatet av UDI-en for programvaren skal inneholde applikasjonsidentifikatorene (AI) for 

standarden som er brukt av de utstedende enhetene, for å hjelpe brukeren med å identifisere UDI-en og fastslå 

hvilken standard som er brukt for å opprette UDI-en. 

 _____  
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VEDLEGG VII 

KRAV SOM MELDTE ORGANER SKAL OPPFYLLE 

1. ORGANISATORISKE OG GENERELLE KRAV 

1.1. Rettslig status og organisasjonsstruktur 

1.1.1. Hvert meldte organ skal opprettes i henhold til en medlemsstats nasjonale rett eller i henhold til retten i en tredjestat som 

Unionen har inngått avtale med i denne forbindelse. Dets rettslige status og status som juridisk person skal 

dokumenteres fullt ut. Slik dokumentasjon skal inneholde informasjon om eierskap samt om de juridiske eller fysiske 

personene som utøver kontroll over det meldte organet. 

1.1.2. Dersom det meldte organet er et rettssubjekt som er en del av en større organisasjon, skal aktivitetene til nevnte 

organisasjon og dens organisasjonsstruktur og ledelse samt forholdet til det meldte organet være tydelig dokumentert.  

I slike tilfeller får kravene i avsnitt 1.2 anvendelse på både det meldte organet og på organisasjonen det tilhører. 

1.1.3. Dersom et meldt organ helt eller delvis eier rettssubjekter som er etablert i en medlemsstat eller i en tredjestat, eller eies 

av et annet rettssubjekt, skal disse rettssubjektenes aktiviteter og ansvarsområder samt deres rettslige og driftsmessige 

forbindelse til det meldte organet dokumenteres klart og tydelig. Personale hos disse rettssubjektene som utfører 

samsvarsvurderingsaktiviteter i henhold til denne forordning, skal være underlagt gjeldende krav i denne forordning. 

1.1.4. Det meldte organets organisasjonsstruktur, ansvarsfordeling, rapporteringsveier og drift skal være av en slik art at det 

sikrer tillit til det meldte organets arbeid og til resultatene av samsvarsvurderingsaktivitetene som det utfører. 

1.1.5. Det meldte organet skal på en tydelig måte dokumentere sin organisasjonsstruktur og funksjonene, ansvarsområdene og 

myndigheten til organets øverste ledelse og annet personale som kan ha innflytelse på det meldte organets arbeid og 

resultatene av dets samsvarsvurderingsaktiviteter. 

1.1.6. Det meldte organet skal identifisere hvilke personer i den øverste ledelsen som har overordnet myndighet og ansvar på 

hvert av følgende områder: 

a) Framskaffing av tilstrekkelige ressurser for å utføre samsvarsvurderingsaktiviteter. 

b) Utarbeiding av framgangsmåter og retningslinjer for driften av det meldte organet. 

c) Tilsyn med gjennomføringen av det meldte organets framgangsmåter, retningslinjer og kvalitetsstyringssystemer. 

d) Tilsyn med det meldte organets finanser. 

e) Aktiviteter utført av og beslutninger truffet av det meldte organet, herunder inngåtte avtaler. 

f) Delegering av myndighet til personale og/eller utvalg, dersom det er nødvendig, med henblikk på utføring av 

bestemte aktiviteter. 

g) Samhandling med myndigheten med ansvar for meldte organer og forpliktelsene som gjelder kommunikasjon med 

andre vedkommende myndigheter, Kommisjonen og andre meldte organer. 

1.2. Uavhengighet og upartiskhet 

1.2.1. Det meldte organet skal være et tredjepartsorgan som er uavhengig av produsenten av utstyret som det utfører 

samsvarsvurdering av. Det meldte organet skal også være uavhengig av enhver annen markedsdeltaker med interesse i 

utstyret samt av produsentens eventuelle konkurrenter. Dette er ikke til hinder for at det meldte organet kan utføre 

samsvarsvurderingsaktiviteter for konkurrerende produsenter.  
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1.2.2. Det meldte organet skal organiseres og drives på en slik måte at det sikres at virksomheten er uavhengig, objektiv og 

upartisk. Det meldte organet skal dokumentere og gjennomføre en struktur og framgangsmåter for å sikre upartiskhet og 

for å fremme og bruke prinsippene for upartiskhet i hele organisasjonen, blant alt personale og i alle vurderings-

aktiviteter. Slike framgangsmåter skal sikre at alt som kan føre til en interessekonflikt, identifiseres, undersøkes og 

løses, herunder yting av rådgivningstjenester på området utstyr før ansettelse hos det meldte organet. Undersøkelsen, 

utfallet og løsningen skal dokumenteres. 

1.2.3. Det meldte organet, dets øverste ledelse og personalet med ansvar for å foreta samsvarsvurderingsoppgavene skal ikke 

a) være designer, produsent, leverandør, installatør, kjøper eller eier av eller vedlikeholdsansvarlig for utstyr som de 

vurderer, eller autorisert representant for noen av disse partene. En slik begrensning skal ikke hindre kjøp og bruk 

av vurdert utstyr som er nødvendig for det meldte organets aktiviteter og gjennomføringen av samsvarsvurderingen, 

eller bruk av slikt utstyr for personlige formål, 

b) være involvert i design, framstilling eller konstruksjon, markedsføring, installasjon og bruk eller vedlikehold av 

utstyret de er utpekt for, eller representere partene som er involvert i disse aktivitetene, 

c) delta i noen form for aktiviteter som kan påvirke deres uavhengige vurdering eller integritet i forbindelse med 

samsvarsvurderingsaktiviteter de er utpekt for, 

d) tilby eller yte noen form for tjeneste som kan true tilliten til deres uavhengighet, upartiskhet eller objektivitet. De 

skal særlig ikke tilby eller yte rådgivningstjenester til produsenten, produsentens autoriserte representant, en 

leverandør eller en kommersiell konkurrent med hensyn til design, konstruksjon, markedsføring eller vedlikehold av 

utstyret eller prosessene som vurderes, og 

e) være tilknyttet en organisasjon som selv tilbyr rådgivningstjenester som nevnt i bokstav d). En slik begrensning skal 

ikke hindre generelle opplæringsaktiviteter som ikke er kundespesifikke, og som gjelder regulering av utstyr eller 

tilhørende standarder. 

1.2.4. Medvirkning i rådgivningstjenester på området utstyr før ansettelse hos et meldt organ skal være dokumentert fullt ut på 

ansettelsestidspunktet, og potensielle interessekonflikter skal kontrolleres og løses i samsvar med dette vedlegg. 

Personer som tidligere har vært ansatt hos en bestemt kunde, eller som har levert rådgivningstjenester på området utstyr 

til denne bestemte kunden før de ble ansatt hos et meldt organ, skal ikke delta i samsvarsvurderingsaktiviteter for den 

bestemte kunden eller selskaper som tilhører samme konsern, i en periode på tre år. 

1.2.5. Det skal sikres at meldte organer, deres øverste ledelse og vurderingspersonale er upartiske. Lønnsnivået til et meldt 

organs øverste ledelse og vurderingspersonale samt underleverandører som deltar i vurderingsaktiviteter, skal ikke 

avhenge av resultatene av vurderingene. Meldte organer skal gjøre den øverste ledelsens interesseerklæringer offentlig 

tilgjengelige. 

1.2.6. Dersom et meldt organ eies av et offentlig organ eller institusjon, skal det sikres og dokumenteres at det er uavhengig, 

og at det ikke foreligger interessekonflikter mellom myndigheten med ansvar for meldte organer og/eller vedkommende 

myndighet på den ene side, og det meldte organet på den annen side. 

1.2.7. Det meldte organet skal sikre og dokumentere at dets datterselskapers, underleverandørers og eventuelle tilknyttede 

organers aktiviteter, herunder dets eieres aktiviteter, ikke påvirker organets uavhengighet, upartiskhet eller objektivitet 

under utføringen av samsvarsvurderingsaktiviteter. 

1.2.8. Det meldte organet skal utøve sin virksomhet i samsvar med sammenhengende, rettferdige og rimelige vilkår, idet det 

tas hensyn til interessene til små og mellomstore bedrifter som definert i rekommandasjon 2003/361/EF når det gjelder 

gebyrer. 

1.2.9. Kravene fastsatt i dette avsnitt skal ikke på noen måte være til hinder for at et meldt organ og en produsent som søker 

om samsvarsvurdering, kan utveksle teknisk informasjon og veiledning med hensyn til regelverket.  
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1.3. Fortrolighet 

1.3.1. Det meldte organet skal ha innført dokumenterte framgangsmåter som sikrer at personale, utvalg, datterforetak, 

underleverandører og eventuelle tilknyttede organer eller personale i eksterne organer behandler informasjonen de får 

tilgang til i forbindelse med samsvarsvurderingsaktivitetene, fortrolig, med mindre utlevering av informasjonen er 

fastsatt ved lov. 

1.3.2. Personalet hos et meldt organ skal ha taushetsplikt når de utfører sine oppgaver i henhold til denne forordning eller 

enhver bestemmelse i nasjonal rett som gjennomfører den, bortsett fra overfor myndighetene med ansvar for meldte 

organer, vedkommende myndigheter for utstyr i medlemsstatene eller Kommisjonen. Eiendomsretten skal vernes. Det 

meldte organet skal ha innført dokumenterte framgangsmåter med hensyn til kravet i dette avsnitt. 

1.4. Erstatningsansvar 

1.4.1. Det meldte organet skal tegne en egnet ansvarsforsikring for organets samsvarsvurderingsaktiviteter, med mindre den 

aktuelle medlemsstaten påtar seg erstatningsansvaret i henhold til nasjonal rett, eller den aktuelle medlemsstaten er 

direkte ansvarlig for samsvarsvurderingen. 

1.4.2. Ansvarsforsikringens omfang og samlede økonomiske verdi skal svare til nivået på og det geografiske omfanget av det 

meldte organets aktiviteter og stå i forhold til risikoprofilen til utstyret som sertifiseres av det meldte organet. 

Ansvarsforsikringen skal dekke tilfeller der det meldte organet kan bli nødt til å trekke tilbake, begrense eller 

midlertidig oppheve sertifikater. 

1.5. Finansielle krav 

Det meldte organet skal ha tilgjengelig de finansielle midlene som kreves for å gjennomføre samsvarsvurderings-

aktivitetene innenfor rammen av dets utpeking og tilhørende forretningsdrift. Det skal dokumentere og framlegge 

dokumentasjon på sin finansielle kapasitet og langsiktige økonomiske levedyktighet, idet det tas hensyn til eventuelle 

særlige omstendigheter i oppstartsfasen. 

1.6. Deltakelse i koordineringsaktiviteter 

1.6.1. Det meldte organet skal delta i, eller sikre at dets vurderingspersonale er informert om, eventuelle relevante 

standardiseringsaktiviteter og i aktivitetene til det meldte organets koordineringsgruppe nevnt i artikkel 49 i forordning 

(EU) 2017/745, og at dets personale som foretar vurderinger eller treffer beslutninger, er informert om alt relevant 

regelverk, alle relevante veiledningsdokumenter og dokumenter om beste praksis vedtatt innenfor rammen av denne 

forordning. 

1.6.2. Det meldte organet skal ta hensyn til veiledningsdokumenter og dokumenter om beste praksis. 

2. KRAV TIL KVALITETSSTYRING 

2.1. Det meldte organet skal opprette, dokumentere, gjennomføre, vedlikeholde og drifte et kvalitetsstyringssystem som er 

tilpasset arten og omfanget av dets samsvarsvurderingsaktiviteter og det området aktivitetene omfatter, og som gjør det 

mulig å understøtte og dokumentere at kravene i denne forordning er oppfylt på en konsekvent måte. 

2.2. Det meldte organets kvalitetsstyringssystem skal minst omfatte følgende: 

a) Styringssystemets struktur og dokumentasjon, herunder retningslinjer og mål for dets aktiviteter. 

b) Retningslinjer for oppgave- og ansvarsfordeling blant personalet. 

c) Vurderings- og beslutningsprosesser i samsvar med oppgavene, ansvarsområdene og rollene til det meldte organets 

personale og øverste ledelse. 

d) Planlegging, utføring, vurdering og ved behov tilpasning av dets framgangsmåter for samsvarsvurdering. 

e) Kontroll av dokumenter. 

f) Kontroll av dokumentasjon. 

g) Ledelsesgjennomgåelser. 

h) Internkontroller.  
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i) Korrigerende og forebyggende tiltak. 

j) Klager og anker. 

k) Løpende opplæring. 

Dersom dokumentene finnes på forskjellige språk, skal det meldte organet sikre og kontrollere at de inneholder det 

samme. 

2.3. Det meldte organets øverste ledelse skal sikre at kvalitetsstyringssystemet er fullt ut forstått, gjennomføres og 

opprettholdes i hele det meldte organets organisasjon, herunder i datterforetak og hos underleverandører som deltar i 

samsvarsvurderingsaktiviteter i henhold til denne forordning. 

2.4. Det meldte organet skal kreve at alt personale formelt forplikter seg, med en underskrift eller tilsvarende, til å overholde 

framgangsmåtene som det meldte organet har fastsatt. Denne forpliktelsen skal omfatte aspekter knyttet til fortrolighet 

og uavhengighet av kommersielle og andre interesser samt enhver eksisterende eller tidligere tilknytning til kunder. 

Personalet skal fylle ut skriftlige erklæringer om at de overholder prinsippene for fortrolighet, uavhengighet og 

upartiskhet. 

3. KRAV TIL RESSURSER 

3.1. Generelt 

3.1.1. Meldte organer skal være i stand til å utføre alle oppgavene de pålegges i henhold til denne forordning, med den største 

faglige integriteten og den nødvendige kompetansen på det bestemte området, enten oppgavene utføres av det meldte 

organet selv eller på dets vegne og på dets ansvar. 

Meldte organer skal særlig ha nødvendig personale og være i besittelse av eller ha tilgang til alt utstyr, alle fasiliteter og 

all kompetanse som kreves for å kunne utføre de tekniske, vitenskapelige og administrative oppgavene forbundet med 

samsvarsvurderingsaktivitetene de er utpekt for, på riktig måte. Et slikt krav forutsetter at det meldte organet til enhver 

tid og for hver framgangsmåte for samsvarsvurdering og hver type utstyr som det er utpekt for, har permanent tilgang til 

tilstrekkelig administrativt, teknisk og vitenskapelig personale med erfaring i og kunnskap om det relevante utstyret og 

de tilhørende teknologiene. Dette personalet skal bestå av et tilstrekkelig antall personer som gjør det mulig å sikre at 

det aktuelle meldte organet kan utføre samsvarsvurderingsoppgavene, herunder vurderingen av utstyrets medisinske 

funksjonalitet, ytelsesevalueringer og utstyrets sikkerhet og ytelse, som det er utpekt for, idet det tas hensyn til kravene i 

denne forordning, særlig kravene i vedlegg I. 

Et meldt organ skal ha en samlet kompetanse som gjør det mulig for organet å vurdere de utstyrstypene som det er 

utpekt for. Det meldte organet skal ha tilstrekkelig kompetanse internt til å kunne foreta en kritisk vurdering av 

vurderinger utført av eksterne eksperter. Oppgaver som et meldt organ ikke kan sette ut til en underleverandør, er 

fastsatt i avsnitt 4.1. 

Personale som er med på å lede et meldt organs samsvarsvurderingsaktiviteter for utstyr, skal ha egnet kunnskap til å 

kunne opprette og drive et system for utvelgelse av det personalet som skal foreta vurderinger og kontroller, for å 

kontrollere deres kompetanse, godkjenne og tildele dem oppgaver, organisere deres grunnopplæring og løpende 

opplæring og tildele dem plikter samt for å overvåke dette personalet for å sikre at de som gjennomfører og utfører 

vurderings- og kontrollaktiviteter, har tilstrekkelig kompetanse til å utføre de oppgavene som kreves av dem. 

Det meldte organet skal identifisere minst én person i sin øverste ledelse som skal ha det overordnede ansvaret for alle 

samsvarsvurderingsaktiviteter i forbindelse med utstyr. 

3.1.2. Det meldte organet skal sikre at personalet som deltar i samsvarsvurderingsaktiviteter, opprettholder sine kvalifikasjoner 

og sin ekspertise ved å innføre et system for utveksling av erfaring og et program for løpende opplæring og utdanning. 

3.1.3. Det meldte organet skal på en tydelig måte dokumentere omfanget av og begrensningene av de oppgaver, 

ansvarsområder og godkjenningsnivåer som personalet, herunder underleverandører og eksterne eksperter, som deltar i 

samsvarsvurderingsaktiviteter, har, og informere dette personalet om dette.  
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3.2. Kvalifikasjonskriterier for personale 

3.2.1. Det meldte organet skal fastsette og dokumentere kvalifikasjonskriterier og framgangsmåter for utvelgelse og 

godkjenning av personer som deltar i samsvarsvurderingsaktiviteter, herunder med hensyn til kunnskap, erfaring og 

annen nødvendig kompetanse, samt den grunnleggende og løpende opplæringen som kreves. Kvalifikasjonskriteriene 

skal omfatte de forskjellige funksjonene i samsvarsvurderingsprosessen, f.eks. revisjon, produktvurdering eller -testing, 

gjennomgåelse av teknisk dokumentasjon, beslutningstaking og frigivelse av partier, samt det utstyret, de teknologiene 

og områdene, f.eks. biokompatibilitet, sterilisering, selvtesting og pasientnær testing, utstyr til behandlingsveiledende 

diagnostikk og ytelsesevaluering, som omfattes av utpekingen. 

3.2.2. Kvalifikasjonskriteriene nevnt i avsnitt 3.2.1 skal vise til omfanget av det meldte organets utpeking i samsvar med den 

beskrivelsen av omfanget som brukes av medlemsstaten i forbindelse med meldingen nevnt i artikkel 38 nr. 3, og skal 

være tilstrekkelig detaljerte med hensyn til de nødvendige kvalifikasjonene innenfor de enkelte underområdene i 

beskrivelsen av omfanget. 

Det skal fastsettes særlige kvalifikasjonskriterier i det minste for vurderingen av 

— biologisk sikkerhet, 

— ytelsesevaluering, 

— utstyr til selvtesting og pasientnær testing, 

— utstyr til behandlingsveiledende diagnostikk, 

— funksjonell sikkerhet, 

— programvare, 

— emballasje og 

— de forskjellige typene steriliseringsprosesser. 

3.2.3. Personalet med ansvar for utarbeiding av kvalifikasjonskriterier og godkjenning av annet personale som skal utføre 

bestemte samsvarsvurderingsaktiviteter, skal være ansatt av det meldte organet selv, og skal ikke være eksterne 

eksperter eller underleverandører. De skal ha dokumentert kunnskap og erfaring på alle følgende områder: 

— EUs regelverk om utstyr og relevante veiledningsdokumenter. 

— Framgangsmåtene for samsvarsvurdering fastsatt i denne forordning. 

— En omfattende kunnskapsbase om utstyrsteknologier og design og framstilling av utstyr. 

— Det meldte organets kvalitetsstyringssystem, tilknyttede framgangsmåter og de nødvendige kvalifikasjonskriteriene. 

— Relevant opplæring for personalet som deltar i samsvarsvurderingsaktiviteter i forbindelse med utstyr. 

— Tilstrekkelig erfaring innen samsvarsvurdering i henhold til denne forordning eller den rett som tidligere gjaldt i et 

meldt organ. 

3.2.4. Det meldte organet skal til enhver tid ha til rådighet personale med relevant klinisk ekspertise, og dersom det er mulig, 

skal slikt personale være ansatt av det meldte organet. Dette personalet skal integreres i alle trinn i det meldte organets 

vurderings- og beslutningsprosess med henblikk på å 

— fastsette når det er nødvendig med bidrag fra spesialister for å vurdere ytelsesevalueringen utført av produsenten, 

samt identifisere eksperter med egnede kvalifikasjoner, 

— sørge for at eksterne kliniske eksperter får egnet opplæring om de relevante kravene i denne forordning, felles 

spesifikasjoner, veiledning og harmoniserte standarder, og sikre at de eksterne kliniske ekspertene er fullt ut 

innforståtte med bakgrunnen for og konsekvensene av vurderingene de foretar, og rådene de gir, 

— kunne gjennomgå og på vitenskapelig grunnlag sette spørsmålstegn ved de kliniske dataene i ytelsesevalueringen 

og eventuelle tilhørende ytelsesstudier samt på egnet måte veilede eksterne kliniske eksperter i vurderingen av 

ytelsesevalueringen som produsenten har framlagt, 

— kunne foreta en vitenskapelig vurdering av og ved behov sette spørsmålstegn ved den framlagte ytelsesevalueringen 

og resultatene av de eksterne kliniske ekspertenes vurdering av produsentens ytelsesevaluering,  
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— kunne sikre sammenlignbarhet og sammenheng i vurderingene av ytelsesevalueringer som er foretatt av kliniske 

eksperter, 

— kunne foreta en vurdering av produsentens ytelsesevaluering samt en klinisk bedømmelse av uttalelsen avgitt av 

eventuelle eksterne eksperter og komme med en anbefaling til det meldte organets beslutningstaker og 

— kunne utarbeide protokoller og rapporter som viser at de relevante samsvarsvurderingsaktivitetene er utført på riktig 

måte. 

3.2.5. Personalet med ansvar for å foreta produktrelaterte gjennomgåelser (produktkontrollører), f.eks. kontroll av teknisk 

dokumentasjon eller typeprøving, herunder aspekter som ytelsesevaluering, biologisk sikkerhet, sterilisering og 

programvarevalidering, skal ha alle følgende dokumenterte kvalifikasjoner: 

— Fullført grad fra universitet eller høyskole eller tilsvarende kvalifikasjoner i relevante fag, f.eks. medisin, farmasi, 

ingeniørvitenskap eller andre relevante vitenskapelige disipliner. 

— Fire års yrkeserfaring på området helsetjenesteprodukter eller tilknyttede aktiviteter, f.eks. framstilling, revisjon 

eller forskning, hvorav to av årene skal være innen design, framstilling, testing eller bruk av utstyret eller 

teknologien som skal vurderes, eller som er knyttet til de vitenskapelige aspektene som skal vurderes. 

— Kjennskap til regelverket som gjelder utstyr, herunder de generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i 

vedlegg I. 

— Egnet kunnskap om og erfaring med relevante harmoniserte standarder, felles spesifikasjoner og veilednings-

dokumenter. 

— Egnet kunnskap om og erfaring med risikohåndtering og tilknyttede utstyrsstandarder og veiledningsdokumenter. 

— Egnet kunnskap om og erfaring med ytelsesevaluering. 

— Egnet kunnskap om utstyret de vurderer. 

— Egnet kunnskap om og erfaring med framgangsmåtene for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg IX–XI, særlig 

aspektene av disse framgangsmåtene som de har ansvar for, samt egnet godkjenning for å foreta disse vurderingene. 

— Evne til å utarbeide protokoller og rapporter som viser at de relevante samsvarsvurderingsaktivitetene er utført på 

riktig måte. 

3.2.6. Personalet med ansvar for å utføre revisjoner av produsentens kvalitetsstyringssystem (revisorer på stedet) skal ha alle 

følgende dokumenterte kvalifikasjoner: 

— Fullført grad fra universitet eller høyskole eller tilsvarende kvalifikasjoner i relevante fag, f.eks. medisin, farmasi, 

ingeniørvitenskap eller andre relevante vitenskapelige disipliner. 

— Fire års yrkeserfaring på området helsetjenesteprodukter eller tilknyttede aktiviteter, f.eks. framstilling, revisjon 

eller forskning, hvorav to av årene skal være innen kvalitetsstyring. 

— Egnet kunnskap om regelverket som gjelder utstyr, samt om tilknyttede harmoniserte standarder, felles 

spesifikasjoner og veiledningsdokumenter. 

— Egnet kunnskap om og erfaring med risikohåndtering og tilknyttede utstyrsstandarder og veiledningsdokumenter. 

— Egnet kunnskap om kvalitetsstyringssystemer og tilknyttede utstyrsstandarder og veiledningsdokumenter. 

— Egnet kunnskap om og erfaring med framgangsmåtene for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg IX–XI, særlig 

aspektene av disse framgangsmåtene som de har ansvar for, samt egnet godkjenning for å utføre disse revisjonene.  
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— Opplæring i revisjonsteknikker som gjør det mulig å foreta en kritisk vurdering av kvalitetsstyringssystemer. 

— Evne til å utarbeide protokoller og rapporter som viser at de relevante samsvarsvurderingsaktivitetene er utført på 

riktig måte. 

3.2.7. Personalet med det overordnede ansvaret for de endelige gjennomgåelsene og for å treffe beslutninger om sertifisering 

skal være ansatt av det meldte organet og skal ikke være eksterne eksperter eller underleverandører. Dette personalet 

skal som gruppe ha dokumentert kunnskap og omfattende erfaring på alle følgende områder: 

— Regelverk om utstyr og relevante veiledningsdokumenter. 

— Samsvarsvurderingene av utstyr som er av relevans for denne forordning. 

— Typer kvalifikasjoner, erfaringer og ekspertise som er av relevans for samsvarsvurderingen av utstyret. 

— En omfattende kunnskapsbase om utstyrsteknologier, herunder tilstrekkelig erfaring innen samsvarsvurdering av 

utstyr som vurderes med henblikk på sertifisering, utstyrsindustrien og design og framstilling av utstyr. 

— Det meldte organets kvalitetssystem, tilknyttede framgangsmåter og de nødvendige kvalifikasjonene for personalet 

som er involvert. 

— Evne til å utarbeide protokoller og rapporter som viser at samsvarsvurderingsaktivitetene er utført på riktig måte. 

3.3. Dokumentasjon av personalets kvalifikasjoner, opplæring og godkjenning 

3.3.1. Det meldte organet skal ha en framgangsmåte for fullt ut å dokumentere kvalifikasjonene til hver medarbeider som 

deltar i samsvarsvurderingsaktiviteter, og at kvalifikasjonskriteriene nevnt i avsnitt 3.2 er oppfylt. I særlige tilfeller der 

det ikke kan dokumenteres fullt ut at kvalifikasjonskriteriene fastsatt i avsnitt 3.2 er oppfylt, skal det meldte organet 

begrunne overfor myndigheten med ansvar for meldte organer at disse medarbeiderne er blitt godkjent for å utføre 

bestemte samsvarsvurderingsaktiviteter. 

3.3.2. For alt personale nevnt i avsnitt 3.2.3–3.2.7 skal det meldte organet opprette og holde oppdatert 

— et dokument med opplysninger om personalets godkjenninger og ansvarsområder med hensyn til 

samsvarsvurderingsaktiviteter, 

— registre som dokumenterer den påkrevde kunnskapen og erfaringen for den samsvarsvurderingsaktiviteten som den 

enkelte er godkjent for. Registrene skal inneholde en begrunnelse for fastsettelsen av ansvarsområdet til hver 

person som inngår i vurderingspersonalet, og opplysninger om samsvarsvurderingsaktivitetene som hver av dem 

har utført. 

3.4. Underleverandører og eksterne eksperter 

3.4.1. Uten at det berører avsnitt 3.2, kan meldte organer sette ut visse tydelig definerte deler av en samsvarsvurderings-

aktivitet til underleverandører. 

Det skal ikke være tillatt å bruke underleverandører til revisjon av kvalitetsstyringssystemer eller produktrelaterte 

gjennomgåelser som helhet, men deler av disse aktivitetene kan utføres av underleverandører og eksterne revisorer og 

eksperter som arbeider på vegne av det meldte organet. Det aktuelle meldte organet skal ha det fulle ansvaret for å 

framlegge relevant dokumentasjon på at underleverandører og eksperter har kompetanse til å oppfylle sine spesifikke 

oppgaver, for å treffe beslutning basert på en underleverandørs vurdering og for arbeidet som underleverandører og 

eksperter utfører på dets vegne. 

Meldte organer kan ikke sette ut følgende aktiviteter til underleverandører: 

— Gjennomgåelse av eksterne eksperters kvalifikasjoner og kontroll av deres arbeid. 

— Revisjons- og sertifiseringsaktiviteter når den aktuelle underleveransen gis til revisjons- eller sertifiserings-

organisasjoner. 

— Tildeling av arbeid til eksterne eksperter i forbindelse med spesifikke samsvarsvurderingsaktiviteter. 

— Funksjonene knyttet til endelig gjennomgåelse og beslutningstaking.  
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3.4.2. Dersom et meldt organ setter ut visse samsvarsvurderingsaktiviteter til enten en organisasjon eller en fysisk person, skal 

det ha retningslinjer som beskriver på hvilke vilkår underleveransen kan finne sted, samt sikre 

— at underleverandøren oppfyller de relevante kravene i dette vedlegg, 

— at underleverandører og eksterne eksperter ikke videreutsetter arbeid til andre organisasjoner eller annet personale, 

og 

— at den fysiske eller juridiske personen som har søkt om samsvarsvurdering, er blitt informert om kravene nevnt i 

første og annet strekpunkt. 

Enhver bruk av underleverandører og ethvert samråd med eksternt personale skal behørig dokumenteres, det skal ikke 

involvere mellommenn, og det skal være gjenstand for en skriftlig avtale som bl.a. omfatter fortrolighet og 

interessekonflikter. Det aktuelle meldte organet skal ha det fulle ansvaret for oppgavene som utføres av 

underleverandører. 

3.4.3. Dersom underleverandører eller eksterne eksperter brukes i forbindelse med en samsvarsvurdering, særlig av nytt utstyr 

eller ny teknologi, skal det aktuelle meldte organet på hvert produktområde som det er utpekt for, ha tilstrekkelig 

kompetanse internt til å kunne lede den samlede samsvarsvurderingen, kontrollere om ekspertuttalelser er egnede og 

gyldige, samt treffe beslutninger om sertifisering. 

3.5. Overvåking av kompetanse, opplæring og utveksling av erfaring 

3.5.1. Det meldte organet skal fastsette framgangsmåter for den innledende vurderingen og den løpende kontrollen av 

kompetansen, samsvarsvurderingsaktivitetene og det arbeidet som utføres av alt internt og eksternt personale og 

underleverandører som deltar i samsvarsvurderingsaktiviteter. 

3.5.2. Meldte organer skal regelmessig gjennomgå kompetansen til sitt personale, identifisere opplæringsbehov og utarbeide 

en opplæringsplan slik hver enkelt ansatts nødvendige kvalifikasjons- og kunnskapsnivå kan opprettholdes. Ved denne 

gjennomgåelsen skal det minst kontrolleres at personalet 

— kjenner til gjeldende unionsrett og nasjonal rett om utstyr, relevante harmoniserte standarder, felles spesifikasjoner, 

veiledningsdokumenter og resultatene av koordineringsaktivitetene nevnt i avsnitt 1.6, 

— deltar i den interne utvekslingen av erfaring og det løpende opplærings- og utdanningsprogrammet nevnt i avsnitt 

3.1.2. 

4. KRAV TIL PROSESSER 

4.1. Generelt 

Det meldte organet skal ha dokumenterte prosesser og tilstrekkelig detaljerte framgangsmåter for å gjennomføre hver av 

samsvarsvurderingsaktivitetene som det er utpekt for, herunder de forskjellige trinnene fra aktiviteter før innsending av 

en søknad til beslutningstaking og tilsyn, idet det tas hensyn til utstyrets særtrekk når det er nødvendig. 

Kravene fastsatt i avsnitt 4.3, 4.4, 4.7 og 4.8 skal oppfylles som en del av de meldte organenes interne aktiviteter og skal 

ikke settes ut til underleverandører. 

4.2. Meldte organers pristilbud og aktiviteter før innsending av en søknad 

Det meldte organet skal 

a) offentliggjøre en offentlig tilgjengelig beskrivelse av søknadsprosessen som produsenter skal følge for å motta 

sertifisering fra organet. Beskrivelsen skal inneholde informasjon om hvilke språk som kan brukes til innsending av 

dokumentasjon og i en eventuell tilknyttet korrespondanse, 

b) ha dokumenterte framgangsmåter for og dokumenterte detaljer om gebyrer som avkreves for spesifikke 

samsvarsvurderingsaktiviteter, samt eventuelle andre finansielle vilkår i forbindelse med meldte organers aktiviteter 

som gjelder vurdering av utstyr,  
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c) ha dokumenterte framgangsmåter i forbindelse med salgsfremmende materiale for sine samsvarsvurderingstjenester. 

Disse framgangsmåtene skal sikre at reklameaktiviteter eller salgsfremmende tiltak ikke på noen måte antyder eller 

kan føre til den slutning at organets samsvarsvurdering vil gi produsenter tidligere markedsadgang eller vil være 

raskere, enklere eller mindre streng enn den som utføres av andre meldte organer, 

d) ha dokumenterte framgangsmåter med krav om gjennomgåelse av visse opplysninger før innsending av søknaden, 

herunder den innledende undersøkelsen av om produktet omfattes av denne forordning og dens klassifisering, før 

det utstedes et pristilbud til produsenten for en spesifikk samsvarsvurdering, 

e) sikre at alle avtaler knyttet til samsvarsvurderingsaktivitetene som omfattes av denne forordning, inngås direkte 

mellom produsenten og det meldte organet, og ikke med andre organisasjoner. 

4.3. Gjennomgåelse av søknader og avtale 

Det meldte organet skal kreve en formell søknad som er underskrevet av en produsent eller en autorisert representant, 

og som inneholder all informasjon og alle erklæringene fra produsenten som kreves i forbindelse med den relevante 

samsvarsvurderingen som nevnt i vedlegg IX–XI. 

Avtalen mellom et meldt organ og en produsent skal være skriftlig og være underskrevet av begge parter. Den skal 

oppbevares av det meldte organet. Avtalen skal inneholde tydelige vilkår og forpliktelser som gjør det mulig for det 

meldte organet å handle i henhold til denne forordning, herunder produsentens plikt til å underrette det meldte organet 

om sikkerhetsovervåkingsrapporter, det meldte organets rett til midlertidig å oppheve, begrense eller trekke tilbake 

utstedte sertifikater og det meldte organets plikt til å oppfylle sin informasjonsplikt. 

Det meldte organet skal ha dokumenterte framgangsmåter for gjennomgåelse av søknader, som skal omfatte følgende: 

a) Hvorvidt søknadene er fullstendige med hensyn til kravene i den relevante framgangsmåten for samsvarsvurdering, 

som nevnt i det tilhørende vedlegget og i henhold til hvilket det er søkt om godkjenning. 

b) Kontroll av om produktene som omfattes av disse søknadene, kan anses som utstyr samt deres respektive 

klassifiseringer. 

c) Hvorvidt framgangsmåtene for samsvarsvurdering som søkeren har valgt, kan anvendes på det aktuelle utstyret i 

henhold til denne forordning. 

d) Det meldte organets mulighet til å vurdere søknaden på grunnlag av sin utpeking. 

e) Hvorvidt det foreligger tilstrekkelige og egnede ressurser. 

Utfallet av hver gjennomgåelse av en søknad skal dokumenteres. Avslag på eller tilbaketrekking av søknader skal 

meddeles i det elektroniske systemet nevnt i artikkel 52, og skal være tilgjengelig for andre meldte organer. 

4.4. Tildeling av ressurser 

Det meldte organet skal ha dokumenterte framgangsmåter for å sikre at alle samsvarsvurderingsaktiviteter utføres av 

behørig godkjent og kvalifisert personale med tilstrekkelig erfaring med vurdering av utstyr, systemer og prosesser og 

tilhørende dokumentasjon som er gjenstand for samsvarsvurdering. 

For hver søknad skal det meldte organet fastsette behovet for ressurser og identifisere en person som skal ha ansvar for å 

sikre at vurderingen av den aktuelle søknaden utføres i samsvar med relevante framgangsmåter, og for å sikre at det 

brukes egnede ressurser, herunder personale, til hver av vurderingsoppgavene. Fordelingen av oppgavene som skal 

utføres som en del av samsvarsvurderingen, og eventuelle senere endringer av denne fordelingen, skal dokumenteres. 

4.5. Samsvarsvurderingsaktiviteter 

4.5.1. Generelt 

Det meldte organet og dets personale skal utføre samsvarsvurderingsaktivitetene med den høyeste grad av faglig 

integritet og den nødvendige tekniske og vitenskapelige kompetansen på de spesifikke områdene.  
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Det meldte organet skal ha tilstrekkelig ekspertise, fasiliteter og dokumenterte framgangsmåter for effektivt å kunne 

utføre samsvarsvurderingsaktivitetene som det er utpekt for, idet det tas hensyn til de relevante kravene fastsatt i 

vedlegg IX–XI og særlig følgende krav: 

— Planlegge gjennomføringen av hvert enkelt prosjekt på egnet måte. 

— Sørge for at vurderingsgruppene er sammensatt slik at de har tilstrekkelig erfaring med den aktuelle teknologien, og 

at de hele tiden er objektive og uavhengige, og sørge for rotering av medlemmene i vurderingsgruppen med egnede 

mellomrom. 

— Spesifisere prinsippene som ligger til grunn for fastsettelsen av fristene for fullføring av samsvarsvurderings-

aktiviteter. 

— Vurdere produsentens tekniske dokumentasjon og løsningene som er valgt for å oppfylle kravene fastsatt i 

vedlegg I. 

— Gjennomgå produsentens framgangsmåter og dokumentasjon som gjelder ytelsesevaluering. 

— Håndtere grensesnittet mellom produsentens risikohåndteringsprosess og vedkommendes vurdering og analyse av 

ytelsesevalueringen og vurdere i hvilken grad dette er relevant med henblikk på å påvise samsvar med de relevante 

kravene i vedlegg I. 

— Gjennomføre de «særlige framgangsmåtene» nevnt i avsnitt 5 i vedlegg IX. 

— Når det gjelder utstyr i klasse B og C, vurdere den tekniske dokumentasjonen for utstyr utvalgt på representativt 

grunnlag. 

— Planlegge og regelmessig utføre egnede tilsynsrevisjoner og -vurderinger, utføre eller anmode om bestemte tester 

for å kontrollere at kvalitetsstyringssystemet fungerer riktig, samt utføre uanmeldte stedlige revisjoner. 

— I forbindelse med uttak av stikkprøver av utstyr kontrollere at det produserte utstyret er i samsvar med den tekniske 

dokumentasjonen. Slike krav skal fastsette de relevante stikkprøvingskriteriene og den relevante framgangsmåten 

for testing før stikkprøveuttaket. 

— Vurdere og kontrollere at produsenten oppfyller kravene i relevante vedlegg. 

Det meldte organet skal, dersom det er relevant, ta hensyn til tilgjengelige felles spesifikasjoner, veiledningsdokumenter 

og dokumenter om beste praksis samt harmoniserte standarder, også selv om produsenten ikke har oppgitt å ha fulgt 

disse. 

4.5.2. Revisjon av kvalitetsstyringssystemer 

a) Som en del av vurderingen av kvalitetsstyringssystemet skal et meldt organ før en revisjon og i samsvar med sine 

dokumenterte framgangsmåter 

— vurdere dokumentasjonen som er framlagt i samsvar med det relevante vedlegget om samsvarsvurdering, og 

utarbeide et revisjonsprogram som tydelig identifiserer antallet og rekkefølgen av aktiviteter som er nødvendige 

for å påvise at revisjonen omfatter hele produsentens kvalitetsstyringssystem, og for å avgjøre om det oppfyller 

kravene i denne forordning, 

— identifisere forbindelsene mellom og fordelingen av ansvarsområder mellom de forskjellige produksjonsstedene 

samt identifisere produsentens relevante leverandører og/eller underleverandører og vurdere behovet for 

spesifikt å foreta revisjon av noen av disse leverandørene eller underleverandørene eller begge deler, 

— for hver revisjon som er identifisert i revisjonsprogrammet, tydelig definere revisjonens mål, kriterier og 

omfang samt utarbeide en revisjonsplan som på egnet måte omfatter og tar hensyn til de spesifikke kravene som 

gjelder for det berørte utstyret og de berørte teknologiene og prosessene, 

— for utstyr i klasse B og C utarbeide og holde oppdatert en stikkprøvingsplan for vurdering av teknisk 

dokumentasjon som nevnt i vedlegg II og III som dekker omfanget av utstyr som omfattes av produsentens 

søknad. Denne planen skal sikre at det foretas stikkprøving av hele omfanget av utstyr som omfattes av 

sertifikatet, i hele sertifikatets gyldighetstid, og  
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— velge og utpeke behørig kvalifisert og godkjent personale for å foreta individuelle revisjoner. 

Gruppemedlemmenes roller, ansvarsområder og myndighet skal være tydelig definert og dokumentert. 

b) På grunnlag av revisjonsprogrammet som det meldte organet har utarbeidet, skal organet i samsvar med sine 

dokumenterte framgangsmåter 

— utføre revisjon av produsentens kvalitetsstyringssystem for å verifisere at kvalitetsstyringssystemet sikrer at 

utstyret som omfattes, oppfyller de relevante bestemmelsene i denne forordning som får anvendelse på hvert 

trinn, fra design til endelig kvalitetskontroll og løpende overvåking, samt fastslå om kravene i denne forordning 

er oppfylt, 

— på grunnlag av relevant teknisk dokumentasjon og for å fastslå om produsenten oppfyller kravene nevnt i det 

relevante vedlegget om samsvarsvurdering, gjennomgå og utføre revisjon av produsentens prosesser og 

delsystemer, særlig med henblikk på 

— design og utvikling, 

— produksjons- og prosesskontroller, 

— produktdokumentasjon, 

— innkjøpskontroller, herunder kontroll av innkjøpt utstyr, 

— korrigerende og forebyggende tiltak, herunder for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, og 

— oppfølging av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning, 

— gjennomgå og utføre revisjon av krav og bestemmelser vedtatt av produsenten, herunder for å oppfylle de 

generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i vedlegg I, 

— ta stikkprøver av dokumentasjonen på en måte som gjenspeiler risikoene forbundet med den tiltenkte bruken av 

utstyret, framstillingsteknologienes kompleksitet, omfanget og klassene av framstilt utstyr og all tilgjengelig 

informasjon om overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, 

— dersom det ikke allerede omfattes av revisjonsprogrammet, foreta revisjon av kontrollen av prosessen i lokalene 

til produsentens leverandører dersom det ferdige utstyret er betydelig påvirket av leverandørenes aktiviteter, og 

særlig når produsenten ikke kan påvise tilstrekkelig kontroll med sine leverandører, 

— vurdere den tekniske dokumentasjonen basert på stikkprøvingsplanen og idet det tas hensyn til avsnitt 4.5.4 for 

ytelsesevaluering, 

— det meldte organet skal sikre at resultatene av revisjonen klassifiseres på en egnet og konsekvent måte i 

samsvar med kravene i denne forordning og med relevante standarder, eller med dokumenter om beste praksis 

som er utarbeidet eller vedtatt av koordineringsgruppen for medisinsk utstyr. 

4.5.3. Produktverifisering 

Vurdering av den tekniske dokumentasjonen 

Når det gjelder vurderingen av den tekniske dokumentasjonen som utføres i samsvar med kapittel II i vedlegg IX, skal 

meldte organer ha tilstrekkelig ekspertise, fasiliteter og dokumenterte framgangsmåter for å 

— utpeke behørig kvalifisert og godkjent personale for å undersøke individuelle aspekter, f.eks. bruk av utstyret, 

biokompatibilitet, ytelsesevaluering, risikohåndtering og sterilisering, og 

— vurdere om designen er i samsvar med denne forordning, idet det tas hensyn til avsnitt 4.5.4 og 4.5.5. Denne 

vurderingen skal omfatte en undersøkelse av produsentens gjennomføring av kontroller ved mottak, kontroller 

under produksjonen og sluttkontroller samt resultatene av disse. Dersom det er behov for ytterligere tester eller 

annen dokumentasjon for å vurdere om kravene i denne forordning er oppfylt, skal det aktuelle meldte organet 

utføre egnede fysiske tester eller laboratorietester av utstyret eller anmode produsenten om å utføre slike tester.  
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Typeprøving 

Det meldte organet skal ha dokumenterte framgangsmåter, tilstrekkelig ekspertise og fasiliteter for typeprøving av utstyr 

i samsvar med vedlegg X, herunder kapasitet til å 

— gjennomgå og vurdere den tekniske dokumentasjonen, idet det tas hensyn til avsnitt 4.5.4 og 4.5.5, og verifisere at 

typen er framstilt i samsvar med nevnte dokumentasjon, 

— utarbeide en testplan med en oversikt over alle relevante og kritiske parametrer som skal testes av det meldte 

organet eller på dets ansvar, 

— dokumentere bakgrunnen for at disse parametrene er valgt, 

— utføre de nødvendige undersøkelsene og testene for å verifisere at løsningene som produsenten har brukt, oppfyller 

de generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i vedlegg I. Slike undersøkelser og tester skal omfatte alle tester 

som er nødvendige for å verifisere at produsenten faktisk har anvendt de relevante standardene som vedkommende 

har valgt å bruke, 

— bli enig med søkeren om hvor de nødvendige testene skal gjennomføres, dersom de ikke skal utføres direkte av det 

meldte organet, 

— ta det fulle ansvar for testresultatene. Testrapporter innsendt av produsenten skal bare tas i betraktning dersom de er 

utstedt av samsvarsvurderingsorganer som er kompetente og uavhengige av produsenten. 

Verifisering ved undersøkelse og testing av hvert enkelt produktparti 

Det meldte organet skal 

a) ha dokumenterte framgangsmåter, tilstrekkelig ekspertise og fasiliteter for verifiseringen ved undersøkelse og 

testing av hvert enkelt produktparti i samsvar med vedlegg IX og XI, 

b) utarbeide en testplan med en oversikt over alle relevante og kritiske parametrer som skal testes av det meldte 

organet eller på dets ansvar, for å 

— verifisere, for utstyr i klasse C, at utstyret er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og 

med kravene i denne forordning som får anvendelse på slikt utstyr, 

— bekrefte, for utstyr i klasse B, samsvar med den tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg II og III og med 

kravene i denne forordning som får anvendelse på slikt utstyr, 

c) dokumentere bakgrunnen for at parametrene nevnt i bokstav b) er valgt, 

d) ha dokumenterte framgangsmåter for å utføre de nødvendige vurderingene og testene for å verifisere at utstyret 

oppfyller kravene i denne forordning ved undersøkelse og testing av hvert produktparti som angitt i avsnitt 5 i 

vedlegg XI, 

e) ha dokumenterte framgangsmåter for å komme til enighet med søkeren om når og hvor nødvendige tester som ikke 

skal utføres av det meldte organet selv, skal utføres, 

f) ta det fulle ansvaret for testresultatene i samsvar med dokumenterte framgangsmåter. Testrapporter innsendt av 

produsenten skal bare tas i betraktning dersom de er utstedt av samsvarsvurderingsorganer som er kompetente og 

uavhengige av produsenten. 

4.5.4. Vurdering av ytelsesevaluering 

Det meldte organets vurdering av dokumentasjonen og framgangsmåtene skal ta høyde for resultatene av litteratursøk 

og all validering, verifisering og testing som er utført og konklusjoner som er trukket, og skal vanligvis omfatte 

vurderinger som gjelder bruk av alternative materialer og stoffer, samt ta hensyn til det ferdige utstyrets emballasje og 

stabilitet, herunder holdbarhet. Dersom en produsent ikke har gjennomført ny testing, eller dersom det har forekommet 

avvik fra framgangsmåtene, skal det aktuelle meldte organet foreta en kritisk gjennomgåelse av begrunnelsen som 

produsenten framlegger.  
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Det meldte organet skal ha dokumenterte framgangsmåter for vurdering av en produsents dokumentasjon og 

framgangsmåter for ytelsesevaluering både for den innledende samsvarsvurderingen og fortløpende. Det meldte organet 

skal undersøke, validere og verifisere at produsentens framgangsmåter og dokumentasjon på en tilfredsstillende måte 

omfatter 

a) planleggingen, gjennomføringen, vurderingen, rapporteringen og oppdateringen av ytelsesevalueringen som nevnt i 

vedlegg XIII, 

b) overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, og oppfølging av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning, 

c) grensesnittet med risikohåndteringsprosessen, 

d) vurderingen og analysen av de tilgjengelige dataene og deres relevans med hensyn til å påvise samsvar med de 

relevante kravene i vedlegg I, 

e) konklusjonene som er trukket med hensyn til den kliniske dokumentasjonen, og utarbeidingen av 

ytelsesevalueringsrapporten. 

I framgangsmåtene nevnt i annet ledd skal det tas hensyn til tilgjengelige felles spesifikasjoner, veiledningsdokumenter 

og dokumenter om beste praksis. 

Det meldte organets vurdering av ytelsesevalueringer som nevnt i vedlegg XIII skal omfatte 

— den tiltenkte bruken angitt av produsenten og produsentens påstander om utstyret, 

— planleggingen av ytelsesevalueringen, 

— litteratursøkmetoden, 

— relevant dokumentasjon fra litteratursøket, 

— ytelsesstudiene, 

— overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, og oppfølging av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning, 

— gyldigheten av påstått ekvivalens med annet utstyr, påvisningen av ekvivalens, informasjon om egnethet og data fra 

konklusjoner om ekvivalent og lignende utstyr, 

— ytelsesevalueringsrapporten, 

— begrunnelser dersom ytelsesstudier eller oppfølging av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning, ikke 

gjennomføres. 

I forbindelse med data fra ytelsesstudier som inngår i ytelsesevalueringen, skal det aktuelle meldte organet sikre at 

produsentens konklusjoner er gyldige i lys av den godkjente planen for ytelsesstudien. 

Det meldte organet skal sikre at ytelsesevalueringen i tilstrekkelig grad dekker de relevante kravene til sikkerhet og 

ytelse fastsatt i vedlegg I, at den på egnet måte er tilpasset risikohåndteringskravene, at den utføres i samsvar med 

vedlegg XIII, og at den på egnet måte gjenspeiles i informasjonen som er framlagt om utstyret. 

4.5.5. Særlige framgangsmåter 

Det meldte organet skal ha dokumenterte framgangsmåter og tilstrekkelig ekspertise og fasiliteter for framgangsmåtene 

nevnt i avsnitt 5 i vedlegg IX som de er utpekt for. 

Når det gjelder utstyr til behandlingsveiledende diagnostikk, skal det meldte organet ha innført dokumenterte 

framgangsmåter som har som mål å oppfylle kravene i denne forordning om samråd med EMA eller en vedkommende 

myndighet for legemidler i forbindelse med dets vurdering av slike typer utstyr.  
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4.6. Rapportering 

Det meldte organet skal 

— sikre at alle trinn i samsvarsvurderingen er dokumentert, slik at vurderingens konklusjoner er tydelige og viser 

samsvar med kravene i denne forordning, og kan utgjøre objektiv dokumentasjon for slikt samsvar for personer som 

ikke selv er involvert i vurderingen, f.eks. personale hos utpekende myndigheter, 

— sikre at registre som gjør det mulig å spore revisjonene på en tydelig måte, er tilgjengelig i forbindelse med 

revisjonene av kvalitetsstyringssystemet, 

— tydelig dokumentere konklusjonene av sin vurdering av en ytelsesevaluering i en rapport om vurdering av 

ytelsesevalueringen, 

— for hvert spesifikke prosjekt framlegge en detaljert rapport basert på et standardformat som inneholder et minstesett 

av elementer, og som er fastsatt av koordineringsgruppen for medisinsk utstyr. 

Det meldte organets rapport skal 

— tydelig dokumentere resultatet av organets vurdering og inneholde tydelige konklusjoner om kontrollen av hvorvidt 

produsenten oppfyller kravene i denne forordning, 

— inneholde en anbefaling om en endelig gjennomgåelse som skal foretas og en endelig beslutning som skal treffes av 

det meldte organet. Denne anbefalingen skal være godkjent av den ansvarlige medarbeideren i det meldte organet, 

— framlegges for den aktuelle produsenten. 

4.7. Endelig gjennomgåelse 

Før det meldte organet treffer en endelig beslutning, skal det 

— sikre at personalet med ansvar for den endelige gjennomgåelsen og beslutningstakingen i forbindelse med 

spesifikke prosjekter er behørig godkjent, og ikke er det samme som personalet som har foretatt vurderingene, 

— kontrollere at rapporten/rapportene og underlagsdokumentasjonen som kreves for å treffe beslutninger, herunder for 

å kunne rette opp tilfeller av manglende samsvar oppdaget i forbindelse med vurderingen, er fullstendig og 

tilstrekkelig med hensyn til anvendelsesområdet, og 

— kontrollere at det ikke gjenstår mangler som hindrer at det utstedes et sertifikat. 

4.8. Beslutninger og sertifiseringer 

Det meldte organet skal ha dokumenterte framgangsmåter for beslutningstaking, herunder for fordeling av ansvar for 

utstedelse, midlertidig oppheving, begrensning og tilbaketrekking av sertifikater. Disse framgangsmåtene skal omfatte 

kravene til underretning fastsatt i kapittel V i denne forordning. Framgangsmåtene skal gjøre det mulig for det aktuelle 

meldte organet å 

— beslutte, på grunnlag av vurderingsdokumentasjonen og tilgjengelig tilleggsinformasjon, om kravene i denne 

forordning er oppfylt, 

— beslutte, på grunnlag av resultatene av sin vurdering av ytelsesevalueringen og risikohåndteringen, om planen for 

overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, herunder planen for oppfølging av ytelse etter at utstyret er brakt i 

omsetning, er tilfredsstillende, 

— fastsette spesifikke milepæler for det meldte organets videre gjennomgåelse av den oppdaterte ytelsesevalueringen, 

— beslutte om det må fastsettes særlige vilkår eller bestemmelser for sertifiseringen, 

— fastsette, på grunnlag av nyhetsgraden, risikoklassifiseringen, ytelsesevalueringen og konklusjonene fra 

risikoanalysen av utstyret, en sertifiseringsperiode på høyst fem år, 

— tydelig dokumentere beslutningstakingen og godkjenningstrinnene, herunder godkjenning ved ansvarlige 

medarbeideres underskrift,  
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— tydelige dokumentere ansvarsområder og mekanismer for underretning av beslutninger, særlig dersom den endelige 

underskriveren av et sertifikat ikke er den samme som den eller de som treffer beslutninger, eller ikke oppfyller 

kravene fastsatt i avsnitt 3.2.7, 

— utstede et eller flere sertifikater i samsvar med minstekravene fastsatt i vedlegg XII med en gyldighetstid på høyst 

fem år, og angi om det gjelder særlige vilkår eller begrensninger i forbindelse med sertifiseringen, 

— utstede et eller flere sertifikater utelukkende til søkeren, det skal ikke utstede sertifikater som omfatter flere enheter, 

— sikre at produsenten underrettes om resultatet av vurderingen og den derav følgende beslutningen, og at dette 

registreres i det elektroniske systemet nevnt i artikkel 52. 

4.9. Endringer 

Det meldte organet skal ha dokumenterte framgangsmåter og ha inngått kontraktsregulerte ordninger med produsenter 

med hensyn til produsentenes informasjonsplikt og vurderingen av endringer av 

— det eller de godkjente kvalitetsstyringssystemene eller produktutvalget som omfattes, 

— et utstyrs godkjente design, 

— den godkjente utstyrstypen, 

— ethvert stoff som inngår i eller brukes ved framstillingen av et utstyr, og som er underlagt de særlige 

framgangsmåtene angitt i avsnitt 4.5.5. 

Framgangsmåtene og de kontraktsregulerte ordningene nevnt i første ledd skal omfatte tiltak for å kontrollere hvor 

vesentlige endringene nevnt i første ledd er. 

I samsvar med sine dokumenterte framgangsmåter skal det aktuelle meldte organet 

— sikre at produsenter framlegger planer om endringer som nevnt i første ledd for forhåndsgodkjenning, samt relevant 

informasjon om slike endringer, 

— vurdere de foreslåtte endringene og kontrollere om kvalitetsstyringssystemet eller et utstyrs eller en utstyrstypes 

design etter disse endringene fremdeles oppfyller kravene i denne forordning, 

— underrette produsenten om sin beslutning og framlegge en rapport eller, dersom det er relevant, en tilleggsrapport 

som skal inneholde de begrunnede konklusjonene fra vurderingen. 

4.10. Tilsynsaktiviteter og overvåking etter sertifisering 

Meldte organer skal ha dokumenterte framgangsmåter 

— der det er fastsatt hvordan og når det skal føres tilsyn med produsenter. Disse framgangsmåtene skal omfatte 

ordninger for uanmeldte stedlige revisjoner av produsenter og, dersom det er relevant, underleverandører og 

leverandører som utfører produkttester, samt kontroll av at produsenten overholder eventuelle vilkår som 

vedkommende er pålagt, og som er knyttet til sertifiseringsbeslutninger, f.eks. oppdatering av kliniske data med 

fastsatte mellomrom, 

— for å gjennomgå relevante kilder til vitenskapelige og kliniske data og informasjon etter at utstyret er brakt i 

omsetning, som gjelder omfanget av deres utpeking. Det skal tas hensyn til denne informasjonen i forbindelse med 

planleggingen og gjennomføringen av tilsynsaktiviteter, 

— for å gjennomgå sikkerhetsovervåkingsdata som de har tilgang til i henhold til artikkel 87, for å vurdere den 

eventuelle innvirkningen de har på gyldigheten av eksisterende sertifikater. Resultatene av vurderingen og 

eventuelle beslutninger som treffes, skal være grundig dokumentert. 

Det aktuelle meldte organet skal etter å ha mottatt informasjon fra en produsent eller vedkommende myndigheter om at 

et utstyr er gjenstand for sikkerhetsovervåking, treffe beslutning om hvilket av følgende alternativer som skal velges: 

— Ikke å treffe tiltak ettersom det er helt klart at sikkerhetsovervåkingssaken ikke er knyttet til den utstedte 

sertifiseringen. 

— Observere produsentens og vedkommende myndigheters aktiviteter og resultatene av produsentens undersøkelse 

med henblikk på å avgjøre om den utstedte sertifiseringen er i fare, eller om det er truffet egnede korrigerende 

tiltak.  
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— Gjennomføre ekstraordinære tilsynstiltak, f.eks. gjennomgåelser av dokumenter, revisjoner på kort varsel eller 

uanmeldte revisjoner og produkttesting, dersom det er sannsynlig at den utstedte sertifiseringen er i fare. 

— Øke hyppigheten av tilsynsrevisjoner. 

— Gjennomgå spesifikke produkter eller prosesser i forbindelse med neste revisjon av produsenten. 

— Treffe eventuelle andre relevante tiltak. 

I forbindelse med tilsynsrevisjoner av produsenter skal det meldte organet ha dokumenterte framgangsmåter for å 

— foreta tilsynsrevisjoner av produsenten minst én gang i året som skal planlegges og utføres i samsvar med de 

relevante kravene i avsnitt 4.5, 

— sikre at det foretar en egnet vurdering av produsentens dokumentasjon om og anvendelse av bestemmelsene om 

sikkerhetsovervåking, overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, og oppfølgingen av ytelse etter at utstyret er 

brakt i omsetning, 

— ta stikkprøver av og teste utstyr og teknisk dokumentasjon under revisjoner i henhold til forhåndsdefinerte 

stikkprøvingskriterier og testprosedyrer for å sikre at produsenten løpende anvender det godkjente 

kvalitetsstyringssystemet, 

— sikre at produsenten oppfyller dokumentasjons- og informasjonsplikten fastsatt i relevante vedlegg, og at det i 

produsentens framgangsmåter tas hensyn til beste praksis ved gjennomføringen av kvalitetsstyringssystemer, 

— sikre at produsenten ikke bruker kvalitetsstyringssystemet eller godkjenningen av utstyret på en villedende måte, 

— innhente tilstrekkelig informasjon til å fastslå om kvalitetsstyringssystemet fortsatt oppfyller kravene i denne 

forordning, 

— anmode produsenten om å foreta korrigeringer, treffe korrigerende tiltak og, dersom det er relevant, forebyggende 

tiltak dersom det oppdages at kravene ikke er oppfylt, og 

— dersom det er nødvendig, innføre særlige restriksjoner for det relevante sertifikatet, oppheve det midlertidig eller 

trekke det tilbake. 

Dersom det er angitt som en del av vilkårene for sertifisering, skal det meldte organet 

— foreta en grundig gjennomgåelse av den sist oppdaterte ytelsesevalueringen fra produsenten som er basert på 

produsentens overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, oppfølgingen av ytelse etter at utstyret er brakt i 

omsetning, og på klinisk litteratur som er relevant for tilstanden som behandles med utstyret, eller på klinisk 

litteratur som er relevant for lignende utstyr, 

— tydelig dokumentere resultatet av den grundige gjennomgåelsen og underrette produsenten om spesifikke 

problemer eller pålegge produsenten særlige vilkår, 

— sikre at den sist oppdaterte versjonen av ytelsesevalueringen er riktig gjenspeilt i bruksanvisningen, og, dersom det 

er relevant, i sammendraget om sikkerhet og ytelse. 

4.11. Fornyet sertifisering 

Det meldte organet skal ha dokumenterte framgangsmåter for gjennomgåelse i forbindelse med fornyet sertifisering og 

fornyelse av sertifikater. Fornyet sertifisering av godkjente kvalitetsstyringssystemer eller EU-sertifikater for vurdering 

av teknisk dokumentasjon eller EU-typeprøvingssertifikater skal finne sted minst hvert femte år. 

Det meldte organet skal ha dokumenterte framgangsmåter for fornyelse av EU-sertifikater for vurdering av tekniske 

dokumentasjon og EU-typeprøvingssertifikater, og disse framgangsmåtene skal kreve at den aktuelle produsenten 

framlegger et sammendrag av endringer av og vitenskapelige funn som gjelder utstyret, herunder 

a) alle endringer av utstyret som opprinnelig ble godkjent, herunder endringer som ennå ikke er meldt, 

b) erfaringer fra overvåkingen etter at utstyret er brakt i omsetning, 

c) erfaringer fra risikohåndteringen, 

d) erfaringer fra oppdateringen av dokumentasjonen som viser at de generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i 

vedlegg I er oppfylt, 
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e) erfaringer fra gjennomgåelser av ytelsesevalueringen, herunder resultatene av eventuelle ytelsesstudier og 

oppfølging av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning, 

f) endring av kravene, utstyrskomponenter eller i det vitenskapelige eller regulatoriske miljøet, 

g) endring av anvendte eller nye harmoniserte standarder, felles spesifikasjoner eller tilsvarende dokumenter og 

h) endringer i medisinsk, vitenskapelig og teknisk kunnskap, f.eks. 

— nye behandlinger, 

— endringer i testmetoder, 

— nye vitenskapelig funn om materialer og komponenter, herunder funn som gjelder deres biokompatibilitet, 

— erfaringer fra studier med sammenlignbart utstyr, 

— data fra registre, 

— erfaringer fra ytelsesstudier med sammenlignbart utstyr. 

Det meldte organet skal ha dokumenterte framgangsmåter for å vurdere informasjonen nevnt i annet ledd, og skal legge 

særlig vekt på kliniske data fra aktiviteter knyttet til overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, samt oppfølging av 

ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning, og som er utført siden forrige sertifisering eller fornyede sertifisering, 

herunder egnede oppdateringer av produsentens ytelsesevalueringsrapporter. 

Når det gjelder beslutningen om fornyet sertifisering, skal det aktuelle meldte organet bruke de samme metodene og 

prinsippene som for den opprinnelige sertifiseringen. Dersom det er nødvendig, skal det utarbeides separate skjemaer 

for fornyet sertifisering der det tas hensyn til trinnene som skal utføres med henblikk på sertifisering, f.eks. søknad og 

gjennomgåelse av søknaden. 

 _____  
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VEDLEGG VIII 

KLASSIFISERINGSREGLER 

1. GJENNOMFØRINGSREGLER 

1.1. Anvendelsen av klassifiseringsreglene avhenger av utstyrets tiltenkte formål. 

1.2. Dersom det aktuelle utstyret er beregnet på bruk i kombinasjon med annet utstyr, gjelder klassifiseringsreglene separat 

for hvert utstyr. 

1.3. Tilbehør til medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk skal klassifiseres for seg og atskilt fra utstyret det brukes sammen 

med. 

1.4. Programvare som styrer utstyr eller påvirker bruken av utstyr, skal tilhøre samme klasse som utstyret. 

Programvare som er uavhengig av annet utstyr, skal klassifiseres for seg. 

1.5. Kalibratorer som er beregnet på bruk sammen med utstyr, skal klassifiseres i samme klasse som utstyret. 

1.6. Kontrollmateriale med kvantitative eller kvalitative fastsatte verdier som er beregnet på bruk med en spesifikk analytt 

eller flere analytter, skal klassifiseres i samme klasse som utstyret. 

1.7. For å kunne klassifisere utstyret på riktig måte skal produsenten ta hensyn til alle klassifiserings- og 

gjennomføringsregler. 

1.8. Dersom en produsent angir at utstyret har flere tiltenkte formål, og utstyret som følge av dette faller inn under flere enn 

én klasse, skal det klassifiseres i den høyeste klassen. 

1.9. Dersom flere klassifiseringsregler får anvendelse på samme utstyr, får regelen som fører til den høyeste klassifiseringen, 

anvendelse. 

1.10. Hver av klassifiseringsreglene får anvendelse på de første analysene og på bekreftende og supplerende analyser. 

2. KLASSIFISERINGSREGLER 

2.1. Regel 1 

Utstyr beregnet på følgende formål klassifiseres i klasse D: 

— Påvisning av forekomst av eller eksponering for et overførbart agens i blod, blodkomponenter, celler, vev eller 

organer eller i avledede produkter av dette for å vurdere om materialet er egnet for transfusjon, transplantasjon eller 

administrering av celler. 

— Påvisning av forekomst av eller eksponering for et overførbart agens som forårsaker en livstruende sykdom med 

høy eller mistenkt høy risiko for spredning. 

— Fastsettelse av en livstruende sykdoms infeksjonsbyrde når overvåking er kritisk for pasientbehandlingsprosessen. 

2.2. Regel 2 

Utstyr beregnet på blodtypebestemmelse eller vevstyping for å sikre immunologisk forlikelighet for blod, 

blodkomponenter, celler, vev eller organer beregnet på transfusjon, transplantasjon eller administrering av celler 

klassifiseres i klasse C, bortsett fra når det er beregnet på bestemmelse av noen av følgende markører: 

— ABO-systemet [A (ABO1), B (ABO2), AB (ABO3)], 

— Rhesus-systemet [RH1 (D), RHW1, RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), RH5 (e)], 

— Kell-systemet [Kel1 (K)], 

— Kidd-systemet [JK1 (Jka), JK2 (Jkb)], 

— Duffy-systemet [FY1 (Fya), FY2 (Fyb)], 

da skal det klassifiseres i klasse D. 
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2.3. Regel 3 

Utstyr skal klassifiseres i klasse C dersom det er beregnet på følgende: 

a) Påvisning av forekomst av eller eksponering for et seksuelt overførbart agens. 

b) Påvisning av forekomst i cerebrospinalvæske eller blod av et smittestoff uten høy eller mistenkt høy risiko for 

spredning. 

c) Påvisning av forekomst av et smittestoff dersom det er en betydelig risiko for at et feilaktig resultat vil forårsake 

død eller alvorlig funksjonshemning for personen, fosteret eller embryoet som testes, eller for personens avkom. 

d) Prenatal screening av kvinner for å fastslå deres immunstatus mot overførbare agens. 

e) Fastsettelse av status for en infeksjonssykdom eller immunstatus dersom det er en risiko for at et feilaktig resultat 

vil føre til en pasientbehandlingsbeslutning som vil medføre en livstruende situasjon for pasienten eller pasientens 

avkom. 

f) Bruk ved behandlingsveiledende diagnostikk. 

g) Bruk ved vurdering av sykdomsstadium dersom det er en risiko for at et feilaktig resultat vil føre til en 

pasientbehandlingsbeslutning som vil medføre en livstruende situasjon for pasienten eller pasientens avkom. 

h) Bruk ved screening, diagnostisering eller stadieinndeling av kreft. 

i) Genetisk testing på mennesker. 

j) Overvåking av nivåer av legemidler, stoffer eller biologiske komponenter dersom det er en risiko for at et feilaktig 

resultat vil føre til en pasientbehandlingsbeslutning som vil medføre en livstruende situasjon for pasienten eller 

pasientens avkom. 

k) Behandling av pasienter som lider av en livstruende sykdom eller tilstand. 

l) Screening av et embryo eller foster med tanke på medfødte lidelser. 

m) Screening av nyfødte med tanke på medfødte lidelser der manglende påvisning og behandling av slike lidelser kan 

føre til livstruende situasjoner eller alvorlig funksjonshemning. 

2.4. Regel 4 

a) Utstyr beregnet på selvtesting klassifiseres i klasse C, bortsett fra utstyr til svangerskapspåvisning, fertilitetstesting 

og bestemmelse av kolesterolnivå samt utstyr til påvisning av glukose, erytrocytter, leukocytter og bakterier i urin, 

som klassifiseres i klasse B. 

b) Utstyr beregnet på pasientnær testing klassifiseres for seg. 

2.5. Regel 5 

Følgende utstyr klassifiseres i klasse A: 

a) Produkter beregnet på generell laboratoriebruk, tilbehør som ikke har noen kritiske egenskaper, bufferløsninger, 

vaskeløsninger og generelle dyrkingsmedier og histologiske fargestoffer som ifølge produsenten er beregnet på å 

gjøre dem egnet for diagnostiske prosedyrer in vitro i forbindelse med en bestemt undersøkelse. 

b) Instrumenter som ifølge produsenten er spesielt beregnet på bruk i diagnostiske prosedyrer in vitro. 

c) Prøvebeholdere. 

2.6. Regel 6 

Utstyr som ikke omfattes av klassifiseringsreglene nevnt ovenfor, klassifiseres i klasse B. 

2.7. Regel 7 

Utstyr som er kontroller uten en kvantitativ eller kvalitativ fastsatt verdi, klassifiseres i klasse B. 

 _____  
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VEDLEGG IX 

SAMSVARSVURDERING PÅ GRUNNLAG AV ET KVALITETSSTYRINGSSYSTEM OG VURDERING AV TEKNISK 

DOKUMENTASJON 

KAPITTEL I 

KVALITETSSTYRINGSSYSTEM 

1. Produsenten skal opprette, dokumentere og gjennomføre et kvalitetsstyringssystem som beskrevet i artikkel 10 nr. 8 og 

sikre at det er effektivt i hele det aktuelle utstyrets levetid. Produsenten skal sikre anvendelse av kvalitetsstyrings-

systemet som angitt i avsnitt 2 og skal være underlagt revisjon som angitt i avsnitt 2.3 og 2.4 og tilsyn som angitt i 

avsnitt 3. 

2. Vurdering av kvalitetsstyringssystemet 

2.1. Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetsstyringssystem til et meldt organ. Søknaden skal 

inneholde 

— navnet på produsenten og adressen til vedkommendes registrerte forretningssted og eventuelle andre 

produksjonssteder som omfattes av kvalitetsstyringssystemet, og, dersom produsentens søknad inngis av 

vedkommendes autoriserte representant, navnet på den autoriserte representanten og adressen til den autoriserte 

representantens registrerte forretningssted, 

— all relevant informasjon om utstyret eller gruppen av utstyr som omfattes av kvalitetsstyringssystemet, 

— en skriftlig erklæring om at det ikke er inngitt søknad til et annet meldt organ for det samme utstyrsrelaterte 

kvalitetsstyringssystemet, eller informasjon om eventuelle tidligere søknader for det samme utstyrsrelaterte 

kvalitetsstyringssystemet, 

— et utkast til en EU-samsvarserklæring i samsvar med artikkel 17 og vedlegg IV for utstyrsmodellen som omfattes av 

framgangsmåten for samsvarsvurdering, 

— dokumentasjonen om produsentens kvalitetsstyringssystem, 

— en dokumentert beskrivelse av framgangsmåtene som er innført for å oppfylle forpliktelsene forbundet med 

kvalitetsstyringssystemet, og som kreves i henhold til denne forordning, samt en garanti fra den aktuelle 

produsenten om at nevnte framgangsmåter vil bli anvendt, 

— en beskrivelse av framgangsmåtene som er innført for å sikre at kvalitetsstyringssystemet vil fungere 

hensiktsmessig og effektivt, og en garanti fra produsenten om at nevnte framgangsmåter vil bli anvendt, 

— dokumentasjonen om produsentens system for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, og, dersom det er 

relevant, planen for oppfølging av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning, samt framgangsmåtene som er innført 

for å sikre overholdelse av forpliktelsene som følger av bestemmelsene om sikkerhetsovervåking fastsatt i 

artikkel 82–87, 

— en beskrivelse av framgangsmåtene som er innført for å holde oppdatert systemet for overvåking etter at utstyret er 

brakt i omsetning, og, dersom det er relevant, planen for oppfølging av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning, 

samt framgangsmåtene som skal sikre overholdelse av forpliktelsene som følger av bestemmelsene om 

sikkerhetsovervåking fastsatt i artikkel 82–87, samt en garanti fra produsenten om at disse framgangsmåtene vil bli 

anvendt, 

— dokumentasjon om ytelsesevalueringsplanen og 

— en beskrivelse av framgangsmåtene som er innført for å holde ytelsesevalueringsplanen oppdatert, idet det tas 

hensyn til det aktuelle tekniske nivået. 

2.2. Gjennomføringen av kvalitetsstyringssystemet skal sikre samsvar med denne forordning. Alle elementer, krav og 

bestemmelser som produsenten har vedtatt for sitt kvalitetsstyringssystem, skal dokumenteres på en systematisk og 

ryddig måte i form av en kvalitetshåndbok og skriftlige retningslinjer og framgangsmåter, f.eks. kvalitetsprogrammer, -

planer og -registre.  
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Videre skal dokumentasjonen som skal framlegges med henblikk på vurderingen av kvalitetsstyringssystemet, 

inneholde en fullgod beskrivelse av særlig 

a) produsentens kvalitetsmålsetting, 

b) organiseringen av virksomheten, særlig 

— organisasjonsstrukturer med en tydelig fordeling av de ansattes ansvarsområder i forbindelse med kritiske 

prosedyrer, ledelsens ansvar og dens organisatoriske myndighet, 

— metodene for å overvåke om kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt, og særlig om systemet gjør det mulig 

å oppnå den ønskede design- og utstyrskvaliteten, herunder kontroll av utstyr som ikke oppfyller kravene, 

— dersom designen, produksjonen og/eller den endelige verifiseringen og testingen av utstyret, eller deler av noen 

av disse prosessene, foretas av en annen part, metodene for å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer effektivt, 

særlig typen og omfanget av kontrollen av den andre parten, 

— dersom produsenten ikke har et registrert forretningssted i en medlemsstat, utkastet til fullmakt for utpeking av 

en autorisert representant og en erklæring fra den autoriserte representanten om at vedkommende har til hensikt 

å godta fullmakten, 

c) framgangsmåtene og teknikkene for å overvåke, verifisere, validere og kontrollere utstyrets design og tilhørende 

dokumentasjon samt data og registreringer fra disse framgangsmåtene og teknikkene. Disse framgangsmåtene og 

teknikkene skal særlig omfatte 

— strategien for å sikre overholdelse av regelverket, herunder prosesser for identifisering av relevante lovfestede 

krav, kvalifisering, klassifisering, håndtering av ekvivalens, valg av og samsvar med framgangsmåter for 

samsvarsvurdering, 

— identifisering av gjeldende generelle krav til sikkerhet og ytelse og løsninger for å oppfylle disse kravene, idet 

det tas hensyn til gjeldende felles spesifikasjoner og, dersom dette velges, harmoniserte standarder, 

— risikohåndtering som nevnt i avsnitt 3 i vedlegg I, 

— ytelsesevalueringen i samsvar med artikkel 56 og vedlegg XIII, herunder planen for oppfølging av ytelse etter 

at utstyret er brakt i omsetning, 

— løsninger for å oppfylle gjeldende særlige krav til design og konstruksjon, herunder egnet preklinisk evaluering, 

særlig kravene i kapittel II i vedlegg I, 

— løsninger for å oppfylle gjeldende særlige krav til informasjonen som skal framlegges sammen med utstyret, 

særlig kravene i kapittel III i vedlegg I, 

— framgangsmåtene for identifisering av utstyret som er utarbeidet og oppdateres på grunnlag av tegninger, 

spesifikasjoner eller andre relevante dokumenter på hvert trinn i framstillingen, og 

— håndtering av endringer i designen eller kvalitetsstyringssystemet, 

d) teknikkene for verifisering og kvalitetssikring i framstillingsfasen, især prosessene og framgangsmåtene som skal 

brukes, særlig når det gjelder sterilisering, og relevante dokumenter, og 

e) de egnede testene og utprøvingene som skal utføres før, under og etter framstillingen, hvor ofte de skal utføres, og 

testutstyret som skal brukes. Det skal være mulig å spore kalibreringen av testutstyret på egnet måte. 

Produsenten skal i tillegg gi det meldte organet tilgang til den tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg II og III.  
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2.3. Revisjon 

Det meldte organet skal foreta revisjon av kvalitetsstyringssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene i avsnitt 2.2. 

Dersom produsenten bruker en harmonisert standard eller felles spesifikasjoner knyttet til et kvalitetsstyringssystem, 

skal det meldte organet vurdere om systemet er i samsvar med disse standardene eller felles spesifikasjonene. Det 

meldte organet skal anta at et kvalitetsstyringssystem som er i samsvar med de relevante harmoniserte standardene eller 

felles spesifikasjonene, oppfyller kravene som omfattes av disse standardene eller felles spesifikasjonene, med mindre 

det behørig begrunner hvorfor det ikke gjør det. 

Det meldte organets revisjonsgruppe skal bestå av minst ett medlem med erfaring med vurdering av den berørte 

teknologien i samsvar med avsnitt 4.3–4.5 i vedlegg VII. I tilfeller der en slik erfaring ikke kan konstateres umiddelbart 

eller ikke forekommer, skal det meldte organet framlegge en dokumentert begrunnelse for nevnte gruppes 

sammensetning. Framgangsmåten for vurdering skal omfatte en revisjon av produsentens lokaler og, dersom det er 

relevant, av lokalene til produsentens leverandører og/eller underleverandører for å kontrollere framstillingsprosessen 

og andre relevante prosesser. 

For utstyr i klasse B og C skal vurderingen av kvalitetsstyringssystemet også være ledsaget av vurderingen av den 

tekniske dokumentasjonen for utstyr utvalgt på representativt grunnlag som angitt i avsnitt 4. Ved utvelgelse av 

representative prøver skal det meldte organet ta hensyn til de offentliggjorte retningslinjene utarbeidet av 

koordineringsgruppen for medisinsk utstyr i henhold til artikkel 99 og særlig til hvor nyskapende teknologien er, den 

potensielle virkningen for pasienten og for standard medisinsk praksis, likheter når det gjelder design, teknologi, 

framstilling og, dersom det er relevant, steriliseringsmetoder, det tiltenkte formålet og resultatene av eventuelle tidligere 

relevante vurderinger som er gjennomført i samsvar med denne forordning. Det aktuelle meldte organet skal framlegge 

en dokumentert begrunnelse for utvelgelsen av prøvene. 

Dersom kvalitetsstyringssystemet er i samsvar med de relevante bestemmelsene i denne forordning, skal det meldte 

organet utstede et EU-kvalitetsstyringssystemsertifikat. Det meldte organet skal underrette produsenten om sin 

beslutning om å utstede sertifikatet. Beslutningen skal inneholde konklusjonene fra revisjonen og en begrunnet rapport. 

2.4. Den aktuelle produsenten skal underrette det meldte organet som har godkjent kvalitetsstyringssystemet, om alle 

planlagte vesentlige endringer i kvalitetsstyringssystemet eller i utvalget av utstyr som omfattes. Det meldte organet skal 

vurdere endringene som foreslås, fastslå om det er behov for ytterligere revisjoner, og kontrollere om kvalitetsstyrings-

systemet etter disse endringene fremdeles oppfyller kravene nevnt i avsnitt 2.2. Det skal underrette produsenten om sin 

beslutning, som skal inneholde konklusjonene fra vurderingen og, dersom det er relevant, konklusjoner fra ytterligere 

revisjoner. Godkjenningen av eventuelle vesentlige endringer i kvalitetsstyringssystemet eller utvalget av utstyr som 

omfattes, skal være utformet som et tillegg til EU-kvalitetsstyringssystemsertifikatet. 

3. Tilsynsvurdering 

3.1. Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitetsstyrings-

systemet, på riktig måte. 

3.2. Produsenten skal gi det meldte organet tillatelse til å foreta alle nødvendige revisjoner, herunder stedlige revisjoner, og 

gi det all relevant informasjon, særlig 

— dokumentasjon om vedkommendes kvalitetsstyringssystem, 

— dokumentasjon om eventuelle resultater og konklusjoner som følge av anvendelsen av planen for overvåking etter 

at utstyret er brakt i omsetning, herunder planen for oppfølging av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning, for et 

representativt utvalg av utstyr, og av bestemmelsene om sikkerhetsovervåking fastsatt i artikkel 82–87, 

— data fra den delen av kvalitetsstyringssystemet som gjelder design, f.eks. resultater av analyser, beregninger, tester 

og løsningene som er valgt med hensyn til risikohåndteringen som nevnt i avsnitt 4 i vedlegg I, 

— data fra den delen av kvalitetsstyringssystemet som gjelder framstillingen, f.eks. kvalitetskontrollrapporter og 

testdata, kalibreringsdata og opplysninger om det berørte personalets kvalifikasjoner.  



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/729 

 

 

3.3. Meldte organer skal regelmessig og minst én gang hver tolvte måned foreta egnede revisjoner og vurderinger for å sikre 

at den aktuelle produsenten anvender det godkjente kvalitetsstyringssystemet og planen for overvåking etter at utstyret 

er brakt i omsetning. Disse revisjonene og vurderingene skal omfatte revisjoner i produsentens lokaler og, dersom det er 

relevant, i lokalene til produsentens leverandører og/eller underleverandører. På tidspunktet for slike stedlige revisjoner 

skal det meldte organet ved behov foreta eller be om at det foretas tester for å kontrollere at kvalitetsstyringssystemet 

fungerer som det skal. Det meldte organet skal gi produsenten en tilsynsrevisjonsrapport og, dersom det er utført en test, 

en testrapport. 

3.4. Det meldte organet skal minst én gang hvert femte år foreta tilfeldige uanmeldte stedlige revisjoner hos produsenten og, 

dersom det er relevant, hos produsentens leverandører og/eller underleverandører som kan kombineres med den 

regelmessige tilsynsvurderingen nevnt i avsnitt 3.3, eller foretas i tillegg til nevnte tilsynsvurdering. Det meldte organet 

skal utarbeide en plan for slike uanmeldte stedlige revisjoner, men skal ikke utlevere den til produsenten. 

I forbindelse med slike uanmeldte stedlige revisjoner skal det meldte organet teste en egnet stikkprøve av det framstilte 

utstyret, eller en egnet stikkprøve fra framstillingsprosessen, for å kontrollere at det framstilte utstyret er i samsvar med 

den tekniske dokumentasjonen. Før uanmeldte stedlige revisjoner skal det meldte organet angi de relevante 

stikkprøvingskriteriene og den relevante framgangsmåten for testing. 

I stedet for eller i tillegg til stikkprøvingen nevnt i annet ledd skal de meldte organene ta stikkprøver av utstyr på 

markedet for å kontrollere at det framstilte utstyret er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen. Før stikkprøvingen 

skal det aktuelle meldte organet angi de relevante stikkprøvingskriteriene og den relevante framgangsmåten for testing. 

Det meldte organet skal gi den aktuelle produsenten en rapport om den stedlige revisjonen som, dersom det er relevant, 

skal inneholde resultatet av stikkprøvingen. 

3.5. Når det gjelder utstyr i klasse B og C, skal tilsynsvurderingen også omfatte en vurdering av den tekniske 

dokumentasjonen som angitt i avsnitt 4 for det berørte utstyret på grunnlag av ytterligere representative prøver valgt i 

samsvar med den dokumenterte begrunnelsen fra det meldte organet i samsvar med avsnitt 2.3 tredje ledd. 

3.6. Meldte organer skal sørge for at vurderingsgruppen er sammensatt slik at den har tilstrekkelig erfaring med vurdering av 

det berørte utstyret og de berørte systemene og prosessene, og at den hele tiden opptrer objektivt og nøytralt. Dette skal 

omfatte rotering av medlemmene i vurderingsgruppen med egnede mellomrom. Som en hovedregel skal en 

revisjonsansvarlig verken lede eller delta i revisjoner av samme produsent i mer enn tre år på rad. 

3.7. Dersom det meldte organet oppdager et avvik mellom en prøve som er tatt av det framstilte utstyret eller fra markedet, 

og spesifikasjonene fastsatt i den tekniske dokumentasjonen eller den godkjente designen, skal det midlertidig oppheve 

eller trekke tilbake det relevante sertifikatet eller fastsette begrensninger for det. 

KAPITTEL II 

VURDERING AV DEN TEKNISKE DOKUMENTASJONEN 

4. Vurdering av den tekniske dokumentasjonen for utstyr i klasse B, C og D og kontroll av partier som gjelder utstyr i 

klasse D 

4.1. I tillegg til forpliktelsen fastsatt i avsnitt 2 skal produsenten inngi en søknad til det meldte organet om vurdering av den 

tekniske dokumentasjonen om utstyret som vedkommende planlegger å bringe i omsetning eller ta i bruk, og som 

omfattes av kvalitetsstyringssystemet nevnt i avsnitt 2. 

4.2. I søknaden skal det aktuelle utstyrets design, framstilling og ytelse beskrives. Den skal inneholde den tekniske 

dokumentasjonen nevnt i vedlegg II og III.  
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Når det gjelder utstyr til selvtesting eller pasientnær testing, skal søknaden også inneholde aspektene nevnt i avsnitt 5.1 

bokstav b). 

4.3. Det meldte organet skal vurdere den tekniske dokumentasjonen ved hjelp av personale som har dokumentert kunnskap 

om og erfaring med vurdering av teknologien og det aktuelle utstyret samt vurdering av klinisk dokumentasjon. Det 

meldte organet kan kreve at søknaden utfylles ved at det utføres ytterligere tester eller framlegges ytterligere 

dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om utstyret er i samsvar med de relevante kravene i denne forordning. Det 

meldte organet skal utføre egnede fysiske tester eller laboratorietester i forbindelse med utstyret eller be om at 

produsenten utfører slike tester. 

4.4. Det meldte organet skal gjennomgå den kliniske dokumentasjonen som produsenten har framlagt i ytelsesevaluerings-

rapporten, samt den tilhørende ytelsesevalueringen som er utført. I forbindelse med denne gjennomgåelsen skal det 

meldte organet bruke ansatte utstyrskontrollører med tilstrekkelig klinisk ekspertise, herunder eksterne kliniske 

eksperter med direkte og aktuell erfaring med den kliniske anvendelsen av det aktuelle utstyret. 

4.5. Det meldte organet skal i tilfeller der den kliniske dokumentasjonen er basert helt eller delvis på data fra utstyr som 

påstås å være ekvivalent med utstyret som vurderes, vurdere hvorvidt det er egnet å bruke slike data, idet det tas hensyn 

til faktorer som nye indikasjoner og nyskaping. Det meldte organet skal på en tydelig måte dokumentere sine 

konklusjoner om den påståtte ekvivalensen og om dataene er relevante og tilstrekkelige med henblikk på å påvise 

samsvar med kravene. 

4.6. Det meldte organet skal kontrollere at den kliniske dokumentasjonen og ytelsesevalueringen er tilstrekkelig, samt 

konklusjonene som produsenten har trukket om samsvar med de relevante generelle kravene til sikkerhet og ytelse. 

Kontrollen skal omfatte en gjennomgåelse av om nytte-risikobestemmelsen, risikohåndteringen, bruksanvisningen, 

brukeropplæringen og produsentens plan for overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, er tilfredsstillende, samt 

en gjennomgåelse av behovet for den foreslåtte planen for oppfølging av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning, og 

om den er tilfredsstillende, dersom det er relevant. 

4.7. Det meldte organet skal på grunnlag av sin vurdering av den kliniske dokumentasjonen vurdere ytelsesevalueringen og 

nytte-risikobestemmelsen, og om det må fastsettes spesifikke milepæler som gjør det mulig for det meldte organet å 

gjennomgå oppdateringer av den kliniske dokumentasjonen basert på data fra overvåkingen etter at utstyret er brakt i 

omsetning, og fra oppfølgingen av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning. 

4.8. Det meldte organet skal på en tydelig måte dokumentere resultatene av sin vurdering i rapporten om vurderingen av 

ytelsesevalueringen. 

4.9. Før det utstedes et EU-sertifikat for vurdering av teknisk dokumentasjon, skal det meldte organet anmode et EU-

referanselaboratorium, dersom et slikt er utpekt i samsvar med artikkel 100, om å kontrollere ytelsen angitt av 

produsenten og om utstyret er i samsvar med de felles spesifikasjonene, dersom slike foreligger, eller med andre 

løsninger som produsenten har valgt for å sikre et sikkerhets- og ytelsesnivå som minst er likeverdig. Kontrollen skal 

omfatte laboratorietester som utføres av EU-referanselaboratoriet som nevnt i artikkel 48 nr. 5. 

I tillegg skal det meldte organet i tilfellene nevnt i artikkel 48 nr. 6 i denne forordning rådføre seg med de relevante 

ekspertene nevnt i artikkel 106 i forordning (EU) 2017/745 i samsvar med framgangsmåten for produsentens 

ytelsesevaluering fastsatt i artikkel 48 nr. 6 i denne forordning. 

EU-referanselaboratoriet skal avgi en vitenskapelig uttalelse innen 60 dager. 

EU-referanselaboratoriets vitenskapelige uttalelse og, dersom det er relevant, synspunktene til ekspertene som er blitt 

rådspurt i henhold til framgangsmåten fastsatt i artikkel 48 nr. 6, samt eventuelle oppdateringer, skal inngå i det meldte 

organets dokumentasjon om utstyret. Når det meldte organet treffer sin beslutning, skal det ta behørig hensyn til EU-

referanselaboratoriets vitenskapelige uttalelse og, dersom det er relevant, til synspunktene til ekspertene som er blitt 

rådspurt i henhold til artikkel 48 nr. 6. Det meldte organet skal ikke utstede sertifikatet dersom EU-

referanselaboratoriets vitenskapelige uttalelse er negativ.  
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4.10. Det meldte organet skal gi produsenten en rapport om vurderingen av den tekniske dokumentasjonen, herunder en 

rapport om vurderingen av ytelsesevalueringen. Dersom utstyret er i samsvar med de relevante bestemmelsene i denne 

forordning, skal det meldte organet utstede et EU-sertifikat for vurdering av teknisk dokumentasjon. Sertifikatet skal 

inneholde konklusjonene fra vurderingen av den tekniske dokumentasjonen, vilkårene for sertifikatets gyldighet, 

dataene som er nødvendige for å identifisere det godkjente utstyret, og, dersom det er relevant, en beskrivelse av 

utstyrets tiltenkte formål. 

4.11. Dersom endringer av det godkjente utstyret kan påvirke utstyrets sikkerhet og ytelse eller de foreskrevne vilkårene for 

bruk av utstyret, skal dette godkjennes av det meldte organet som utstedte EU-sertifikatet for vurdering av teknisk 

dokumentasjon. Dersom produsenten planlegger å foreta noen av de ovennevnte endringene, skal vedkommende 

underrette det meldte organet som utstedte EU-sertifikatet for vurdering av teknisk dokumentasjon, om dette. Det 

meldte organet skal vurdere de planlagte endringene og beslutte om de krever at det utføres en ny samsvarsvurdering i 

samsvar med artikkel 48, eller om de kan angis i et tillegg til EU-sertifikatet for vurdering av teknisk dokumentasjon.  

I sistnevnte tilfelle skal det meldte organet vurdere endringene, underrette produsenten om sin beslutning og, dersom 

endringene godkjennes, utstede et tillegg til EU-sertifikatet for vurdering av teknisk dokumentasjon til produsenten. 

Dersom endringene kan påvirke samsvaret med de felles spesifikasjonene eller med andre løsninger som produsenten 

har valgt, og som er blitt godkjent gjennom EU-sertifikatet for teknisk dokumentasjon, skal det meldte organet rådføre 

seg med EU-referanselaboratoriet som deltok i det første samrådet, for å bekrefte at samsvaret med de felles 

spesifikasjonene eller med andre løsninger som produsenten har valgt for å sikre et sikkerhets- og ytelsesnivå som minst 

er likeverdig, opprettholdes. 

EU-referanselaboratoriet skal avgi en vitenskapelig uttalelse innen 60 dager. 

4.12. For å kontrollere at framstilt utstyr i klasse D er i samsvar med kravene, skal produsenten gjennomføre tester av hvert 

framstilte parti av utstyr. Når kontrollene og testene er avsluttet, skal vedkommende uten opphold oversende de 

relevante rapportene om disse testene til det meldte organet. Produsenten skal videre gjøre prøver av framstilte partier 

av utstyr tilgjengelig for det meldte organet i samsvar med forhåndsavtalte vilkår og nærmere bestemmelser, som skal 

omfatte at det meldte organet eller produsenten skal sende prøver av de framstilte partiene av utstyr til EU-

referanselaboratoriet, dersom et slikt laboratorium er blitt utpekt i samsvar med artikkel 100, med henblikk på 

gjennomføring av egnede tester. EU-referanselaboratoriet skal underrette det meldte organet om sine resultater. 

4.13. Produsenten kan bringe utstyret i omsetning, med mindre det meldte organet innen den avtalte fristen, men senest  

30 dager etter mottak av prøvene, underretter produsenten om andre beslutninger, herunder særlig eventuelle vilkår for 

utstedte sertifikater gyldighet. 

5. Vurdering av den tekniske dokumentasjonen for bestemte typer utstyr 

5.1. Vurdering av den tekniske dokumentasjonen for utstyr til selvtesting og pasientnær testing i klasse B, C og D 

a) Produsenten av utstyr til selvtesting og pasientnær testing i klasse B, C og D skal inngi en søknad til det meldte 

organet om vurdering av den tekniske dokumentasjonen. 

b) Søknaden skal gjøre det mulig å forstå hvordan utstyrets egenskaper og ytelse er utformet, samt vurdere om det er i 

samsvar med kravene til design i denne forordning. Den skal omfatte 

i)  testrapporter, herunder resultater av studier som er gjennomført med tiltenkte brukere, 

ii)  et eksemplar av utstyret, dersom det er mulig. Dersom det er påkrevd, skal utstyret sendes tilbake når 

vurderingen av den tekniske dokumentasjonen er fullført, 

iii) data som viser at utstyret er egnet for det tiltenkte formålet (selvtesting eller pasientnær testing), 

iv)  informasjonen som skal finnes i utstyrets merking og i bruksanvisningen.  
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Det meldte organet kan kreve at søknaden utfylles ved at det utføres ytterligere tester eller framlegges ytterligere 

dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om utstyret er i samsvar med kravene i denne forordning. 

c) Det meldte organet skal kontrollere at utstyret er i samsvar med de relevante kravene fastsatt i vedlegg I til denne 

forordning. 

d) Det meldte organet skal vurdere søknaden ved hjelp av personale som er ansatt hos det, og som har dokumentert 

kunnskap om og erfaring med den aktuelle teknologien og utstyrets tiltenkte formål, og framlegge en rapport om 

vurderingen av den tekniske dokumentasjonen for produsenten. 

e) Dersom utstyret er i samsvar med de relevante bestemmelsene i denne forordning, skal det meldte organet utstede et 

EU-sertifikat for vurdering av teknisk dokumentasjon. Sertifikatet skal inneholde konklusjonene fra vurderingen, 

vilkårene for sertifikatets gyldighet, dataene som er nødvendige for å identifisere det godkjente utstyret, og, dersom 

det er relevant, en beskrivelse av utstyrets tiltenkte formål. 

f) Dersom endringer av det godkjente utstyret kan påvirke utstyrets sikkerhet og ytelse eller de foreskrevne vilkårene 

for bruk av utstyret, skal dette godkjennes av det meldte organet som utstedte EU-sertifikatet for vurdering av 

teknisk dokumentasjon. Dersom produsenten planlegger å foreta noen av de ovennevnte endringene, skal 

vedkommende underrette det meldte organet som utstedte EU-sertifikatet for vurdering av teknisk dokumentasjon, 

om dette. Det meldte organet skal vurdere de planlagte endringene og beslutte om de krever at det utføres en ny 

samsvarsvurdering i samsvar med artikkel 48, eller om de kan angis i et tillegg til EU-sertifikatet for vurdering av 

teknisk dokumentasjon. I sistnevnte tilfelle skal det meldte organet vurdere endringene, underrette produsenten om 

sin beslutning og, dersom endringene godkjennes, utstede et tillegg til EU-sertifikatet for vurdering av teknisk 

dokumentasjon til produsenten. 

5.2. Vurdering av den tekniske dokumentasjonen for utstyr til behandlingsveiledende diagnostikk 

a) Produsenten av utstyr til behandlingsveiledende diagnostikk skal inngi en søknad til det meldte organet om 

vurdering av den tekniske dokumentasjonen. Det meldte organet skal vurdere søknaden i samsvar med 

framgangsmåten fastsatt i avsnitt 4.1–4.8 i dette vedlegg. 

b) Søknaden skal gjøre det mulig å forstå utstyrets egenskaper og ytelse og vurdere om det er i samsvar med kravene 

til design i denne forordning, særlig med hensyn til utstyrets egnethet i forbindelse med det berørte legemiddelet. 

c) Før det meldte organet utsteder et EU-sertifikat for vurdering av teknisk dokumentasjon for utstyr til 

behandlingsveiledende diagnostikk og på grunnlag av utkastet til sammendrag om sikkerhet og ytelse og utkastet til 

bruksanvisning, skal det innhente en vitenskapelig uttalelse fra en av de vedkommende myndighetene utpekt av 

medlemsstatene i samsvar med direktiv 2001/83/EF eller fra EMA, som i dette avsnitt begge kalles «den rådspurte 

legemiddelmyndigheten», avhengig av hvem som er blitt rådspurt innenfor rammen av dette ledd, om utstyrets 

egnethet i forbindelse med det berørte legemiddelet. Dersom legemiddelet utelukkende omfattes av vedlegget til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), skal det meldte organet innhente uttalelsen fra EMA. 

Dersom det berørte legemiddelet allerede er godkjent, eller dersom det er inngitt en søknad om godkjenning av det, 

skal det meldte organet rådføre seg med den legemiddelmyndigheten, eller EMA, som er ansvarlig for 

godkjenningen. 

d) Den rådspurte legemiddelmyndigheten skal avgi sin uttalelse senest 60 dager etter å ha mottatt all nødvendig 

dokumentasjon. Denne 60-dagersperioden kan forlenges én gang med ytterligere 60 dager dersom det foreligger 

berettigede grunner til det. Uttalelsen og eventuelle oppdateringer skal inngå i det meldte organets dokumentasjon 

om utstyret. 

e) Det meldte organet skal ta behørig hensyn til den vitenskapelige uttalelsen nevnt i bokstav d) når det treffer sin 

beslutning. Det meldte organet skal underrette den rådspurte legemiddelmyndigheten om sin endelige beslutning. 

EU-sertifikatet for vurdering av teknisk dokumentasjon skal utstedes i samsvar med avsnitt 5.1 bokstav e). 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for 

godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker og veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk legemiddelkontor 

(EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1). 
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f) Før det gjøres endringer som påvirker utstyrets ytelse og/eller tiltenkte bruk og/eller egnethet i forbindelse med det 

berørte legemiddelet, skal produsenten underrette det meldte organet om endringene. Det meldte organet skal 

vurdere de planlagte endringene og beslutte om de krever at det utføres en ny samsvarsvurdering i samsvar med 

artikkel 48, eller om de kan angis i et tillegg til EU-sertifikatet for vurdering av teknisk dokumentasjon. I det 

sistnevnte tilfellet skal det meldte organet vurdere endringene og innhente en uttalelse fra den rådspurte 

legemiddelmyndighetene. Den rådspurte legemiddelmyndigheten skal avgi sin uttalelse senest 30 dager etter å ha 

mottatt all nødvendig dokumentasjon om endringene. Et tillegg til EU-sertifikatet for vurdering av teknisk 

dokumentasjon skal utstedes i samsvar med avsnitt 5.1 bokstav f). 

KAPITTEL III 

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 

6. Produsenten, eller dersom produsenten ikke har et registrert forretningssted i en medlemsstat, vedkommendes 

autoriserte representant, skal i minst ti år etter at det siste utstyret er brakt i omsetning, kunne framlegge for 

vedkommende myndigheter 

— EU-samsvarserklæringen, 

— dokumentasjonen nevnt i avsnitt 2.1 femte strekpunkt og særlig data og registre fra framgangsmåtene nevnt i avsnitt 

2.2 annet ledd bokstav c), 

— informasjon om endringene nevnt i avsnitt 2.4, 

— dokumentasjonen nevnt i avsnitt 4.2 og avsnitt 5.1 bokstav b) og 

— beslutningene og rapportene fra det meldte organet som nevnt i dette vedlegg. 

7. Hver medlemsstat skal kreve at dokumentasjonen nevnt i avsnitt 6 stilles til rådighet for vedkommende myndigheter i 

perioden angitt i nevnte avsnitt, i tilfelle en produsent, eller vedkommendes autoriserte representant som er etablert på 

medlemsstatens territorium, går konkurs eller innstiller sin forretningsvirksomhet før utgangen av denne perioden. 

 _____  
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VEDLEGG X 

SAMSVARSVURDERING PÅ GRUNNLAG AV TYPEPRØVING 

1. EU-typeprøving er den framgangsmåten som et meldt organ bruker for å fastslå og sertifisere at et utstyr, herunder 

utstyrets tekniske dokumentasjon og relevante livssyklusprosesser og en tilhørende prøve som er representativ for den 

planlagte produksjonen av utstyr, oppfyller de relevante bestemmelsene i denne forordning. 

2. Søknad 

Produsenten skal inngi en søknad om vurdering til et meldt organ. Søknaden skal inneholde 

— navnet på produsenten og adressen til vedkommendes registrerte forretningssted og, dersom søknaden inngis av den 

autoriserte representanten, den autoriserte representantens navn og adressen til vedkommendes registrerte 

forretningssted, 

— den tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg II og III. Søkeren skal stille til rådighet en prøve som er representativ 

for den planlagte produksjonen av utstyr («type»), for det meldte organet. Det meldte organet kan ved behov anmode 

om andre prøver, 

— når det gjelder utstyr til selvtesting eller pasientnær testing, testrapporter, herunder resultater av studier som er utført 

med tiltenkte brukere, og data som viser at utstyret er egnet for det tiltenkte formålet (selvtesting eller pasientnær 

testing). 

— dersom det er mulig, et eksemplar av utstyret. Dersom det er påkrevd, skal utstyret sendes tilbake når vurderingen av 

den tekniske dokumentasjonen er fullført, 

— data som viser at utstyret er egnet for det tiltenkte formålet (selvtesting eller pasientnær testing), 

— informasjonen som skal finnes i utstyrets merking og i bruksanvisningen, og 

— en skriftlig erklæring om at det ikke er inngitt søknad til andre meldte organer for samme type, eller informasjon om 

eventuelle tidligere søknader for samme type som et annet meldt organ har avslått, eller som produsenten eller 

vedkommendes autoriserte representant har trukket tilbake før det andre meldte organet foretok sin endelige 

vurdering. 

3. Vurdering 

Det meldte organet skal 

a) behandle søknaden ved hjelp av personale som har dokumentert kunnskap om og erfaring med vurdering av 

teknologien og det aktuelle utstyret samt vurdering av klinisk dokumentasjon. Det meldte organet kan kreve at 

søknaden utfylles ved at det utføres ytterligere tester eller framlegges ytterligere dokumentasjon som gjør det mulig å 

vurdere om utstyret er i samsvar med de relevante kravene i denne forordning. Det meldte organet skal utføre egnede 

fysiske tester eller laboratorietester i forbindelse med utstyret eller be om at produsenten utfører slike tester, 

b) undersøke og vurdere den tekniske dokumentasjonen med tanke på om den er i samsvar med kravene i denne 

forordning som får anvendelse på utstyret, og verifisere at typen er blitt framstilt i samsvar med nevnte 

dokumentasjon. Det skal også registrere hvilke elementer som er designet i samsvar med de gjeldende standardene 

nevnt i artikkel 8 eller med gjeldende felles spesifikasjoner, og hvilke elementer som ikke er designet på grunnlag av 

de relevante standardene nevnt i artikkel 8 eller de relevante felles spesifikasjonene, 

c) gjennomgå den kliniske dokumentasjonen som produsenten har framlagt i ytelsesevalueringsrapporten i samsvar med 

avsnitt 1.3.2 i vedlegg XIII. I forbindelse med denne gjennomgåelsen skal det meldte organet ansette 

utstyrskontrollører med tilstrekkelig klinisk ekspertise og ved behov bruke eksterne kliniske eksperter med direkte og 

aktuell erfaring med den kliniske anvendelsen av det aktuelle utstyret.  
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d) i tilfeller der den kliniske dokumentasjonen er basert helt eller delvis på data fra utstyr som påstås å være likt eller 

ekvivalent med utstyret som vurderes, vurdere hvorvidt det er egnet å bruke slike data, idet det tas hensyn til faktorer 

som nye indikasjoner og nyskaping. Det meldte organet skal på en tydelig måte dokumentere sine konklusjoner om 

den påståtte ekvivalensen og om dataene er relevante og tilstrekkelige med henblikk på å påvise samsvar med 

kravene, 

e) tydelig dokumentere resultatet av sin vurdering i ytelsesevalueringsrapporten nevnt i avsnitt 4.8 i vedlegg IX, 

f) utføre eller få utført egnede vurderinger og nødvendige fysiske tester eller laboratorietester for å kontrollere om 

løsningene produsenten har valgt, oppfyller de generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i denne forordning 

dersom standardene nevnt i artikkel 8 eller de felles spesifikasjonene ikke er anvendt. Dersom utstyret skal koples til 

annet utstyr (et eller flere) for å kunne fungere som tiltenkt, skal det framlegges dokumentasjon på at det oppfyller de 

generelle kravene til sikkerhet og ytelse når det koples til slikt utstyr som har de egenskapene som produsenten har 

angitt, 

g) utføre eller få utført egnede vurderinger og nødvendige fysiske tester eller laboratorietester for å kontrollere om de 

relevante harmoniserte standardene faktisk er blitt anvendt, dersom produsenten har valgt å anvende disse, 

h) avtale med søkeren hvor de nødvendige vurderingene og testene skal utføres, 

i) utarbeide en EU-typeprøvingsrapport om resultatene av vurderingene og testene som er utført i henhold til bokstav 

a)–g), 

j) når det gjelder utstyr i klasse D, anmode EU-referanselaboratoriet, dersom et slikt er utpekt i samsvar med artikkel 

100, om å kontrollere ytelsen angitt av produsenten og om utstyret er i samsvar med de felles spesifikasjonene, 

dersom slike foreligger, eller med andre løsninger som produsenten har valgt for å sikre et sikkerhets- og ytelsesnivå 

som minst er likeverdig. Kontrollen skal omfatte laboratorietester som utføres av EU-referanselaboratoriet i samsvar 

med artikkel 48 nr. 5. 

I tillegg skal det meldte organet i tilfellene nevnt i artikkel 48 nr. 6 i denne forordning rådføre seg med de relevante 

ekspertene nevnt i artikkel 106 i forordning (EU) 2017/745 i samsvar med framgangsmåten for produsentens 

ytelsesevalueringsrapport fastsatt i artikkel 48 nr. 6 i denne forordning. 

EU-referanselaboratoriet skal avgi en vitenskapelig uttalelse innen 60 dager. 

EU-referanselaboratoriets vitenskapelige uttalelse og, dersom framgangsmåten fastsatt i artikkel 48 nr. 6 får 

anvendelse, synspunktene til ekspertene som er blitt rådspurt, samt eventuelle oppdateringer, skal inngå i det meldte 

organets dokumentasjon om utstyret. Når det meldte organet treffer sin beslutning, skal det ta behørig hensyn til EU-

referanselaboratoriets vitenskapelige uttalelse og, dersom det er relevant, til synspunktene til ekspertene som er blitt 

rådspurt i henhold til artikkel 48 nr. 6. Det meldte organet skal ikke utstede sertifikatet dersom EU-

referanselaboratoriets vitenskapelige uttalelse er negativ, 

k) når det gjelder utstyr til behandlingsveiledende diagnostikk, på grunnlag av utkastet til sammendrag om sikkerhet og 

ytelse og utkastet til bruksanvisning, innhente en uttalelse fra en av de vedkommende myndighetene utpekt av 

medlemsstatene i samsvar med direktiv 2001/83/EF eller fra EMA (som begge heretter kalles «den rådspurte 

legemiddelmyndigheten», avhengig av hvem som er blitt rådspurt innenfor rammen av dette ledd) om utstyrets 

egnethet i forbindelse med det berørte legemiddelet. Dersom legemiddelet utelukkende omfattes av vedlegget til 

forordning (EF) nr. 726/2004, skal det meldte organet rådføre seg med EMA. Dersom det berørte legemiddelet 

allerede er godkjent, eller dersom det er inngitt en søknad om godkjenning av det, skal det meldte organet rådføre seg 

med vedkommende legemiddelmyndighet, eller EMA, som er ansvarlig for godkjenningen. Den rådspurte 

legemiddelmyndigheten skal avgi sin uttalelse senest 60 dager etter å ha mottatt all nødvendig dokumentasjon. Denne 

60-dagersperioden kan forlenges én gang med ytterligere 60 dager dersom det foreligger berettigede grunner til det. 

Uttalelsen fra den rådspurte legemiddelmyndigheten og eventuelle oppdateringer skal inngå i det meldte organets 

dokumentasjon om utstyret. Det meldte organet skal ta behørig hensyn til uttalelsen fra den rådspurte 

legemiddelmyndigheten når det treffer sin beslutning. Det skal underrette den rådspurte legemiddelmyndigheten om 

sin endelige beslutning og 

l) utarbeide en EU-typeprøvingsrapport om resultatene av vurderingene og testene som er utført og de vitenskapelige 

uttalelsene som er utarbeidet i henhold til bokstav a)–k), herunder en rapport om vurderingen av ytelsesevalueringen 

for utstyr i klasse C eller D eller som omfattes av avsnitt 2 tredje strekpunkt. 
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4. Sertifikat 

Dersom typen er i samsvar med denne forordning, skal det meldte organet utstede et EU-typeprøvingssertifikat. 

Sertifikatet skal inneholde produsentens navn og adresse, konklusjonene fra typeprøvingsvurderingen, vilkårene for 

sertifikatets gyldighet og den informasjonen som er nødvendig for å identifisere den godkjente typen. Sertifikatet skal 

utarbeides i samsvar med vedlegg XII. De relevante delene av dokumentasjonen skal vedlegges sertifikatet, og en kopi 

skal oppbevares av det meldte organet. 

5. Endring av type 

5.1. Søkeren skal underrette det meldte organet som har utstedt EU-typeprøvingssertifikatet, om eventuelle planlagte 

endringer av den godkjente typen eller dens tiltenkte formål og vilkår for bruk. 

5.2. Endringer av det godkjente utstyret, herunder av det tiltenkte formålet og vilkårene for bruk, krever ytterligere 

godkjenning fra det meldte organet som har utstedt EU-typegodkjenningssertifikatet, dersom slike endringer kan påvirke 

samsvaret med de generelle kravene til sikkerhet og ytelse eller de foreskrevne vilkårene for bruk av produktet. Det 

meldte organet skal undersøke de planlagte endringene, underrette produsenten om sin beslutning og utstede et tillegg til 

EU-typeprøvingsrapporten til vedkommende. Godkjenningen av eventuelle endringer av den godkjente typen skal være 

utformet som et tillegg til EU-typeprøvingssertifikatet. 

5.3. Endringer av det godkjente utstyrets tiltenkte formål og vilkår for bruk, unntatt begrensninger av det tiltenkte formålet og 

vilkårene for bruk, krever en ny søknad om samsvarsvurdering. 

5.4. Dersom endringene kan påvirke ytelsen angitt av produsenten eller samsvaret med de felles spesifikasjonene eller med 

andre løsninger som produsenten har valgt, og som er blitt godkjent gjennom EU-typeprøvingssertifikatet, skal det meldte 

organet rådføre seg med EU-referanselaboratoriet som deltok i det første samrådet, for å bekrefte at samsvaret med de 

felles spesifikasjonene, dersom slike foreligger, eller med andre løsninger som produsenten har valgt for å sikre et 

sikkerhets- og ytelsesnivå som minst er likeverdig, opprettholdes. 

EU-referanselaboratoriet skal avgi en vitenskapelig uttalelse innen 60 dager. 

5.5. Dersom endringene påvirker ytelsen til eller den tiltenkte bruken av utstyr til behandlingsveiledende diagnostikk som er 

godkjent gjennom EU-typeprøvingssertifikatet, eller dets egnethet i forbindelse med et legemiddel, skal det meldte 

organet rådføre seg med vedkommende legemiddelmyndighet som deltok i det første samrådet, eller EMA. Den rådspurte 

legemiddelmyndigheten skal avgi en eventuell uttalelse senest 30 dager etter mottak av den gyldige dokumentasjonen om 

endringene. Godkjenningen av eventuelle endringer av den godkjente typen skal være utformet som et tillegg til det 

opprinnelige EU-typeprøvingssertifikatet. 

6. Administrative bestemmelser 

Produsenten, eller dersom produsenten ikke har et registrert forretningssted i en medlemsstat, vedkommendes autoriserte 

representant, skal i minst ti år etter at det siste utstyret er brakt i omsetning, kunne framlegge for vedkommende 

myndigheter 

— dokumentasjonen nevnt i avsnitt 2 annet strekpunkt, 

— informasjon om endringene nevnt i avsnitt 5, 

— kopier av EU-typeprøvingssertifikater, vitenskapelige uttalelser og rapporter og tillegg/tilføyelser til disse. 

Avsnitt 7 i vedlegg IX får anvendelse. 

 _____  
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VEDLEGG XI 

SAMSVARSVURDERING PÅ GRUNNLAG AV KVALITETSSIKRING AV PRODUKSJONEN 

1. Produsenten skal sikre at kvalitetsstyringssystemet som er godkjent for framstillingen av det aktuelle utstyret, er innført, 

og skal foreta en endelig kontroll som angitt i avsnitt 3 og være underlagt tilsynet nevnt i avsnitt 4. 

2. Når produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i avsnitt 1, skal vedkommende utarbeide og oppbevare en EU-

samsvarserklæring i samsvar med artikkel 17 og vedlegg IV for utstyret som omfattes av framgangsmåten for 

samsvarsvurdering. Ved å utstede en EU-samsvarserklæring anses produsenten for å sørge for og for å erklære at det 

aktuelle utstyret oppfyller kravene i denne forordning som gjelder for utstyret, og, når det gjelder utstyr i klasse C og D 

som gjennomgår typeprøving, er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet. 

3. Kvalitetsstyringssystem 

3.1. Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetsstyringssystem til et meldt organ. 

Søknaden skal inneholde 

— alle elementene angitt i avsnitt 2.1 i vedlegg IX, 

— den tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg II og III for typene som er godkjent, 

— en kopi av EU-typeprøvingssertifikatene nevnt i avsnitt 4 i vedlegg X. Dersom EU-typeprøvingssertifikatene er 

utstedt av det samme meldte organet som søknaden er inngitt til, skal søknaden også inneholde en henvisning til den 

tekniske dokumentasjonen og oppdateringene av den samt de utstedte sertifikatene. 

3.2. Kvalitetsstyringssystemet skal gjennomføres på en slik måte at det sikres samsvar med typen som er beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet, og med bestemmelsene i denne forordning som gjelder for utstyret i hver enkelt fase. Alle 

elementer, krav og bestemmelser som produsenten har vedtatt for sitt kvalitetsstyringssystem, skal dokumenteres på en 

systematisk og ryddig måte i form av en kvalitetshåndbok og skriftlige retningslinjer og framgangsmåter, f.eks. 

kvalitetsprogrammer, -planer og -registre. 

Nevnte dokumentasjon skal særlig inneholde en tilfredsstillende beskrivelse av alle elementene angitt i avsnitt 2.2 bokstav 

a), b), d) og e) i vedlegg IX. 

3.3. Avsnitt 2.3 første og annet ledd i vedlegg IX får anvendelse. 

Dersom kvalitetsstyringssystemet er slik at det sikrer at utstyret er i samsvar med typen beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet, og at det er i samsvar med de relevante bestemmelsene i denne forordning, skal det meldte 

organet utstede et EU-kvalitetssikringssertifikat. Det meldte organet skal underrette produsenten om sin beslutning om å 

utstede sertifikatet. Nevnte beslutning skal inneholde konklusjonene fra det meldte organets revisjon og en begrunnet 

vurdering. 

3.4. Avsnitt 2.4 i vedlegg IX får anvendelse. 

4. Tilsyn 

Avsnitt 3.1, avsnitt 3.2 første, annet og fjerde strekpunkt samt avsnitt 3.3, 3.4, 3.6 og 3.7 i vedlegg IX får anvendelse. 

5. Kontroll av framstilt utstyr i klasse D 

5.1. Når det gjelder utstyr i klasse D, skal produsenten gjennomføre tester av hvert framstilte parti av utstyr. Når kontrollene 

og testene er avsluttet, skal vedkommende uten opphold oversende de relevante rapportene om disse testene til det meldte 
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organet. Produsenten skal videre gjøre prøver av framstilt utstyr eller partier av utstyr tilgjengelig for det meldte organet i 

samsvar med forhåndsavtalte vilkår og nærmere bestemmelser, som skal omfatte at det meldte organet eller produsenten 

skal sende prøver av det framstilte utstyret eller partiene av utstyr til et EU-referanselaboratorium, dersom et slikt 

laboratorium er utpekt i samsvar med artikkel 100, med henblikk på gjennomføring av egnede tester. EU-

referanselaboratoriet skal underrette det meldte organet om sine resultater. 

5.2. Produsenten kan bringe utstyret i omsetning, med mindre det meldte organet innen den avtalte fristen, men senest  

30 dager etter mottak av prøvene, underretter produsenten om andre beslutninger, herunder særlig eventuelle vilkår for 

utstedte sertifikater gyldighet. 

6. Administrative bestemmelser 

Produsenten, eller dersom produsenten ikke har et registrert forretningssted i en medlemsstat, vedkommendes autoriserte 

representant, skal i minst ti år etter at det siste utstyret er brakt i omsetning, kunne framlegge for vedkommende 

myndigheter 

— EU-samsvarserklæringen, 

— dokumentasjonen nevnt i avsnitt 2.1 femte strekpunkt i vedlegg IX, 

— dokumentasjonen nevnt i avsnitt 2.1 åttende strekpunkt i vedlegg IX, herunder EU-typeprøvingssertifikatet nevnt i 

vedlegg X, 

— informasjon om endringene nevnt i avsnitt 2.4 i vedlegg IX og 

— det meldte organets beslutninger og rapporter som nevnt i avsnitt 2.3, 3.3 og 3.4 i vedlegg IX. 

Avsnitt 7 i vedlegg IX får anvendelse. 

 _____  
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VEDLEGG XII 

SERTIFIKATER UTSTEDT AV ET MELDT ORGAN 

KAPITTEL I 

GENERELLE KRAV 

1. Sertifikatene skal utarbeides på et av Unionens offisielle språk. 

2. Hvert sertifikat skal bare gjelde én framgangsmåte for samsvarsvurdering. 

3. Sertifikater skal bare utstedes til én produsent. Produsentens navn og adresse angitt i sertifikatet skal være det samme 

navnet og den samme adressen som det som er registrert i det elektroniske systemet nevnt i artikkel 27. 

4. Sertifikatenes innhold skal beskrive utstyret som omfattes, på en utvetydig måte: 

a) EU-sertifikater for vurdering av teknisk dokumentasjon og EU-typeprøvingssertifikater skal inneholde en tydelig 

identifisering av utstyret, herunder dets navn, modell og type, utstyrets tiltenkte formål som produsenten har angitt i 

bruksanvisningen, og som utstyret er blitt vurdert ut fra i framgangsmåten for samsvarsvurdering, risikoklassifisering 

og den grunnleggende UDI-DI-en som nevnt i artikkel 24 nr. 6. 

b) EU-kvalitetsstyringssystemsertifikater og EU-sertifikater for kvalitetssikring av produksjonen skal inneholde en 

identifisering av utstyret eller utstyrsgruppen, risikoklassifiseringen og det tiltenkte formålet. 

5. Det meldte organet skal på anmodning kunne godtgjøre hvilket (individuelt) utstyr som omfattes av sertifikatet. Det meldte 

organet skal opprette et system som gjør det mulig å fastslå hvilket utstyr, herunder klassifiseringen av det, som omfattes av 

sertifikatet. 

6. Sertifikater skal, dersom det er relevant, inneholde en merknad om at for å bringe i omsetning utstyret som omfattes av det, 

kreves det et annet sertifikat utstedt i samsvar med denne forordning. 

7. EU-kvalitetsstyringssystemsertifikater og EU-sertifikater for kvalitetssikring av produksjonen for sterilt utstyr i klasse A 

skal inneholde en erklæring om at det meldte organets revisjon bare omfattet de aspektene ved framstillingen som gjelder 

sikring og opprettholdelse av sterile forhold. 

8. Dersom et sertifikat kompletteres, endres eller utstedes på nytt, skal det nye sertifikatet inneholde en henvisning til det 

forrige sertifikatet og dets utstedelsesdato, og endringene skal identifiseres. 

KAPITTEL II 

HVA SERTIFIKATENE MINST SKAL INNEHOLDE 

1.  Det meldte organets navn, adresse og identifikasjonsnummer. 

2.  Produsentens navn og adresse og, dersom det er relevant, den autoriserte representantens navn og adresse. 

3.  Et entydig nummer som identifiserer sertifikatet. 

4.  Dersom det allerede er utstedt, produsentens individuelle registreringsnummer som nevnt i artikkel 28 nr. 2. 

5.  Utstedelsesdato. 

6.  Utløpsdato. 

7.  Data som er nødvendige for å kunne identifisere utstyret på en utvetydig måte, dersom det er relevant, som angitt i avsnitt 

4 i dette vedlegg. 
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8.  Dersom det er relevant, en henvisning til eventuelle tidligere sertifikater som angitt i kapittel I avsnitt 8. 

9.  En henvisning til denne forordning og det relevante vedlegget som samsvarsvurderingen er utført i samsvar med. 

10. Undersøkelser og tester som er utført, f.eks. en henvisning til relevante felles spesifikasjoner, harmoniserte standarder, 

testrapporter og revisjonsrapporter. 

11. Dersom det er relevant, en henvisning til de relevante delene i den tekniske dokumentasjonen eller andre sertifikater som 

kreves for å bringe utstyret som omfattes, i omsetning. 

12. Dersom det er relevant, informasjon om det meldte organets tilsyn. 

13. Konklusjonene fra det meldte organets samsvarsvurdering med hensyn til det relevante vedlegget. 

14. Vilkår for eller begrensninger av sertifikatets gyldighet. 

15. Det meldte organets rettslig bindende underskrift i samsvar med gjeldende nasjonal rett. 

 _____  



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/741 

 

 

VEDLEGG XIII 

YTELSESEVALUERING, YTELSESSTUDIER OG OPPFØLGING AV YTELSE ETTER AT UTTYR ER BRAKT I OMSETNING 

DEL A 

YTELSESEVALUERING OG YTELSESSTUDIER 

1. YTELSESEVALUERING 

Evaluering av et utstyrs ytelse er en løpende prosess som innebærer vurdering og analysering av data for å påvise det 

aktuelle utstyrets vitenskapelige gyldighet, analytiske ytelse og kliniske ytelse for det tiltenkte formålet som angitt av 

produsenten. For å planlegge, løpende utføre og dokumentere en ytelsesevaluering skal produsenten utarbeide og 

oppdatere en ytelsesevalueringsplan. Ytelsesevalueringsplanen skal inneholde opplysninger om utstyrets egenskaper og 

ytelse samt prosessen og kriteriene som er brukt for å generere den nødvendige kliniske dokumentasjonen. 

Ytelsesevalueringen skal være grundig og objektiv og skal ta hensyn til både positive og negative data. 

Grundigheten og omfanget skal stå i forhold til og være egnet for utstyrets egenskaper, herunder risikoer, risikoklasse, 

ytelse og dets tiltenkte formål. 

1.1. Ytelsesevalueringsplan 

Som en hovedregel skal ytelsesevalueringsplanen minst inneholde 

— detaljerte opplysninger om utstyrets tiltenkte formål, 

— detaljerte opplysninger om utstyrets egenskaper som beskrevet i kapittel II avsnitt 9 i vedlegg I og i kapittel III 

avsnitt 20.4.1 bokstav c) i vedlegg I, 

— detaljerte opplysninger om analytten eller markøren som skal bestemmes med utstyret, 

— detaljerte opplysninger om den tiltenkte bruken av utstyret, 

— en identifisering av sertifisert referansemateriale eller metoder for referansemåling for å sikre metrologisk 

sporbarhet, 

— en tydelig identifisering av bestemte pasientmålgrupper med tydelige indikasjoner, begrensninger og 

kontraindikasjoner, 

— en identifisering av de generelle kravene til sikkerhet og ytelse som fastsatt i avsnitt 1–9 i vedlegg I som må støttes 

av relevante data om vitenskapelig gyldighet og analytisk og klinisk ytelse, 

— detaljerte opplysninger om metoder, herunder egnede statistiske verktøy, som er brukt for å undersøke utstyrets 

analytiske og kliniske ytelse og utstyrets begrensninger samt informasjonen som genereres av det, 

— en beskrivelse av det aktuelle tekniske nivået, herunder en identifisering av eksisterende relevante standarder, felles 

spesifikasjoner, veiledningsdokumenter eller dokumenter om beste praksis, 

— en angivelse av og detaljerte opplysninger om parametrer som, på grunnlag av det aktuelle tekniske nivået innen 

medisinsk teknikk, skal brukes for å fastslå om nytte-risikoforholdet er akseptabelt for utstyrets tiltenkte formål og 

analytiske og kliniske ytelse, 

— for programvare som anses som utstyr, en identifisering av og detaljerte opplysninger om referansedatabaser og 

andre datakilder som brukes som grunnlag for beslutningstaking,  
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— en oversikt over de forskjellige utviklingsfasene, herunder rekkefølgen og metodene for fastsettelse av 

vitenskapelig gyldighet og analytisk og klinisk ytelse, herunder en angivelse av milepæler og en beskrivelse av 

potensielle akseptkriterier, 

— planen for oppfølging av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning som nevnt i del B i dette vedlegg. 

Dersom noen av de ovennevnte elementene ikke anses som hensiktsmessige i ytelsesevalueringsplanen som følge av 

særlige egenskaper ved utstyret, skal dette begrunnes i planen. 

1.2. Påvisning av vitenskapelig gyldighet og analytisk og klinisk ytelse 

Som et generelt metodologisk prinsipp skal produsenten 

— gjennom en systematisk gjennomgåelse av vitenskapelig litteratur identifisere de tilgjengelige dataene som er 

relevante for utstyret og dets tiltenkte formål, og identifisere eventuelle gjenværende uløste problemer eller mangler 

ved dataene, 

— vurdere alle relevante data ved å vurdere om de er egnede for å fastslå utstyrets sikkerhet og ytelse, 

— generere eventuelle nye eller kompletterende data som er nødvendige for å behandle utestående problemer. 

1.2.1. Påvisning av vitenskapelig gyldighet 

Produsenten skal påvise den vitenskapelige gyldigheten på grunnlag av en eller en kombinasjon av følgende kilder: 

— Relevant informasjon om den vitenskapelige gyldigheten for utstyr som måler den samme analytten eller markøren. 

— Vitenskapelig (fagfellevurdert) litteratur. 

— Konsensusuttalelser/-holdninger fra eksperter fra relevante yrkessammenslutninger. 

— Resultater fra konseptvalideringsstudier («proof-of-concept»-studier). 

— Resultater fra studier av klinisk ytelse. 

Analyttens eller markørens vitenskapelige gyldighet skal påvises og dokumenteres i rapporten om vitenskapelig 

gyldighet. 

1.2.2. Påvisning av analytisk ytelse 

Produsenten skal påvise utstyrets analytiske ytelse i forhold til alle parametrene beskrevet i avsnitt 9.1 bokstav a) i 

vedlegg I, med mindre det kan begrunnes at en parameter ikke får anvendelse. 

Som en generell regel skal den analytiske ytelsen alltid påvises på grunnlag av studier av analytisk ytelse. 

For nye markører eller andre markører uten tilgjengelig sertifisert referansemateriale eller sertifiserte metoder for 

referansemåling, er det ikke alltid mulig å påvise riktighet. Dersom det ikke finnes sammenlignende metoder, kan det 

brukes andre metoder, dersom det er vist at disse er egnede, f.eks. sammenligning med andre veldokumenterte metoder 

eller den sammensatte referansestandarden. Dersom det ikke finnes slike metoder, kreves det en studie av klinisk ytelse 

der ytelsen til det nye utstyret sammenlignes med gjeldende kliniske standardpraksis. 

Den analytiske ytelsen skal påvises og dokumenteres i rapporten om analytisk ytelse. 

1.2.3. Påvisning av klinisk ytelse 

Produsenten skal påvise utstyrets kliniske ytelse i forhold til alle parametrene beskrevet i avsnitt 9.1 bokstav b) i 

vedlegg I, med mindre det kan begrunnes at en parameter ikke får anvendelse.  
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Påvisningen av et utstyrs kliniske ytelse skal bygge på en eller en kombinasjon av følgende kilder: 

— Studier av klinisk ytelse. 

— Vitenskapelig fagfellevurdert litteratur. 

— Publiserte erfaringer oppnådd ved rutinemessig diagnostisk testing. 

Det skal utføres studier av klinisk ytelse, med mindre det gis en behørig begrunnelse for bruk av andre kilder til data om 

klinisk ytelse. 

Den kliniske ytelsen skal påvises og dokumenteres i rapporten om klinisk ytelse. 

1.3. Klinisk dokumentasjon og ytelsesevalueringsrapport 

1.3.1. Produsenten skal vurdere alle relevante data om vitenskapelig gyldighet og analytisk og klinisk ytelse for å kontrollere 

at utstyret er i samsvar med de generelle kravene til sikkerhet og ytelse nevnt i vedlegg I. Mengden av og kvaliteten på 

dataene skal gjøre det mulig for produsenten å foreta en kvalifisert vurdering av om utstyret vil oppnå den tiltenkte 

kliniske nytten og sikkerheten når det brukes som tiltenkt av produsenten. Dataene og konklusjonene fra denne 

vurderingen skal utgjøre den kliniske dokumentasjonen for utstyret. Den kliniske dokumentasjonen skal på en 

vitenskapelig måte påvise at den tiltenkte kliniske nytten og sikkerheten vil bli oppnådd i henhold til det aktuelle 

tekniske nivået innen medisinsk teknikk. 

1.3.2. Ytelsesevalueringsrapport 

Den kliniske dokumentasjonen skal dokumenteres i en ytelsesevalueringsrapport. Denne rapporten skal inneholde 

rapporten om vitenskapelig gyldighet, rapporten om analytisk ytelse, rapporten om klinisk ytelse og en vurdering av 

disse rapportene som gjør det mulig å dokumentere den kliniske dokumentasjonen. 

Ytelsesevalueringsrapporten skal særlig inneholde 

— begrunnelsen for framgangsmåten som er valgt for å samle inn den kliniske dokumentasjonen, 

— litteratursøkmetoden, litteratursøkprotokollen og litteratursøkrapporten i forbindelse med en 

litteraturgjennomgåelse, 

— teknologien som utstyret er basert på, utstyrets tiltenkte formål og eventuelle påstander om utstyrets ytelse eller 

sikkerhet, 

— arten og omfanget av den vitenskapelige gyldigheten og dataene om analytisk og klinisk ytelse som er blitt vurdert, 

— den kliniske dokumentasjonen om akseptabel ytelse i forhold til det aktuelle tekniske nivået innen medisinsk 

teknikk, 

— eventuelle nye konklusjoner fra rapportene om oppfølging av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning, i samsvar 

med del B i dette vedlegg. 

1.3.3. Den kliniske dokumentasjonen og vurderingen av den i ytelsesevalueringsrapporten skal oppdateres i hele det berørte 

utstyrets livssyklus med data fra gjennomføringen av produsentens plan for oppfølging av ytelse etter at utstyret er brakt 

i omsetning, i samsvar med del B i dette vedlegg, som en del av ytelsesevalueringen og systemet for overvåking etter at 

utstyret er brakt i omsetning, som nevnt i artikkel 10 nr. 9. Ytelsesevalueringsrapporten skal være en del av den tekniske 

dokumentasjonen. Både positive og negative data som er vurdert i ytelsesevalueringen, skal tas med i den tekniske 

dokumentasjonen. 

2. STUDIER AV KLINISK YTELSE 

2.1. Formålet med studier av klinisk ytelse 

Formålet med studier av klinisk ytelse er å fastsette eller bekrefte aspekter ved utstyrets ytelse som ikke kan fastsettes 

ved hjelp av studier av analytisk ytelse, litteratur og/eller tidligere erfaring oppnådd ved hjelp av rutinemessig 
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diagnostisk testing. Denne informasjonen brukes til å påvise samsvar med de relevante generelle kravene til sikkerhet 

og ytelse i forbindelse med klinisk ytelse. Når det gjennomføres studier av klinisk ytelse, skal dataene som innhentes, 

brukes i ytelsesevalueringsprosessen og inngå i utstyrets kliniske dokumentasjon. 

2.2. Etiske hensyn i forbindelse med studier av klinisk ytelse 

Alle trinn i studien av klinisk ytelse, fra de innledende vurderingene av behovet for studien og dens berettigelse til 

offentliggjøring av resultatene, skal utføres i samsvar med anerkjente etiske prinsipper. 

2.3. Metoder i forbindelse med studier av klinisk ytelse 

2.3.1. Studier av klinisk ytelse – utforming 

Studier av klinisk ytelse skal utformes slik at dataenes relevans maksimeres samtidig som potensielle skjevheter 

(«bias») minimeres. 

2.3.2. Plan for studier av klinisk ytelse 

Studier av klinisk ytelse skal gjennomføres på grunnlag av en plan for studien av klinisk ytelse. 

Planen for en studie av klinisk ytelse skal inneholde opplysninger om begrunnelsen for, formålene med, utformingen av 

og foreslått analyse, metodologi, overvåking, gjennomføring og registrering i forbindelse med studien av klinisk ytelse. 

Den skal særlig inneholde følgende informasjon: 

a) Det individuelle identifikasjonsnummeret for studien av klinisk ytelse som nevnt i artikkel 66 nr. 1. 

b) Identifisering av sponsoren, herunder sponsorens navn, adresse til registrert forretningssted og 

kontaktopplysninger, og, dersom det er relevant, navnet på, adressen til registrert forretningssted og 

kontaktopplysninger til vedkommendes kontaktperson eller rettslige representant i henhold til artikkel 58 nr. 4 som 

er etablert i Unionen. 

c) Informasjon om utprøveren eller utprøverne, dvs. hovedutprøver, koordinerende utprøver eller annen utprøver, 

kvalifikasjoner, kontaktopplysninger og utprøvingssted eller -steder, f.eks. antall, kvalifikasjoner, 

kontaktopplysninger og når det gjelder utstyr til selvtesting, sted og antall lekmenn som er involvert. 

d) Startdatoen for og den planlagte varigheten av studien av klinisk ytelse. 

e) Identifisering og beskrivelse av utstyret, dets tiltenkte formål, analytten/analyttene eller markøren/markørene, den 

metrologiske sporbarheten og produsenten. 

f) Informasjon om typen prøver som skal undersøkes. 

g) En generell sammenfatning av studien av klinisk ytelse og dens utforming, f.eks. om den er en observasjons- eller 

intervensjonsstudie, sammen med studiens mål og hypoteser og en henvisning til det aktuelle tekniske nivået innen 

diagnostikk og/eller medisinsk teknikk. 

h) En beskrivelse av de forventede risikoene og den forventede nytten ved utstyret og studien av klinisk ytelse 

innenfor rammen av det aktuelle tekniske nivået innen klinisk praksis og med unntak av studier der det brukes 

restprøver, de medisinske prosedyrene som er involvert, samt pasientbehandling. 

i) Utstyrets bruksanvisning eller testprotokollen, opplæringen og erfaringen som brukeren må ha, de egnede 

kalibreringsprosedyrene og kontrollmidlene, en angivelse av eventuelt annet utstyr, medisinsk utstyr, legemidler 

eller andre artikler som skal inngå eller utelukkes, samt spesifikasjonene for eventuelle komparatorer eller 

sammenlignende metoder som brukes som referanse. 

j) En beskrivelse av og begrunnelse for utformingen av studien av klinisk ytelse, dens vitenskapelige robusthet og 

gyldighet, herunder statistisk utforming, og opplysninger om hvilke tiltak som skal treffes for å minimere 

skjevheter («bias»), f.eks. randomisering, og håndtering av potensielle konfunderende faktorer.  
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k) Den analytiske ytelsen i samsvar med kapittel I avsnitt 9.1 bokstav a) i vedlegg I med en begrunnelse for 

eventuelle utelatelser. 

l) Parametrer for klinisk ytelse i samsvar med avsnitt 9.1 bokstav b) i vedlegg I som skal fastsettes, med en 

begrunnelse for eventuelle utelatelser, og med unntak av studier der det brukes restprøver, det angitte kliniske 

utfallet / endepunktene (primære/sekundære) som brukes, med en begrunnelse samt de potensielle konsekvensene 

for beslutninger om enkeltpersoners helse og/eller folkehelsen. 

m) Informasjon om ytelsesstudiepopulasjonen: spesifisering av forsøkspersonene, utvalgskriterier, ytelsesstudie-

populasjonens størrelse, målpopulasjonens representativitet og, dersom det er relevant, informasjon om sårbare 

forsøkspersoner som deltar, f.eks. barn, gravide kvinner, immunkompromitterte personer eller eldre. 

n) Informasjon om bruk av data fra restprøvebanker, gen- eller vevsbanker, pasient- eller sykdomsregistre osv. med 

en beskrivelse av påliteligheten og representativiteten og tilnærmingen ved statistiske analyser samt sikring av 

relevant metode for bestemmelse av pasientprøvenes virkelige kliniske status. 

o) Monitoreringsplan. 

p) Datahåndtering. 

q) Beslutningsalgoritmer. 

r) Retningslinjer med hensyn til eventuelle endringer, herunder dem i samsvar med artikkel 71, av eller avvik fra 

planen for studien av klinisk ytelse, med et tydelig forbud mot bruk av unntak fra planen for studien av klinisk 

ytelse. 

s) Ansvar i forbindelse med utstyret, særlig kontroll av tilgang til utstyret, oppfølging av utstyret som er brukt i 

studien av klinisk ytelse, og tilbakelevering av utstyr som ikke er brukt, som er utløpt, eller som ikke fungerer som 

det skal. 

t) Erklæring om samsvar med de anerkjente etiske prinsippene for medisinsk forskning som omfatter mennesker, og 

prinsippene for god klinisk praksis på området studier av klinisk ytelse, samt med kravene i gjeldende regelverk. 

u) En beskrivelse av prosessen for innhenting av informert samtykke, herunder en kopi av dokumentet med 

informasjon til pasienten og samtykkeskjemaene. 

v) Framgangsmåter for sikkerhetsregistrering og -rapportering, herunder definisjoner av registrerings- og 

rapporteringspliktige hendelser, og framgangsmåter og tidsfrister for rapportering. 

w) Kriterier og framgangsmåter for innstilling eller avslutning før tiden av studien av klinisk ytelse. 

x) Kriterier og framgangsmåter for oppfølging av forsøkspersoner etter at en studie av klinisk ytelse er avsluttet, 

framgangsmåter for oppfølging av forsøkspersoner ved innstilling eller avslutning før tiden av studien, 

framgangsmåter for oppfølging av forsøkspersoner som har trukket tilbake sitt samtykke, og framgangsmåter for 

forsøkspersoner som det ikke er mulig å følge opp. 

y) Framgangsmåter for å kommunisere testresultatene utenfor studien, herunder for å kommunisere testresultatene til 

forsøkspersonene som deltar i ytelsesstudien. 

z) Retningslinjer for utarbeiding av rapporten om den kliniske ytelsen og offentliggjøring av resultater i samsvar med 

de lovfestede kravene og etiske prinsippene nevnt i avsnitt 2.2. 

aa) En liste over utstyrets tekniske og funksjonelle egenskaper med en angivelse av de egenskapene som omfattes av 

ytelsesstudien. 

ab) Bibliografi. 

Dersom deler av informasjonen nevnt i annet ledd sendes inn i et separat dokument, skal det opplyses om dette i planen 

for studien av klinisk ytelse. For studier der det brukes restprøver, får bokstav u), x), y) og z) ikke anvendelse. 

Dersom det anses som uhensiktsmessig å ta med enkelte av elementene nevnt i annet ledd i planen for studien av klinisk 

ytelse på grunn av den valgte utformingen av studien, f.eks. bruk av restprøver kontra intervensjonsstudier av klinisk 

ytelse, skal dette begrunnes.  
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2.3.3. Rapport om studien av klinisk ytelse 

En rapport om studien av klinisk ytelse, underskrevet av en lege eller en annen godkjent ansvarlig person, skal 

inneholde dokumentert informasjon om planen for protokollen for studien av klinisk ytelse samt resultater og 

konklusjoner fra studien av klinisk ytelse, herunder negative resultater. Resultatene og konklusjonene skal være klare og 

tydelige, upartiske og klinisk relevante. Rapporten skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at den kan forstås av en 

uavhengig part uten henvisning til andre dokumenter. Rapporten skal også, dersom det er relevant, inneholde 

opplysninger om eventuelle endringer av protokollen eller avvik og om data som ikke er tatt med, med en begrunnelse 

for dette. 

3. ANDRE YTELSESSTUDIER 

Ytelsesstudieplanen nevnt i avsnitt 2.3.2 og ytelsesstudierapporten nevnt i avsnitt 2.3.3 skal dokumenteres på samme 

måte for andre ytelsesstudier som ikke er studier av klinisk ytelse. 

DEL B 

OPPFØLGING AV YTELSE ETTER AT UTSTYRET ER BRAKT I OMSETNING 

4. Oppfølging av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning, skal forstås som en løpende prosess med oppdatering av 

ytelsesevalueringen som er nevnt i artikkel 56 og del A i dette vedlegg, og skal spesifikt inngå i produsentens plan for 

overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning. Ved gjennomføring av oppfølgingen av ytelse etter at utstyret er brakt i 

omsetning, skal produsenten proaktivt samle inn og vurdere ytelsen og relevante vitenskapelige data om bruken av utstyr 

som er utstyrt med CE-merking, og som er brakt i omsetning eller tatt i bruk i henhold til sitt tiltenkte formål i samsvar 

med den relevante framgangsmåten for samsvarsvurdering, med det som mål å bekrefte sikkerheten, ytelsen og den 

vitenskapelige gyldigheten i hele utstyrets levetid, sikre at nytte-risikoforholdet fortsatt er akseptabelt, og identifisere nye 

risikoer på grunnlag av faktabasert dokumentasjon. 

5. Oppfølgingen av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning, skal utføres i henhold til en dokumentert metode fastsatt i en 

plan for oppfølging etter at utstyret er brakt i omsetning. 

5.1. Planen for oppfølging av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning, skal inneholde opplysninger om metodene og 

framgangsmåtene for proaktiv innsamling og vurdering av sikkerhets- og ytelsesdata samt vitenskapelige data med det 

formål å 

a) bekrefte utstyrets sikkerhet og ytelse i hele utstyrets forventede levetid, 

b) identifisere tidligere ukjente risikoer eller begrensninger av ytelsen og kontraindikasjoner, 

c) identifisere og analysere nye risikoer på grunnlag av faktabasert dokumentasjon, 

d) sikre at den kliniske dokumentasjonen og nytte-risikoforholdet nevnt i kapittel I avsnitt 1 og 8 i vedlegg I fortsatt er 

akseptabelt, og 

e) identifisere en eventuell systematisk feilaktig bruk. 

5.2. Planen for oppfølging av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning, skal minst inneholde 

a) de generelle metodene og framgangsmåtene som skal brukes i forbindelse med planen for oppfølging av ytelse etter at 

utstyret er brakt i omsetning, f.eks. innhenting av klinisk erfaring, tilbakemeldinger fra brukere, gjennomgåelse av 

vitenskapelig litteratur og av andre kilder til ytelsesdata eller vitenskapelige data, 

b) de spesifikke metodene og framgangsmåtene for planen for oppfølging av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning, 

som skal brukes, f.eks. ringprøving og andre kvalitetssikringsaktiviteter, epidemiologiske studier, vurdering av 

egnede pasient- eller sykdomsregistre, gendatabanker eller studier av klinisk ytelse etter at utstyret er brakt i 

omsetning, 

c) en begrunnelse for hvorfor metodene og framgangsmåtene nevnt i bokstav a) og b) er egnede, 

d) en henvisning til de relevante delene i ytelsesevalueringsrapporten nevnt i avsnitt 1.3 i dette vedlegg og til 

risikohåndteringen nevnt i avsnitt 3 i vedlegg I, 

e) de spesifikke målene som planen for oppfølging av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning, skal fokusere på, 
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f) en vurdering av dataene om ytelse for ekvivalent eller lignende utstyr og det aktuelle tekniske nivået, 

g) en henvisning til eventuelle relevante felles spesifikasjoner, harmoniserte standarder, når produsenten anvender dette, 

og relevante retningslinjer om oppfølging av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning, og 

h) en detaljert og behørig begrunnet tidsplan for aktiviteter knyttet til oppfølgingen av ytelse etter at utstyret er brakt i 

omsetning (f.eks. rapportering og analysering av data fra nevnte oppfølging), som produsenten skal gjennomføre. 

6. Produsenten skal analysere resultatene fra oppfølgingen av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning, og dokumentere 

resultatene i en rapport om vurderingen av nevnte oppfølging som skal oppdatere ytelsesevalueringsrapporten og inngå i 

den tekniske dokumentasjonen. 

7. Konklusjonene fra rapporten om vurderingen av oppfølgingen av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning, skal tas i 

betraktning ved ytelsesevalueringen nevnt i artikkel 56 og del A i dette vedlegg og ved risikohåndteringen nevnt i avsnitt 

3 i vedlegg I. Dersom oppfølgingen av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning, viser at det er behov for forebyggende 

og/eller korrigerende tiltak, skal produsenten treffe slike tiltak. 

8. Dersom oppfølging av ytelse etter at utstyret er brakt i omsetning, ikke anses som hensiktsmessig for et bestemt utstyr, 

skal dette begrunnes og dokumenteres i ytelsesevalueringsrapporten. 

 _____  
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VEDLEGG XIV 

INTERVENSJONSSTUDIER AV KLINISK YTELSE OG VISSE ANDRE YTELSESSTUDIER 

KAPITTEL I 

DOKUMENTASJON SOM GJELDER SØKNADER OM INTERVENSJONSSTUDIER AV KLINISK YTELSE OG ANDRE 

YTELSESSTUDIER SOM INNEBÆRER RISIKOER FOR FORSØKSPERSONENE SOM DELTAR I STUDIENE 

For utstyr beregnet på bruk i intervensjonsstudier av klinisk ytelse eller andre ytelsesstudier som innebærer risiko for 

forsøkspersonene som deltar i studiene, skal sponsoren utarbeide og inngi søknaden i samsvar med artikkel 58 sammen med 

følgende dokumenter: 

1. Søknadsskjema 

Søknadsskjemaet skal være behørig utfylt og skal inneholde følgende informasjon: 

1.1. Sponsorens navn, adresse og kontaktopplysninger og, dersom det er relevant, navnet, adressen og kontaktopplysningene 

til sponsorens kontaktperson eller rettslige representant i samsvar med artikkel 58 nr. 4 som er etablert i Unionen. 

1.2. Dersom informasjonen ikke er den samme som den i avsnitt 1.1, navnet, adressen og kontaktopplysningene til 

produsenten av utstyret beregnet på ytelsesevaluering og, dersom det er relevant, vedkommendes autoriserte 

representant. 

1.3. Ytelsesstudiens tittel. 

1.4. Det individuelle identifikasjonsnummeret i samsvar med artikkel 66 nr. 1. 

1.5. Status for ytelsesstudien, dvs. om det er en første søknad, en ny søknad eller gjelder en vesentlig endring. 

1.6. Opplysninger om og/eller henvisning til ytelsesstudieplanen, f.eks. opplysninger om ytelsesstudiens utformingsfase. 

1.7. Dersom det er snakk om en ny søknad for utstyr som det allerede er inngitt en søknad for, datoen/datoene og 

referansenummeret/-numrene for den tidligere søknaden, eller dersom det er snakk om en vesentlig endring, en 

henvisning til den opprinnelige søknaden. Sponsoren skal identifisere alle endringene i forhold til den tidligere søknaden 

og begrunne disse endringene, særlig om det er foretatt endringer for å svare på konklusjoner fra tidligere 

gjennomgåelser som vedkommende myndighet eller etikkomiteer har utført. 

1.8. Dersom søknaden inngis parallelt med en søknad om klinisk utprøving i samsvar med forordning (EU) nr. 536/2014, en 

henvisning til den kliniske utprøvingens offisielle registreringsnummer. 

1.9. Identifisering av medlemsstatene og tredjestatene der studien av klinisk ytelse skal gjennomføres som et ledd i en 

multisenterstudie eller multinasjonal studie på søketidspunktet. 

1.10. En kort beskrivelse av utstyret beregnet på ytelsesstudier, dets klassifisering og annen informasjon som er nødvendig for 

å kunne identifisere utstyret og utstyrstypen. 

1.11. Et sammendrag av ytelsesstudieplanen. 

1.12. Dersom det er relevant, informasjon om sammenligningsutstyr, dets klassifisering og annen informasjon som er 

nødvendig for å kunne identifisere sammenligningsutstyret. 

1.13. Dokumentasjon fra sponsoren om at utprøveren og utprøvingsstedet er i stand til å gjennomføre studien av klinisk ytelse 

i samsvar med planen for den. 

1.14. Opplysninger om ytelsesstudiens forventede startdato og varighet. 

1.15. Opplysninger som gjør det mulig å identifisere det meldte organet, dersom et slikt allerede er involvert på tidspunktet for 

innsending av søknad om ytelsesstudien. 

1.16. En bekreftelse på at sponsoren er klar over at vedkommende myndighet kan kontakte etikkomiteen som vurderer eller 

har vurdert søknaden.  
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1.17. Erklæringen nevnt i avsnitt 4.1. 

2. Orientering til utprøveren 

Orienteringen til utprøveren skal inneholde informasjon om utstyret beregnet på ytelsesstudier som er relevant for 

studien, og som er tilgjengelig på søketidspunktet. Utprøverne skal i rett tid underrettes om eventuelle oppdateringer av 

orienteringen eller annen relevant informasjon som nettopp er blitt tilgjengelig. Orienteringen til utprøveren skal 

identifiseres tydelig og særlig inneholde følgende informasjon: 

2.1. En identifisering og beskrivelse av utstyret, herunder informasjon om tiltenkt formål, risikoklassifisering og gjeldende 

klassifiseringsregel i henhold til vedlegg VIII, design og framstilling av utstyret og henvisning til tidligere eller lignende 

generasjoner av utstyret. 

2.2. Produsentens anvisninger for installering, vedlikehold, opprettholdelse av hygienestandarder samt bruk, herunder krav til 

oppbevaring og håndtering, samt i hvilken grad slik informasjon er tilgjengelige, informasjon som skal angis i 

merkingen, og bruksanvisning som skal følge med utstyret når det bringes i omsetning. Dessuten informasjon om en 

eventuell opplæring som er nødvendig. 

2.3. Analytisk ytelse. 

2.4. Eksisterende kliniske data, særlig 

— fra relevant fagfellevurdert vitenskapelig litteratur og tilgjengelige konsensusuttalelser eller -holdninger fra 

eksperter fra relevante yrkessammenslutninger knyttet til utstyrets og/eller ekvivalent eller lignende utstyrs 

sikkerhet, ytelse, kliniske nytte for pasienter, designegenskaper, vitenskapelige gyldighet, kliniske ytelse og tiltenkte 

formål, 

— andre tilgjengelige og relevante kliniske data om lignende utstyrs sikkerhet, vitenskapelige gyldighet, kliniske 

ytelse, kliniske nytte for pasienter, designegenskaper og tiltenkte formål, herunder opplysninger om likheter med og 

forskjeller fra det aktuelle utstyret. 

2.5. Et sammendrag av nytte-risikoanalysen og risikohåndteringen, herunder informasjon om kjente eller forutsigbare 

risikoer og advarsler. 

2.6. For utstyr som inneholder vev, celler og stoffer fra mennesker eller av animalsk eller mikrobiell opprinnelse, detaljert 

informasjon om vevene, cellene og stoffene og om samsvaret med de relevante generelle kravene til sikkerhet og ytelse 

og den spesifikke risikohåndteringen i forbindelse med nevnte vev, celler og stoffer. 

2.7. En liste der det angis at de relevante kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i vedlegg I, herunder standardene og de felles 

spesifikasjonene som er anvendt, er helt eller delvis oppfylt, samt en beskrivelse av løsningene som er brukt for å 

oppfylle de relevante generelle kravene til sikkerhet og ytelse, i den grad disse standardene og felles spesifikasjonene 

ikke er eller bare delvis er blitt oppfylt eller mangler. 

2.8. En detaljert beskrivelse av de kliniske prosedyrene og diagnostiske testene som er brukt i løpet av ytelsesstudien, og 

særlig informasjon om eventuelle avvik fra normal klinisk praksis. 

3. Ytelsesstudieplanen som nevnt i avsnitt 2 og 3 i vedlegg XIII. 

4. Annen informasjon 

4.1. En underskrevet erklæring fra den fysiske eller juridiske personen med ansvar for framstillingen av utstyret beregnet på 

ytelsesstudier om at det aktuelle utstyret oppfyller de generelle kravene til sikkerhet og ytelse fastsatt i vedlegg I, bortsett 

fra aspektene som omfattes av studien av klinisk ytelse, og at det med hensyn til disse aspektene er truffet alle 

nødvendige forholdsregler for å verne forsøkspersonens helse og sikkerhet. 

4.2. Dersom det er fastsatt i nasjonal rett, en kopi av uttalelsen/uttalelsene fra den eller de berørte etikkomiteene. Dersom det 

i henhold til nasjonal rett ikke kreves uttalelse fra etikkomiteen/etikkomiteene på tidspunktet for inngivelse av søknaden, 

skal en kopi av uttalelsen/uttalelsene inngis så snart dette er tilgjengelig. 

4.3. Bevis på forsikringsdekning eller ordning for å gi erstatning til forsøkspersoner ved skade i henhold til artikkel 65 og 

tilsvarende nasjonale rett. 
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4.4. Dokumenter som skal brukes for å innhente informert samtykke, herunder dokumentet med informasjon til pasienten og 

dokumentet med det informerte samtykket. 

4.5 En beskrivelse av tiltakene som er truffet for å oppfylle gjeldende regler om vern av og konfidensialitet for 

personopplysninger, særlig: 

— organisatoriske og tekniske tiltak som vil bli gjennomført for å unngå uautorisert tilgang til eller utlevering, 

spredning, endring eller tap av informasjon og personopplysninger som behandles, 

— en beskrivelse av tiltak som vil bli gjennomført for å sikre fortrolig behandling av forsøkspersonenes journaler og 

personopplysninger, 

— en beskrivelse av tiltak som vil bli gjennomført ved brudd på datasikkerheten for å begrense mulige negative 

virkninger. 

4.6. En fullstendig beskrivelse av den tilgjengelige tekniske dokumentasjonen, f.eks. detaljert dokumentasjon om 

risikoanalyser/-håndtering eller spesifikke testrapporter, skal på anmodning framlegges for vedkommende myndighet 

som behandler en søknad. 

KAPITTEL II 

ANDRE FORPLIKTELSER SOM PÅHVILER SPONSOREN 

1. Sponsoren plikter å stille alle dokumenter som kreves for å underbygge dokumentasjonen nevnt i kapittel I i dette 

vedlegg, til rådighet for vedkommende nasjonale myndigheter. Dersom sponsoren ikke er den fysiske eller juridiske 

personen som har ansvar for framstillingen av utstyret beregnet på ytelsesstudier, kan denne plikten oppfylles av denne 

personen på vegne av sponsoren. 

2. Sponsoren skal ha inngått en avtale som sikrer at utprøveren eller utprøverne i rett tid rapporterer eventuelle alvorlige 

uønskede hendelser eller andre hendelser som nevnt i artikkel 76 nr. 2. 

3. Dokumentasjonen nevnt i dette vedlegg skal oppbevares i minst ti år etter at studien av kliniske ytelse med det aktuelle 

utstyret er avsluttet, eller, dersom utstyret deretter bringes i omsetning, i minst ti år etter at det siste utstyret er brakt i 

omsetning. 

Hver medlemsstat skal kreve at dokumentasjonen nevnt i dette vedlegg stilles til rådighet for vedkommende myndigheter 

i perioden angitt i første ledd, i tilfelle sponsoren eller vedkommendes kontaktperson som er etablert på medlemsstatens 

territorium, går konkurs eller innstiller sin virksomhet før utgangen av denne perioden. 

4. Sponsoren skal utpeke en kontrollør som skal være uavhengig av utprøvingsstedet, for å sikre at studien av klinisk ytelse 

gjennomføres i samsvar med planen for studien av klinisk ytelse, prinsippene for god klinisk praksis og denne 

forordning. 

5. Sponsoren skal fullføre oppfølgingen av forsøkspersonene som deltar i utprøvingen. 

 _____  

 



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/751 

 

 

VEDLEGG XV 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 98/79/EF Denne forordning 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 2 

Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 2 nr. 54 og 55 

Artikkel 1 nr. 4 — 

Artikkel 1 nr. 5 Artikkel 5 nr. 4 og 5 

Artikkel 1 nr. 6 Artikkel 1 nr. 9 

Artikkel 1 nr. 7 Artikkel 1 nr. 5 

Artikkel 2 Artikkel 5 nr. 1 

Artikkel 3 Artikkel 5 nr. 2 

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 21 

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 19 nr. 1 og 2 

Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 19 nr. 3 

Artikkel 4 nr. 4 Artikkel 10 nr. 10 

Artikkel 4 nr. 5 Artikkel 18 nr. 6 

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 8 nr. 1 

Artikkel 5 nr. 2 — 

Artikkel 5 nr. 3 Artikkel 9 

Artikkel 6 — 

Artikkel 7 Artikkel 107 

Artikkel 8 Artikkel 89 og 92 

Artikkel 9 nr. 1 første ledd Artikkel 48 nr. 10 første ledd 

Artikkel 9 nr. 1 annet ledd Artikkel 48 nr. 3 annet ledd, artikkel 48 nr. 7 annet ledd og 

artikkel 48 nr. 9 annet ledd 

Artikkel 9 nr. 2 Artikkel 48 nr. 3–6 

Artikkel 9 nr. 3 Artikkel 48 nr. 3–9 

Artikkel 9 nr. 4 Artikkel 5 nr. 6 

Artikkel 9 nr. 5 — 

Artikkel 9 nr. 6 Artikkel 11 nr. 3 og 4 

Artikkel 9 nr. 7 Artikkel 10 nr. 7 

Artikkel 9 nr. 8 Artikkel 49 nr. 1 

Artikkel 9 nr. 9 Artikkel 49 nr. 4 
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Direktiv 98/79/EF Denne forordning 

Artikkel 9 nr. 10 Artikkel 51 nr. 2 

Artikkel 9 nr. 11 Artikkel 48 nr. 12 

Artikkel 9 nr. 12 Artikkel 54 nr. 1 

Artikkel 9 nr. 13 Artikkel 48 nr. 2 

Artikkel 10 nr. 1 og 2, artikkel 10 nr. 3 annet punktum og 

artikkel 10 nr. 4 

Artikkel 26 nr. 3, artikkel 27 og 28 

Artikkel 10 nr. 3 første punktum Artikkel 11 nr. 1 

Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 82 nr. 1 og artikkel 84 nr. 2 

Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 82 nr. 10 og artikkel 82 nr. 11 første ledd 

Artikkel 11 nr. 3 Artikkel 84 nr. 7 

Artikkel 11 nr. 4 — 

Artikkel 11 nr. 5 Artikkel 86 

Artikkel 12 Artikkel 30 

Artikkel 13 Artikkel 93 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) — 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) Artikkel 47 nr. 3 og 6 

Artikkel 14 nr. 2 — 

Artikkel 14 nr. 3 — 

Artikkel 15 nr. 1 Artikkel 38 og 39 

Artikkel 15 nr. 2 Artikkel 32 

Artikkel 15 nr. 3 Artikkel 40 nr. 2 og 4 

Artikkel 15 nr. 4 — 

Artikkel 15 nr. 5 Artikkel 51 nr. 5 

Artikkel 15 nr. 6 Artikkel 51 nr. 4 

Artikkel 15 nr. 7 Artikkel 34 nr. 2 og artikkel 40 nr. 2 

Artikkel 16 Artikkel 18 

Artikkel 17 Artikkel 89–92 

Artikkel 18 Artikkel 94 

Artikkel 19 Artikkel 102 

Artikkel 20 Artikkel 97 

Artikkel 21 — 

Artikkel 22 — 

Artikkel 23 — 

Artikkel 24 — 
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DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2016/790 

av 13. januar 2016 

om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF med hensyn til 

kvalifikasjonsbeviser og betegnelser for utdanninger 

[meddelt under nummer C(2016) 1](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskva-

lifikasjoner(1), særlig artikkel 21a nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg V til direktiv 2005/36/EF inneholder lister over kvalifikasjonsbeviser for leger, sykepleiere med ansvar for 

alminnelig sykepleie, tannleger, veterinærer, jordmødre, farmasøyter og arkitekter. 

2) Flere medlemsstater har underrettet Kommisjonen om ajourføringer av lover og forskrifter med hensyn til utstedelse av 

kvalifikasjonsbevis som lege, sykepleier med ansvar for alminnelig sykepleie, tannlege, veterinær, jordmor, farmasøyt 

og arkitekt. Kommisjonen anser at de meldte lovene og forskriftene er i samsvar med vilkårene fastsatt i avdeling III 

kapittel III i direktiv 2005/36/EF. Vedlegg V til direktiv 2005/36/EF bør derfor ajourføres. 

3) Av klarhetshensyn og av hensyn til rettssikkerheten er det nødvendig å erstatte alle de relevante numrene i vedlegg V til 

direktiv 2005/36/EF om kvalifikasjonsbeviser og betegnelser på utdanninger. 

4) Direktiv 2005/36/EF bør derfor endres. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg V til direktiv 2005/36/EF endres i samsvar med vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 13. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Elżbieta BIEŃKOWSKA 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 134 av 24.5.2016, s. 135, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 303/2019 av 

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 55. 

(1) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22. 

2021/EØS/30/46 
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VEDLEGG 

I vedlegg V til direktiv 2005/36/EF gjøres følgende endringer: 

1. Nr. 5.1.1–5.1.4 skal lyde: 

«5.1.1. Kvalifikasjonsbevis – medisinsk grunnutdanning 

Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

België/Belgique/ 

Belgien 

Diplôme de “médecin”/Master in 

de geneeskunde 

— Les universités/De 

universiteiten 

— Le Jury compétent d'enseig-

nement de la Communauté 

française/De bevoegde 

Examencommissie van de 

Vlaamse Gemeenschap 

 20.12.1976 

България Диплома за висше образование 

на образователно-

квалификационна степен 

“магистър” по Медицина' и 

професионална квалификация 

“Магистър-лекар” 

Университет  1.1.2007 

Česká republika Diplom o ukončení studia ve 

studijním programu všeobecné 

lékařství (doktor medicíny, 

MUDr.) 

Lékářská fakulta univerzity v 

České republice 

 1.5.2004 

Danmark Bevis for kandidatuddannelsen i 

medicin (cand.med.) 

Universitet — Autorisation som læge, 

udstedt af Sundhedsstyrelsen 

og 

— Tilladelse til selvstændigt 

virke som læge (dokumen-

tation for gennemført 

praktisk uddannelse), udstedt 

af Sundhedsstyrelsen 

20.12.1976 

Deutschland — Zeugnis über die Ärztliche 

Prüfung 

— Zeugnis über die Ärztliche 

Staatsprüfung und Zeugnis 

über die Vorbereitungszeit als 

Medizinalassistent, soweit 

diese nach den deutschen 

Rechtsvorschriften noch für 

den Abschluss der ärztlichen 

Ausbildung vorgesehen war 

Zuständige Behörden  20.12.1976 

Eesti Arstikraad 

Degree in Medicine (MD) 

Diplom arstiteaduse õppekava 

läbimise kohta 

Tartu Ülikool  1.5.2004 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

Ελλάδα Πτυχίο Ιατρικής — Ιατρική Σχολή 

Πανεπιστημίου, 

— Σχολή Επιστημών Υγείας, 

Τμήμα Ιατρικής 

Πανεπιστημίου 

 1.1.1981 

España Título de Licenciado en Medicina 

y Cirugía 

— Ministerio de Educación y 

Cultura 

 1.1.1986 

Título de Graduado/a en 

Medicina 

— El rector de una Universidad 

— El rector de una Universidad 

 1.1.1986 

France Diplôme de fin de deuxième 

cycle des études médicales 

Universités  20.12.1976 

Hrvatska Diploma “doktor 

medicine/doktorica medicine” 

Medicinski fakulteti sveučilišta u 

Republici Hrvatskoj 

 1.7.2013 

Ireland Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20.12.1976 

Italia Diploma di laurea in medicina e 

chirurgia 

Università Diploma di abilitazione 

all'esercizio della medicina e 

chirurgia 

20.12.1976 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού Ιατρικό Συμβούλιο  1.5.2004 

Latvija ārsta diploms Universitātes tipa augstskola  1.5.2004 

Lietuva 1.  Aukštojo mokslo diplomas, 

nurodantis suteiktą gydytojo 

kvalifikaciją 

Universitetas 1.  Internatūros pažymėjimas, 

nurodantis suteiktą medicinos 

gydytojo profesinę 

kvalifikaciją 

1.5.2004 

2.  Magistro diplomas 

(medicinos magistro 

kvalifikacinis laipsnis ir 

gydytojo kvalifikacija) 

2.  Internatūros pažymėjimas 

(medicinos gydytojo 

profesinė kvalifikacija) 

Luxembourg Diplôme d'Etat de docteur en 

médecine, chirurgie et 

accouchements 

Jury d'examen d'Etat Certificat de stage 20.12.1976 

Magyarország Okleveles orvosdoktor oklevél 

(dr. med) 

Egyetem  1.5.2004 

Malta Lawrja ta' Tabib tal-Mediċina u l-

Kirurġija 

Universita` ta' Malta Ċertifikat ta' reġistrazzjoni 

maħruġ mill-Kunsill Mediku 

1.5.2004 

Nederland Getuigschrift van met goed 

gevolg afgelegd artsexamen 

Faculteit Geneeskunde  20.12.1976 



Nr. 30/756 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

 

Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

Österreich Urkunde über die Verleihung des 

akademischen Grades Doktor der 

gesamten Heilkunde (bzw. 

Doctor medicinae universae, 

Dr.med.univ.) 

Medizinische Fakultät einer 

Universität, bzw Medizinische 

Universität 

 1.1.1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów 

wyższych na kierunku lekarskim 

z tytułem “lekarza” 

szkoły wyższe Świadectwo złożenia 

Lekarskiego Egzaminu 

Państwowego(1)(3)/Świadectwo 

złożenia Lekarskiego Egzaminu 

Końcowego(2)(3) 

1.5.2004 

Portugal Carta de Curso de licenciatura em 

medicina 

Universidades Certificado emitido pela Ordem 

dos Médicos 

1.1.1986 

România Diplomă de licenţă de doctor 

medic 

Universităţi  1.1.2007 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje 

strokovni naslov “doktor 

medicine/doktorica medicine” 

Univerza Potrdilo o Opravljenem 

Strokovnem Izpitu za Poklic 

Zdravnik/Zdravnica 

1.5.2004 

Slovensko DIPLOM 

všeobecné lekárstvo 

doktor všeobecného lekárstva 

(“MUDr.”) 

Univerzita  1.5.2004 

Suomi/Finland Lääketieteen lisensiaatin 

tutkinto/Medicine 

licentiatexamen 

Yliopisto  1.1.1994 

Sverige Läkarexamen Universitet eller högskola Bevis om legitimation som 

läkare, utfärdat av Socialstyrelsen 

1.1.1994 

United Kingdom Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20.12.1976 

(1) Fram til 2012. 

(2) Fra 2013. 

(3) Fram til 1. oktober 2017 bør kvalifikasjonsbeviset også ledsages av et bevis på gjennomført turnustjeneste («staż podyplomowy»). 

5.1.2. Kvalifikasjonsbevis – lege med spesialistutdanning 

Stat Kvalifikasjonsbevis Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Referansedato 

België/Belgique/ 

Belgie 

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-

specialist/Titre professionnel particulier de 

médecin spécialiste 

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/ 

Ministre de la Santé publique 

20.12.1976 

България Свидетелство за призната специалност Университет 1.1.2007 
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Stat Kvalifikasjonsbevis Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Referansedato 

Česká republika Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví 1.5.2004 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som 

speciallæge 

Sundhedsstyrelsen 20.12.1976 

Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer 20.12.1976 

Eesti Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus 

Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi 

erialal 

Tartu Ülikool 1.5.2004 

Ελλάδα Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας 1.  Περιφέρεια 

2.  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

3.  Νομαρχία 

1.1.1981 

España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura 1.1.1986 

France 1.  Certificat d'études spéciales de 

médecine accompagné du diplôme 

d'Etat de docteur en médecine 

1.  Universités 20.12.1976 

2.  Attestation de médecin spécialiste 

qualifié accompagnée du diplôme 

d'Etat de docteur en médecine 

2.  Conseil de l'Ordre des médecins 

3.  Diplôme d'études spécialisées ou 

diplôme d'études spécialisées 

complémentaires qualifiant de 

médecine accompagné du diplôme 

d'Etat de docteur en médecine 

3.  Universités 

Hrvatska Diploma o specijalističkom usavršavanju Ministarstvo nadležno za zdravstvo 1.7.2013 

Ireland Certificate of Specialist doctor Competent authority 20.12.1976 

Italia Diploma di medico specialista Università 20.12.1976 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Ιατρικό Συμβούλιο 1.5.2004 

Latvija “Sertifikāts”-kompetentu iestāžu izsniegts 

dokuments, kas apliecina, ka persona ir 

nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu 

specialitātē 

Latvijas Ārstu biedrība 

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo 

organizāciju savienība 

1.5.2004 

Lietuva 1.  Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis 

suteiktą gydytojo specialisto profesinę 

kvalifikaciją 

2.  Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo 

specialisto profesinė kvalifikacija) 

Universitetas 1.5.2004 
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Stat Kvalifikasjonsbevis Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Referansedato 

Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique 20.12.1976 

Magyarország Szakorvosi bizonyítvány Nemzeti Vizsgabizottság 1.5.2004 

Malta Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti 1.5.2004 

Nederland Bewijs van inschrijving in een 

Specialistenregister 

— Medische Specialisten Registratie 

Commissie (MSRC) van de 

Koninklijke Nederlandsche 

Maatschappij tot bevordering der 

Geneeskunst 

— Sociaal-Geneeskundigen Registratie 

Commissie (SGRC) van de Koninklijke 

Nederlandsche Maatschappij tot 

Bevordering der Geneeskunst 

20.12.1976 

Diploma geneeskundig specialist — Registratiecommissie Geneeskundig 

Specialisten (RGS) van de Koninklijke 

Nederlandsche Maatschappij tot 

Bevordering der Geneeskunst(1) 

Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer 1.1.1994 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych 1.5.2004 

Portugal Titulo de especialista Ordem dos Médicos 1.1.1986 

România Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii 1.1.2007 

Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem 

izpitu 

1.  Ministrstvo za zdravje 

2.  Zdravniška zbornica Slovenije 

1.5.2004 

Slovensko Diplom o špecializácii 1.  Slovenská zdravotnícka univerzita 

2.  Univerzita Komenského v Bratislave 

3.  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

1.5.2004 

Suomi/Finland Erikoislääkärin 

tutkinto/Specialläkarexamen 

Yliopisto 1.1.1994 

Sverige Bevis om specialkompetens som läkare, 

utfärdat av Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen 1.1.1994 

United Kingdom Certificate of Completion of training Postgraduate Medical Education and 

Training Board 

20.12.1976 

General Medical Council 1.4.2010 

(1) Fra januar 2013. 
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5.1.3. Betegnelser for spesialistutdanning i medisin 

 Anestesiologi Generell kirurgi 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Anesthésie-réanimation/Anesthesie-

reanimatie 

Chirurgie/Heelkunde 

България Анестезиология и интензивно лечение Хирургия 

Česká republika Anesteziologie a intenzivní medicína Chirurgie 

Danmark Anæstesiologi Kirurgi 

Deutschland Anästhesiologie (Allgemeine) Chirurgie 

Eesti Anestesioloogia Üldkirurgia 

Ελλάδα Αναισθησιολογία Χειρουργική 

España Anestesiología y Reanimación Cirugía general y del aparato digestivo 

France Anesthésie-réanimation Chirurgie générale 

Hrvatska Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna 

medicina 

Opća kirurgija 

Ireland Anaesthesia General surgery 

Italia Anestesia, rianimazione e terapia intensiva Chirurgia generale 

Κύπρος Αναισθησιολογία Γενική Χειρουργική 

Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija Ķirurģija 

Lietuva Anesteziologija reanimatologija Chirurgija 

Luxembourg Anesthésie-réanimation Chirurgie générale 

Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia Sebészet 

Malta Anesteżija u Kura Intensiva Kirurġija Ġenerali 

Nederland Anesthesiologie Heelkunde 

Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin — Chirurgie 

— Allgemeinchirurgie und 

Viszeralchirurgie(1) 

Polska Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogólna 

Portugal Anestesiologia Cirurgia geral 



Nr. 30/760 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

 

 Anestesiologi Generell kirurgi 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

România Anestezie şi terapie intensivă Chirurgie generală 

Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in 

perioperativna intenzivna medicina 

Splošna kirurgija 

Slovensko Anestéziológia a intenzívna medicína Chirurgia 

Suomi/Finland Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och 

intensivvård 

Yleiskirurgia/Allmän kirurgi 

Sverige Anestesi och intensivvård Kirurgi 

United Kingdom Anaesthetics General surgery 

(1) Fra juni 2015. 

 

 Nevrokirurgi Obstetrikk og gynekologi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Neurochirurgie Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie — 

verloskunde 

България Неврохирургия Акушерство и гинекология 

Česká republika Neurochirurgie Gynekologie a porodnictví 

Danmark Neurokirurgi Gynækologi og obstetrik 

Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

Eesti Neurokirurgia Sünnitusabi ja günekoloogia 

Ελλάδα Νευροχειρουργική Μαιευτική-Γυναικολογία 

España Neurocirugía Obstetricia y ginecología 

France Neurochirurgie Gynécologie — obstétrique 

Hrvatska Neurokirurgija Ginekologija i opstetricija 

Ireland Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 

Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia 

Κύπρος Νευροχειρουργική Μαιευτική — Γυναικολογία 
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 Nevrokirurgi Obstetrikk og gynekologi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Latvija Neiroķirurģija Ginekoloģija un dzemdniecība 

Lietuva Neurochirurgija Akušerija ginekologija 

Luxembourg Neurochirurgie Gynécologie — obstétrique 

Magyarország Idegsebészet Szülészet-nőgyógyászat 

Malta Newrokirurġija Ostetriċja u Ġinekoloġija 

Nederland Neurochirurgie Obstetrie en Gynaecologie 

Österreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

Polska Neurochirurgia Położnictwo i ginekologia 

Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetricia 

România Neurochirurgie Obstetrică-ginecologie 

Slovenija Nevrokirurgija Ginekologija in porodništvo 

Slovensko Neurochirurgia Gynekológia a pôrodníctvo 

Suomi/Finland Neurokirurgia/Neurokirurgi Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar 

och förlossningar 

Sverige Neurokirurgi Obstetrik och gynekologi 

United Kingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 

 

 Indremedisin Oftalmologi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Médecine interne/Inwendige geneeskunde Ophtalmologie/Oftalmologie 

България Вътрешни болести Очни болести 

Česká republika Vnitřní lékařství Oftalmologie 

Danmark  Oftalmologi 

Deutschland Innere Medizin Augenheilkunde 
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 Indremedisin Oftalmologi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Eesti Sisehaigused Oftalmoloogia 

Ελλάδα Παθολογία Οφθαλμολογία 

España Medicina interna Oftalmología 

France Médecine interne Ophtalmologie 

Hrvatska Opća interna medicina Oftalmologija i optometrija 

Ireland General (Internal) Medicine Ophthalmic surgery 

Ophthalmology(1) 

Italia Medicina interna Oftalmologia 

Κύπρος Παθολογία Οφθαλμολογία 

Latvija Internā medicīna Oftalmoloģija 

Lietuva Vidaus ligos Oftalmologija 

Luxembourg Médecine interne Ophtalmologie 

Magyarország Belgyógyászat Szemészet 

Malta Mediċina Interna Oftalmoloġija 

Nederland Interne geneeskunde Oogheelkunde 

Österreich Innere Medizin Augenheilkunde und Optometrie 

Polska Choroby wewnętrzne Okulistyka 

Portugal Medicina interna Oftalmologia 

România Medicină internă Oftalmologie 

Slovenija Interna medicina Oftalmologija 

Slovensko Vnútorné lekárstvo Oftalmológia 

Suomi/Finland Sisätaudit/Inre medicin Silmätaudit/Ögonsjukdomar 

Sverige Internmedicine Ögonsjukdomar (oftalmologi) 

United Kingdom General (internal) medicine Ophthalmology 

(1) Fra 1991/1992. 
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 Øre-nese-hals-sykdommer Pediatri 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie Pédiatrie/Pediatrie 

България Ушно-носно-гърлени болести Педиатрия 

Česká republika Otorinolaryngologie Dětské lékařství 

Danmark Oto-rhino-laryngologi Pædiatri 

Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinder— und Jugendmedizin 

Eesti Otorinolarüngoloogia Pediaatria 

Ελλάδα Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική 

España Otorrinolaringología Pediatría y sus áreas especificas 

France Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-

faciale 

Pédiatrie 

Hrvatska Otorinolaringologija Pedijatrija 

Ireland Otolaryngology Paediatrics 

Italia Otorinolaringoiatria Pediatria 

Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική 

Latvija Otolaringoloģija Pediatrija 

Lietuva Otorinolaringologija Vaikų ligos 

Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie 

Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat Csecsemő— és gyermekgyógyászat 

Malta Otorinolaringoloġija Pedjatrija 

Nederland Keel-, neus— en oorheelkunde Kindergeneeskunde 

Österreich — Hals-, Nasen— und Ohrenkrankheiten 

— Hals-, Nasen— und Ohrenheilkunde(1) 

Kinder— und Jugendheilkunde 

Polska Otorynolaryngologia Pediatria 

Portugal Otorrinolaringologia Pediatria 

România Otorinolaringologie Pediatrie 
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 Øre-nese-hals-sykdommer Pediatri 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Slovenija Otorinolaringológija Pediatrija 

Slovensko Otorinolaryngológia Pediatria 

Suomi/Finland Korva-, nenä— ja kurkkutaudit/Öron-, näs— 

och halssjukdomar 

Lastentaudit/Barnsjukdomar 

Sverige Öron-, näs— och halssjukdomar (oto-rhino-

laryngologi) 

Barn— och ungdomsmedicin 

United Kingdom Otolaryngology Paediatrics 

(1) Fra juni 2015. 

 

 Lungesykdommer Urologi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Pneumologie Urologie 

България Пневмология и фтизиатрия Урология 

Česká republika Pneumologie a ftizeologie Urologie 

Danmark Intern medicin: lungesygdomme Urologi 

Deutschland — Pneumologie 

— Innere Medizin und Pneumologie(1) 

Urologie 

Eesti Pulmonoloogia Uroloogia 

Ελλάδα Φυματιολογία— Πνευμοvολογία Ουρολογία 

España Neumología Urología 

France Pneumologie Chirurgie urologique 

Hrvatska Pulmologija Urologija 

Ireland Respiratory medicine Urology 

Italia Malattie dell'apparato respiratorio Urologia 

Κύπρος Πνευμονολογία — Φυματιολογία Ουρολογία 

Latvija Ftiziopneimonoloģija Uroloģija 

Lietuva Pulmonologija Urologija 
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 Lungesykdommer Urologi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Luxembourg Pneumologie Urologie 

Magyarország Tüdőgyógyászat Urológia 

Malta Mediċina Respiratorja Uroloġija 

Nederland Longziekten en tuberculose Urologie 

Österreich — Lungenkrankheiten 

— Innere Medizin und Pneumologie(2) 

Urologie 

Polska Choroby płuc Urologia 

Portugal Pneumologia Urologia 

România Pneumologie Urologie 

Slovenija Pnevmologija Urologija 

Slovensko Pneumológia a ftizeológia Urológia 

Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja 

allergologia/Lungsjukdomar och allergologi 

Urologia/Urologi 

Sverige Lungsjukdomar (pneumologi) Urologi 

United Kingdom Respiratory medicine Urology 

(1) Fra juli 2011. 

(2) Fra juni 2015. 

 

 Ortopedisk kirurgi Patologisk anatomi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Chirurgie orthopédique/Orthopedische 

heelkunde 

Anatomie pathologique/Pathologische 

anatomie 

България Ортопедия и травматология Обща и клинична патология 

Česká republika Ortopedie Patologie 

Danmark Ortopædisk kirurgi Patologisk anatomi og cytology 

Deutschland — Orthopädie (und Unfallchirurgie) 

— Orthopädie und Unfallchirurgie(1) 

Pathologie 

Eesti Ortopeedia Patoloogia 
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 Ortopedisk kirurgi Patologisk anatomi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Ελλάδα Ορθοπεδική Παθολογική Ανατομική 

España Cirugía ortopédica y traumatología Anatomía patológica 

France Chirurgie orthopédique et traumatologie Anatomie et cytologie pathologiques 

Hrvatska Ortopedija i traumatologija Patologija 

Ireland Trauma and orthopaedic surgery Histopathology 

Italia Ortopedia e traumatologia Anatomia patologica 

Κύπρος Ορθοπεδική Παθολογοανατομία — Ιστολογία 

Latvija Traumatoloģija un ortopēdija Patoloģija 

Lietuva Ortopedija traumatologija Patologija 

Luxembourg Orthopédie Anatomie pathologique 

Magyarország Ortopédia és traumatológia Patológia 

Malta Kirurġija Ortopedika Istopatoloġija 

Nederland Orthopedie Pathologie 

Österreich — Orthopädie und Orthopädische Chirurgie 

— Orthopädie und Traumatologie(2) 

— Pathologie 

— Klinische Pathologie und Molekular-

pathologie(2) 

— Klinische Pathologie und Neuropathologie 

Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Patomorfologia 

Portugal Ortopedia Anatomia patologica 

România Ortopedie şi traumatologie Anatomie patologică 

Slovenija Ortopedska kirurgija; Travmatologija Patologija 

Slovensko Ortopédia Patologická anatómia 

Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och 

traumatologi 

Patologia/Patologi 

Sverige Ortopedi Klinisk patologi 

United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Histopathology 

(1) Fra mai 2006. 

(2) Fra juni 2015. 
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 Nevrologi Psykiatri 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Neurologie Psychiatrie, particulièrement de l'adulte/ 

Psychiatrie, meer bepaald in de volwassen-

psychiatrie 

България Нервни болести Психиатрия 

Česká republika Neurologie Psychiatrie 

Danmark Neurologi Psykiatri 

Deutschland Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie 

Eesti Neuroloogia Psühhiaatria 

Ελλάδα Νευρολογία Ψυχιατρική 

España Neurología Psiquiatría 

France Neurologie Psychiatrie 

Hrvatska Neurologija Psihijatrija 

Ireland Neurology Psychiatry 

Italia Neurologia Psichiatria 

Κύπρος Νευρολογία Ψυχιατρική 

Latvija Neiroloģija Psihiatrija 

Lietuva Neurologija Psichiatrija 

Luxembourg Neurologie Psychiatrie 

Magyarország Neurológia Pszichiátria 

Malta Newroloġija Psikjatrija 

Nederland Neurologie Psychiatrie 

Österreich Neurologie Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin 

Polska Neurologia Psychiatria 

Portugal Neurologia Psiquiatria 

România Neurologie Psihiatrie 

Slovenija Nevrologija Psihiatrija 
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 Nevrologi Psykiatri 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Slovensko Neurológia Psychiatria 

Suomi/Finland Neurologia/Neurologi Psykiatria/Psykiatri 

Sverige Neurologi Psykiatri 

United Kingdom Neurology General psychiatry 

 

 Diagnostisk radiologi Radioterapi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Radiodiagnostic/Röntgendiagnose Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-

oncologie 

България Образна диагностика Лъчелечение 

Česká republika Radiologie a zobrazovací metody Radiační onkologie 

Danmark Radiologi Klinisk Onkologi 

Deutschland (Diagnostische) Radiologie Strahlentherapie 

Eesti Radioloogia Onkoloogia 

Ελλάδα Ακτινοδιαγνωστική Ακτινοθεραπευτική — Ογκολογία 

España Radiodiagnóstico Oncología radioterápica 

France Radiodiagnostic et imagerie médicale Oncologie option oncologie radiothérapique 

Hrvatska Klinička radiologija Onkologija i radioterapija 

Ireland Radiology Radiation oncology 

Italia Radiodiagnostica Radioterapia 

Κύπρος Ακτινολογία Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία 

Latvija Diagnostiskā radioloģija Terapeitiskā radioloģija 

Lietuva Radiologija Onkologija radioterapija 

Luxembourg Radiodiagnostic Radiothérapie 

Magyarország Radiológia Sugárterápia 
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 Diagnostisk radiologi Radioterapi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Malta Radjoloġija Onkoloġija u Radjoterapija 

Nederland Radiologie Radiotherapie 

Österreich Radiologie Strahlentherapie-Radioonkologie 

Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna 

Portugal Radiodiagnóstico Radioterapia 

România Radiologie-imagistică medicală Radioterapie 

Slovenija Radiologija Radioterapija in onkologija 

Slovensko Rádiológia Radiačná onkológia 

Suomi/Finland Radiologia/Radiologi Syöpätaudit/Cancersjukdomar 

Sverige Medicinsk radiologi Tumörsjukdomar (allmän onkologi) 

United Kingdom Clinical radiology Clinical oncology 

 

 Plastikkirurgi Klinisk biologi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Chirurgie plastique, reconstructrice et 

esthétique/Plastische, reconstructieve en 

esthetische heelkunde 

Biologie clinique/Klinische biologie 

България Пластично-възстановителна и естетична 

хирургия 

Клинична лаборатория 

Česká republika Plastická chirurgie  

Danmark Plastikkirurgi  

Deutschland — Plastische (und Ästhetische) Chirurgie 

— Plastische und Ästhetische Chirurgie(1) 

Laboratoriumsmedizin(2) 

Eesti Plastika— ja rekonstruktiivkirurgia Laborimeditsiin 

Ελλάδα Πλαστική Χειρουργική  

España Cirugía plástica, estética y reparadora Análisis clínicos 
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 Plastikkirurgi Klinisk biologi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

France Chirurgie plastique, reconstructrice et 

esthétique 

Biologie médicale 

Hrvatska Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija  

Ireland Plastic, reconstructive and aesthetic surgery  

Italia Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica Patologia clinica 

Κύπρος Πλαστική Χειρουργική  

Latvija Plastiskā ķirurģija  

Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija Laboratorinė medicina 

Luxembourg Chirurgie plastique Biologie clinique 

Magyarország Plasztikai (égési) sebészet Orvosi laboratóriumi diagnosztika 

Malta Kirurġija Plastika  

Nederland Plastische chirurgie  

Österreich Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive 

Chirurgie 

Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische 

Chirurgie(3) 

Medizinische Biologie 

Polska Chirurgia plastyczna Diagnostyka laboratoryjna 

Portugal Cirurgia plástica, estética e reconstrutiva Patologia clínica 

România Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie 

reconstructivă 

Medicină de laborator 

Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska 

kirurgija 

 

Slovensko Plastická chirurgia Laboratórna medicína 

Suomi/Finland Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi  

Sverige Plastikkirurgi  

United Kingdom Plastic surgery  

(1) Fra 2006. 

(2) Fra 2012. 

(3) Fra juni 2015. 
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 Medisinsk mikrobiologi Klinisk kjemi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien   

България Микробиология Биохимия 

Česká republika Lékařská mikrobiologie Klinická biochemie 

Danmark Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi 

Deutschland — Mikrobiologie (Virologie) und Infektion-

sepidemiologie 

— Mikrobiologie, Virologie und Infektion-

sepidemiologie(3) 

Laboratoriumsmedizin(1) 

Eesti   

Ελλάδα — Ιατρική Βιοπαθολογία 

— Μικροβιολογία 

 

España Microbiología y parasitología Bioquímica clínica 

France   

Hrvatska Klinička mikrobiologija  

Ireland Microbiology Chemical pathology 

Italia Microbiologia e virologia Biochimica clinica 

Κύπρος Μικροβιολογία  

Latvija Mikrobioloģija  

Lietuva   

Luxembourg Microbiologie Chimie biologique 

Magyarország Orvosi mikrobiológia  

Malta Mikrobijoloġija Patoloġija Kimika 

Nederland Medische microbiologie Klinische chemie(2) 

Österreich — Hygiene und Mikrobiologie 

— Klinische Mikrobiologie und Hygiene(4) 

— Klinische Mikrobiologie und Virologie(4) 

Medizinische und Chemische Labordiagnostik 

Polska Mikrobiologia lekarska  

Portugal   
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 Medisinsk mikrobiologi Klinisk kjemi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

România   

Slovenija Klinična mikrobiologija Medicinska biokemija 

Slovensko Klinická mikrobiológia Klinická biochémia 

Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi Kliininen kemia/Klinisk kemi 

Sverige Klinisk bakteriologi Klinisk kemi 

United Kingdom Medical microbiology and virology Chemical pathology 

(1) Fram til 2012. 

(2) Opphevingsdatoer i henhold til artikkel 27 nr. 3: 4. april 2000. 

(3) Fra mai 2006. 

(4) Fra juni 2015. 

 

 Immunologi Torakskirurgi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien  Chirurgie thoracique/Heelkunde op de 

thorax(1) 

България Клинична имунология Гръдна хирургия Кардиохирургия 

Česká republika Alergologie a klinická imunologie Hrudní chirurgie 

Danmark Klinisk immunologi Thoraxkirurgi 

Deutschland  Thoraxchirurgie 

Eesti  Torakaalkirurgia 

Ελλάδα  Χειρουργική Θώρακος 

España Inmunología — Cirugía torácica 

— Cirugía cardiovascular 

France  Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 

Hrvatska Alergologija i klinička imunologija  

Ireland Immunology (clinical and laboratory) Cardiothoracic surgery 

Italia  — Chirurgia toracica 

— Cardiochirurgia 
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 Immunologi Torakskirurgi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Κύπρος Ανοσολογία Χειρουργική Θώρακος 

Latvija Imunoloģija Torakālā ķirurģija 

Lietuva  Krūtinės chirurgija 

Luxembourg Immunologie Chirurgie thoracique 

Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Mellkassebészet 

Malta Immunoloġija Kirurġija Kardjo-Toraċika 

Nederland  Cardio-thoracale chirurgie 

Österreich — Immunologie 

— Klinische Immunologie(2) 

Thoraxchirurgie 

Polska Immunologia kliniczna Chirurgia klatki piersiowej 

Portugal  Cirurgia cardiotorácica 

România  Chirurgie toracică 

Slovenija  Torakalna kirurgija 

Slovensko Klinická imunológia a alergológia Hrudníková chirurgia 

Suomi/Finland  Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt— och 

thoraxkirurgi 

Sverige Klinisk immunologi Thoraxkirurgi 

United Kingdom Immunology Cardo-thoracic surgery 

(1) Opphevingsdatoer i henhold til artikkel 27 nr. 3: 1. januar 1983. 

(2) Fra juni 2015. 

 

 Barnekirurgi Karkirurgi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien  Chirurgie des vaisseaux/ 

Bloedvatenheelkunde(1) 

България Детска хирургия Съдова хирургия 

Česká republika Dětská chirurgie Cévní chirurgie 

Danmark  Karkirurgi 
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 Barnekirurgi Karkirurgi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Deutschland Kinderchirurgie Gefäßchirurgie 

Eesti Lastekirurgia Kardiovaskulaarkirurgia 

Ελλάδα Χειρουργική Παίδων Αγγειοχειρουργική 

España Cirugía pediátrica Angiología y cirugía vascular 

France Chirurgie infantile Chirurgie vasculaire 

Hrvatska Dječja kirurgija Vaskularna kirurgija 

Ireland Paediatric surgery  

Italia Chirurgia pediatrica Chirurgia vascolare 

Κύπρος Χειρουργική Παίδων Χειρουργική Αγγείων 

Latvija Bērnu ķirurģija Asinsvadu ķirurģija 

Lietuva Vaikų chirurgija Kraujagyslių chirurgija 

Luxembourg Chirurgie pédiatrique Chirurgie vasculaire 

Magyarország Gyermeksebészet Érsebészet 

Malta Kirurgija Pedjatrika Kirurġija Vaskolari 

Nederland   

Österreich Kinder— und Jugendchirurgie Allgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie 

Polska Chirurgia dziecięca Chirurgia naczyniowa 

Portugal Cirurgia pediátrica Angologia/Cirurgia vascular 

România Chirurgie pediatrică Chirurgie vasculară 

Slovenija  Kardiovaskularna kirurgija 

Slovensko Detská chirurgia Cievna chirurgia 

Suomi/Finland Lastenkirurgia/Barnkirurgi Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi 

Sverige Barn— och ungdomskirurgi  

United Kingdom Paediatric surgery Vascular surgery 

(1) Opphevingsdatoer i henhold til artikkel 27 nr. 3: 1. januar 1983. 
  



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/775 

 

 

 Kardiologi Gastroenterologi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Cardiologie Gastro-entérologie/Gastro-enterologie 

България Кардиология Гастроентерология(1) 

Česká republika Kardiologie Gastroenterologie 

Danmark Intern medicin: kardiologi Intern medicin: gastroenterology og hepatologi 

Deutschland — Innere Medizin und Schwerpunkt 

Kardiologie 

— Innere Medizin und Kardiologie(2) 

— Innere Medizin und Schwerpunkt Gastro-

enterologie 

— Innere Medizin und Gastroenterologie(2) 

Eesti Kardioloogia Gastroenteroloogia 

Ελλάδα Καρδιολογία Γαστρεντερολογία 

España Cardiología Aparato digestivo 

France Cardiologie et maladies vasculaires Gastro-entérologie et hépatologie 

Hrvatska Kardiologija Gastroenterologija 

Ireland Cardiology Gastro-enterology 

Italia Malattie dell'apparato cardiovascolare Gastroenterologia 

Κύπρος Καρδιολογία Γαστρεντερολογία 

Latvija Kardioloģija Gastroenteroloģija 

Lietuva Kardiologija Gastroenterologija 

Luxembourg Cardiologie et angiologie Gastro-enterologie 

Magyarország Kardiológia Gasztroenterológia 

Malta Kardjoloġija Gastroenteroloġija 

Nederland Cardiologie Maag-darm-leverziekten 

Österreich Innere Medizin und Kardiologie Innere Medizin und Gastroenterologie und 

Hepatologie 

Polska Kardiologia Gastrenterologia 

Portugal Cardiologia Gastrenterologia 

România Cardiologie Gastroenterologie 
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 Kardiologi Gastroenterologi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Slovenija Kardiologija in vaskularna medicina Gastroenterologija 

Slovensko Kardiológia Gastroenterológia 

Suomi/Finland Kardiologia/Kardiologi Gastroenterologia/Gastroenterologi 

Sverige Kardiologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi 

United Kingdom Cardiology Gastroenterology 

(1) 14. september 2010. 

(2) Fra oktober 2009. 

 

 Revmatologi Generell hematologi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Rhumathologie/reumatologie  

България Ревматология Клинична хематология 

Česká republika Revmatologie Hematologie a transfúzní lékařství 

Danmark Intern medicin: reumatologi Intern medicin: hæmatologi 

Deutschland — Innere Medizin und Schwerpunkt 

Rheumatologie 

— Innere Medizin und Rheumatologie(1) 

— Innere Medizin und Schwerpunkt 

Hämatologie und Onkologie 

— Innere Medizin und Hämatologie und 

Onkologie(1) 

Eesti Reumatoloogia Hematoloogia 

Ελλάδα Ρευματολογία Αιματολογία 

España Reumatología Hematología y hemoterapia 

France Rhumatologie  

Hrvatska Reumatologija Hematologija 

Ireland Rheumatology Haematology (clinical and laboratory) 

Italia Reumatologia Ematologia 

Κύπρος Ρευματολογία Αιματολογία 

Latvija Reimatoloģija Hematoloģija 

Lietuva Reumatologija Hematologija 
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 Revmatologi Generell hematologi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Luxembourg Rhumatologie Hématologie 

Magyarország Reumatológia Hematológia 

Malta Rewmatoloġija Ematoloġija 

Nederland Reumatologie  

Österreich Innere Medizin und Rheumatologie Innere Medizin und Hämatologie und 

internistische Onkologie 

Polska Reumatologia Hematologia 

Portugal Reumatologia Imuno-hemoterapia 

România Reumatologie Hematologie 

Slovenija Revmatologija Hematologija 

Slovensko Reumatológia Hematológia a transfúziológia 

Suomi/Finland Reumatologia/Reumatologi Kliininen hematologia/Klinisk hematologi 

Sverige Reumatologi Hematologi 

United Kingdom Rheumatology Haematology 

(1) Fra oktober 2009. 

 

 Endokrinologi Fysikalsk medisin og rehabilitering 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien  Médecine physique et réadaptation/Fysische 

geneeskunde en revalidatie 

България Ендокринология и болести на обмяната Физикална и рехабилитационна медицина 

Česká republika Diabelotologie a endokrinologie Rehabilitační a fyzikální medicína 

Danmark Intern medicin: endokrinologi  

Deutschland — Innere Medizin und Schwerpunkt 

Endokrinologie und Diabetologie 

— Innere Medizin und Endokrinologie und 

Diabetologie(1) 

Physikalische und Rehabilitative Medizin 

Eesti Endokrinoloogia Taastusravi ja füsiaatria 



Nr. 30/778 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

 

 Endokrinologi Fysikalsk medisin og rehabilitering 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Ελλάδα Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση 

España Endocrinología y nutrición Medicina física y rehabilitación 

France Endocrinologie — diabète — maladies 

métaboliques 

Médecine physique et de réadaptation 

Hrvatska Endokrinologija i dijabetologija Fizikalna medicina i rehabilitacija 

Ireland Endocrinology and diabetes mellitus  

Italia Endocrinologia e malattie del ricambio Medicina fisica e riabilitazione 

Κύπρος Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση 

Latvija Endokrinoloģija Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija 

Fizikālā medicīna 

Lietuva Endokrinologija Fizinė medicina ir reabilitacija 

Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et 

de la nutrition 

Rééducation et réadaptation fonctionnelles 

Magyarország Endokrinológia Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás 

Malta Endokrinoloġija u Dijabete  

Nederland  Revalidatiegeneeskunde 

Österreich Innere Medizin und Endokrinologie und 

Diabetologie 

Physikalische Medizin und Allgemeine 

Rehabilitation 

Polska Endokrynologia Rehabilitacja medyczna 

Portugal Endocrinologia/Nutrição Medicina física e de reabilitação 

România Endocrinologie Reabilitare Medicală 

Slovenija  Fizikalna in rehabilitacijska medicina 

Slovensko Endokrinológia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 

Suomi/Finland Endokrinologia/Endokrinologi Fysiatria/Fysiatri 

Sverige Endokrina sjukdomar Rehabiliteringsmedicin 

United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus  

(1) Fra oktober 2009. 
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 Nevropsykiatri Hudsykdommer og veneriske sykdommer 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Neuropsychiatrie(1) Dermato-vénéréologie/Dermato-venereologie 

България  Кожни и венерически болести 

Česká republika  Dermatovenerologie 

Danmark  Dermato-venerologi 

Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) Haut— und Geschlechtskrankheiten 

Eesti  Dermatoveneroloogia 

Ελλάδα Νευρολογία — Ψυχιατρική Δερματολογία — Αφροδισιολογία 

España  Dermatología médico-quirúrgica y 

venereología 

France Neuropsychiatrie(2) Dermatologie et vénéréologie 

Hrvatska  Dermatologija i venerologija 

Ireland   

Italia Neuropsichiatria(3) Dermatologia e venerologia 

Κύπρος Νευρολογία — Ψυχιατρική Δερματολογία — Αφροδισιολογία 

Latvija  Dermatoloģija un veneroloģija 

Lietuva  Dermatovenerologija 

Luxembourg Neuropsychiatrie34 Dermato-vénéréologie 

Magyarország  Bőrgyógyászat 

Malta  Dermato-venerejoloġija 

Nederland Zenuw — en zielsziekten(5) Dermatologie en venerologie 

Österreich Neurologie und Psychiatrie(6) Haut— und Geschlechtskrankheiten 

Polska  Dermatologia i wenerologia 

Portugal  Dermatovenereologia 

România  Dermatovenerologie 

Slovenija  Dermatovenerologija 

Slovensko Neuropsychiatria Dermatovenerológia 
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 Nevropsykiatri Hudsykdommer og veneriske sykdommer 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Suomi/Finland  Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och 

allergologi 

Sverige  Hud— och könssjukdomar 

United Kingdom   

Opphevingsdatoer i henhold til artikkel 27 nr. 3: 

(1) 1. august 1987, unntatt for personer som har påbegynt utdanning før denne datoen. 

(2) 31. desember 1971. 

(3) 31. oktober 1999. 

(4) Kvalifikasjonsbevis utstedes ikke lenger for utdanning som ble påbegynt etter 5. mars 1982. 

(5) 9. juli 1984. 

(6) 31. mars 2004. 

 

 Radiologi Barne- og ungdomspsykiatri 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien  Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie 

infanto-juvénile/Psychiatrie, meer bepaald in 

de kinder— en jeugdpsychiatrie 

България Радиобиология Детска психиатрия 

Česká republika  Dětská a dorostová psychiatrie 

Danmark  Børne— og ungdomspsykiatri 

Deutschland Radiologie Kinder — und Jugendpsychiatrie und —

psychotherapie 

Eesti   

Ελλάδα Ακτινολογία — Ραδιολογία Παιδοψυχιατρική 

España Electroradiología(1)  

France Electro-radiologie(2) Pédopsychiatrie(7) 

Hrvatska Klinička radiologija Dječja i adolescentna psihijatrija 

Ireland  Child and adolescent psychiatry 

Italia Radiologia(3) Neuropsichiatria infantile 

Κύπρος  Παιδοψυχιατρική 

Latvija  Bērnu psihiatrija 

Lietuva  Vaikų ir paauglių psichiatrija 
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 Radiologi Barne- og ungdomspsykiatri 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Luxembourg Électroradiologie(4) Psychiatrie infantile 

Magyarország Radiológia Gyermek— és ifjúsági pszichiátria 

Malta   

Nederland Radiologie(5)  

Österreich Radiologie(6) — Kinder— und Jugendpsychiatrie 

— Kinder— und Jugendpsychiatrie und 

Psychotherapeutische Medizin(8) 

Polska  Psychiatria dzieci i młodzieży 

Portugal Radiologia Psiquiatria da infância e da adolescência 

România  Psihiatrie pediatrică 

Slovenija Radiologija Otroška in mladostniška psihiatrija 

Slovensko  Detská psychiatria 

Suomi/Finland  Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri 

Sverige  Barn— och ungdomspsykiatri 

United Kingdom  Child and adolescent psychiatry 

—  Opphevingsdatoer i henhold til artikkel 27 nr. 3: 

(1) 1. februar 1984. 

(2) 3. desember 1971. 

(3) 31. oktober 1993. 

(4) Kvalifikasjonsbevis utstedes ikke lenger for utdanning som ble påbegynt etter 5. mars 1982. 

(5) 8. juli 1984. 

(6) 31. mars 2004. 

(7) 1. januar 1991. 

(8) Fra juni 2015. 

 

 Geriatri Nyresykdommer 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Gériatrie/Geriatrie  

България Гериатрична медицина Нефрология 

Česká republika Geriatrie Nefrologie 

Danmark Intern medicin: geriatri Intern medicin: nefrologi 
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 Geriatri Nyresykdommer 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Deutschland  — Innere Medizin und Schwerpunkt 

Nephrologie 

— Innere Medizin und Nephrologie(1) 

Eesti  Nefroloogia 

Ελλάδα  Νεφρολογία 

España Geriatría Nefrología 

France  Néphrologie 

Hrvatska  Nefrologija 

Ireland Geriatric medicine Nephrology 

Italia Geriatria Nefrologia 

Κύπρος Γηριατρική Νεφρολογία 

Latvija  Nefroloģija 

Lietuva Geriatrija Nefrologija 

Luxembourg Gériatrie Néphrologie 

Magyarország Geriátria Nefrológia 

Malta Ġerjatrija Nefroloġija 

Nederland Klinische geriatrie  

Österreich  Innere Medizin und Nephrologie 

Polska Geriatria Nefrologia 

Portugal  Nefrologia 

România Geriatrie şi gerontologie Nefrologie 

Slovenija  Nefrologija 

Slovensko Geriatria Nefrológia 

Suomi/Finland Geriatria/Geriatri Nefrologia/Nefrologi 

Sverige Geriatrik Medicinska njursjukdomar (nefrologi) 

United Kingdom Geriatric medicine Renal medicine 

(1) Fra oktober 2009. 
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 Smittsomme sykdommer Samfunnsmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien   

България Инфекциозни болести Социална медицина и здравен мениджмънт 

комунална хигиена 

Česká republika Infekční lékařství Hygiena a epidemiologie 

Danmark Intern medicin: infektionsmedicin Samfundsmedicin 

Deutschland  Öffentliches Gesundheitswesen 

Eesti Infektsioonhaigused  

Ελλάδα  Κοινωνική Iατρική 

España  Medicina preventiva y salud pública 

France  Santé publique et médecine sociale 

Hrvatska Infektologija Javnozdravstvena medicina 

Ireland Infectious diseases Public health medicine 

Italia Malattie infettive Igiene e medicina preventiva 

Κύπρος Λοιμώδη Νοσήματα — Υγειονολογία 

  — Κοινοτική Ιατρική 

Latvija Infektoloģija  

Lietuva Infektologija  

Luxembourg Maladies contagieuses Santé publique 

Magyarország Infektológia Megelőző orvostan és népegészségtan 

Malta Mard Infettiv Saħħa Pubblika 

Nederland  Maatschappij en gezondheid 

Österreich Innere Medizin und Infektiologie — Sozialmedizin 

— Public Health(1) 

Polska Choroby zakaźne Zdrowie publiczne, epidemiologia 

Portugal Doenças infecciosas Saúde pública 

România Boli infecţioase Sănătate publică şi management 
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 Smittsomme sykdommer Samfunnsmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Slovenija Infektologija Javno zdravje 

Slovensko Infektológia Verejné zdravotníctvo 

Suomi/Finland Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar Terveydenhuolto/Hälsovård 

Sverige Infektionssjukdomar Socialmedicin 

United Kingdom Infectious diseases Public health medicine 

(1) Fra juni 2015. 

 

 Farmakologi Arbeidsmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien  Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde 

България Клинична фармакология и терапия 

Фармакология 

Трудова медицина 

Česká republika Klinická farmakologie Pracovní lékařství 

Danmark Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin 

Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin 

Eesti   

Ελλάδα  Ιατρική της Εργασίας 

España Farmacología clínica Medicina del trabajo 

France  Médecine du travail 

Hrvatska Klinička farmakologija s toksikologijom Medicina rada i športa 

Ireland Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 

Italia Farmacologia Medicina del lavoro 

Κύπρος  Ιατρική της Εργασίας 

Latvija  Arodslimības 

Lietuva  Darbo medicina 
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 Farmakologi Arbeidsmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Luxembourg  Médecine du travail 

Magyarország Klinikai farmakológia Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) 

Malta Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika Mediċina Okkupazzjonali 

Nederland  — Arbeid en gezondheid, bedrijfsgene-

eskunde 

— Arbeid en gezondheid, verzekerings-

geneeskunde 

Österreich Pharmakologie und Toxikologie — Arbeitsmedizin 

— Arbeitsmedizin und angewandte 

Physiologie(1) 

Polska Farmakologia kliniczna Medycyna pracy 

Portugal  Medicina do trabalho 

România Farmacologie clinică Medicina muncii 

Slovenija  Medicina dela, prometa in športa 

Slovensko Klinická farmakológia Pracovné lekárstvo 

Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk 

farmakologi och läkemedelsbehandling 

Työterveyshuolto/Företagshälsovård 

Sverige Klinisk farmakologi Yrkes— och miljömedicin 

United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 

(1) Fra juni 2015. 

 

 Allergologi Nukleærmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien  Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde 

България Клинична алергология Нуклеарна медицина 

Česká republika Alergologie a klinická imunologie Nukleární medicína 

Danmark  Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 

Deutschland  Nuklearmedizin 
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 Allergologi Nukleærmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Eesti   

Ελλάδα Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική 

España Alergología Medicina nuclear 

France  Médecine nucléaire 

Hrvatska Alergologija i klinička imunologija Nuklearna medicina 

Ireland   

Italia Allergologia ed immunologia clinica Medicina nucleare 

Κύπρος Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική 

Latvija Alergoloģija  

Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija  

Luxembourg  Médecine nucléaire 

Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Nukleáris medicina 

Malta  Mediċina Nukleari 

Nederland Allergologie(1) Nucleaire geneeskunde 

Österreich  Nuklearmedizin 

Polska Alergologia Medycyna nuklearna 

Portugal Imuno-alergologia Medicina nuclear 

România Alergologie şi imunologie clinică Medicină nucleară 

Slovenija  Nuklearna medicina 

Slovensko Klinická imunológia a alergológia Nukleárna medicína 

Suomi/Finland  Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/ 

Klinisk fysiologi och nukleärmedicin 

Sverige Allergisjukdomar Nukleärmedicin 

United Kingdom  Nuclear medicine 

(1) Opphevingsdatoer i henhold til artikkel 27 nr. 3: 12. august 1996. 
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 Kjevekirurgi (medisinsk grunnutdanning) Biologisk hematologi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien   

България Лицево-челюстна хирургия Трансфузионна хематология 

Česká republika Maxilofaciální chirurgie  

Danmark   

Deutschland   

Eesti   

Ελλάδα   

España Cirugía oral y maxilofacial  

France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie Hématologie 

Hrvatska Maksilofacijalna kirurgija  

Ireland   

Italia Chirurgia maxillo-facciale  

Κύπρος   

Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija  

Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija  

Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale Hématologie biologique 

Magyarország Szájsebészet(1)  

Malta   

Nederland   

Österreich Mund— Kiefer — und Gesichtschirurgie(2)  

Polska Chirurgia szczekowo-twarzowa  

Portugal Cirurgia maxilo-facial Hematologia clinica 

România   

Slovenija Maxilofacialna kirurgija  
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 Kjevekirurgi (medisinsk grunnutdanning) Biologisk hematologi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Slovensko Maxilofaciálna chirurgia  

Suomi/Finland   

Sverige   

United Kingdom   

Opphevingsdatoer i henhold til artikkel 27 nr. 3: 

(1) 30. september 2007. 

(2) 28. februar 2013. 

 

 Stomatologi Dermatologi 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien   

България   

Česká republika   

Danmark   

Deutschland   

Eesti   

Ελλάδα   

España Estomatología  

France Stomatologie  

Hrvatska   

Ireland  Dermatology 

Italia Odontostomatologia(1)  

Κύπρος   

Latvija   

Lietuva   

Luxembourg Stomatologie  

Magyarország   
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 Stomatologi Dermatologi 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Malta  Dermatoloġija 

Nederland   

Österreich   

Polska   

Portugal Estomatologia  

România   

Slovenija   

Slovensko   

Suomi/Finland   

Sverige   

United Kingdom  Dermatology 

(1) Opphevingsdatoer i henhold til artikkel 27 nr. 3: 31. desember 1994. 

 

 Venerologi Tropemedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien   

България   

Česká republika   

Danmark   

Deutschland   

Eesti   

Ελλάδα   

España   

France   

Hrvatska   

Ireland Genito-urinary medicine Tropical medicine 
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 Venerologi Tropemedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Italia  Medicina tropicale 

Κύπρος   

Latvija   

Lietuva   

Luxembourg   

Magyarország  Trópusi betegségek 

Malta Mediċina Uro-ġenetali  

Nederland   

Österreich  — Spezifische Prophylaxe und 

Tropenmedizin 

— Klinische Immunologie und Spezifische 

Prophylaxe und Tropenmedizin(1) 

Polska  Medycyna transportu 

Portugal  Medicina tropical 

România   

Slovenija   

Slovensko  Tropická medicína 

Suomi/Finland   

Sverige   

United Kingdom Genito-urinary medicine Tropical medicine 

(1) Fra juni 2015. 

 

 Gastroenterologisk kirurgi Akuttmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Chirurgie abdominale/Heelkunde op het 

abdomen(1) 

 

България Гастроентерологичнa хирургия Спешна медицина 

Česká republika  — Traumatologie 

— Urgentní medicína 
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 Gastroenterologisk kirurgi Akuttmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Danmark   

Deutschland Visceralchirurgie  

Eesti   

Ελλάδα   

España   

France Chirurgie viscérale et digestive  

Hrvatska Abdominalna kirurgija Hitna medicina 

Ireland  Emergency medicine 

Italia Chirurgia dell'apparato digerente Medicina d'emergenza-urgenza(2) 

Κύπρος   

Latvija   

Lietuva Abdominalinė chirurgija  

Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique  

Magyarország  Oxyológia és sürgősségi orvostan 

Malta  Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza 

Nederland   

Österreich   

Polska  Medycyna ratunkowa 

Portugal   

România  Medicină de urgenţă 

Slovenija Abdominalna kirurgija Urgentna medicina 

Slovensko Gastroenterologická chirurgia — Úrazová chirurgia 

— Urgentná medicína 

Suomi/Finland Gastroenterologinen 

kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi 

Akuuttilääketiede/Akutmedicin 

Sverige   

United Kingdom  Emergency medicine 

(1) Opphevingsdatoer i henhold til artikkel 27 nr. 3: 1. januar 1983. 

(2) Fra 17.2.2006. 
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 Klinisk nevrofysiologi 
Kjevekirurgi og munnhulesykdommer 

(grunnutdanning for leger og tannleger)(1) 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien  Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-

faciale/Stomatologie en mond-, kaak— en 

aangezichtschirurgie 

България  Дентална, орална и лицево-челюстна 

хирургия 

Česká republika   

Danmark   

Deutschland  — Mund-, Kiefer— und Gesichtschirurgie 

— Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie(2) 

Eesti   

Ελλάδα  Στοματική και Γναθοπροσωπική 

Χειρουργική(3) 

España Neurofisiologia clínica  

France   

Hrvatska   

Ireland Clinical neurophysiology Oral and maxillo-facial surgery 

Italia   

Κύπρος  Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική 

Latvija   

Lietuva   

Luxembourg  Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale 

Magyarország  Arc-állcsont-szájsebészet 

Malta Newrofiżjoloġija Klinika Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ 

Nederland   

Österreich  Mund-, Kiefer— und Gesichtschirurgie 

Polska   

Portugal   

România Chirurgie Orală şi Maxilo-facială(4)  

Slovenija   
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 Klinisk nevrofysiologi 
Kjevekirurgi og munnhulesykdommer 

(grunnutdanning for leger og tannleger)(1) 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Slovensko   

Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia/Klinisk 

neurofysiologi 

Suu— ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial 

kirurgi 

Sverige Klinisk neurofysiologi  

United Kingdom Clinical neurophysiology Oral and maxillo-facial surgery 

(1) Utdanning som fører fram til utstedelse av kvalifikasjonsbevis som spesialist i kjevekirurgi og munnhulesykdommer (grunnutdanning 

for leger og tannleger) under forutsetning av fullført og godkjent medisinsk grunnutdanning (artikkel 24) samt fullført og godkjent 

grunnutdanning for tannleger (artikkel 34). 

(2) Fra 2006. 

(3) Fra 10.7.2014. 

(4) Fra 2009. 

 

 Medisinsk onkologi Medisinsk genetikk 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Oncologie médicale/Medische oncologie  

България Медицинска онкология Медицинска генетика 

Česká republika Klinická onkologie Lékařská genetika 

Danmark  Klinisk genetik 

Deutschland  Humangenetik 

Eesti  Meditsiinigeneetika 

Ελλάδα Παθολογική Ογκολογία  

España Oncología Médica  

France Oncologie Génétique médicale 

Hrvatska   

Ireland Medical oncology Clinical genetics 

Italia Oncologia medica Genetica medica 

Κύπρος Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία  

Latvija Onkoloģija ķīmijterapija Medicīnas ģenētika 

Lietuva Chemoterapinė onkologija Genetika 
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 Medisinsk onkologi Medisinsk genetikk 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Luxembourg Oncologie médicale Médecine génétique 

Magyarország Klinikai onkológia Klinikai genetika 

Malta   

Nederland  Klinische genetica 

Österreich  Medizinische Genetik 

Polska Onkologia kliniczna Genetyka kliniczna 

Portugal Oncologia médica Genética médica 

România Oncologie medicala Genetica medicala 

Slovenija Internistična onkologija Klinična genetika 

Slovensko Klinická onkológia Lekárska genetica 

Suomi/Finland  Perinnöllisyyslääketiede/Medicinsk genetik 

Sverige   

United Kingdom Medical oncology Clinical genetics 

5.1.4. Kvalifikasjonsbevis – allmennpraktiserende lege 

Stat Kvalifikasjonsbevis Yrkestittel Referansedato 

België/Belgique/ 

Belgien 

Bijzondere beroepstitel van huisarts/ 

Titre professionnel particulier de médecin 

généraliste 

Huisarts/Médecin généraliste 31.12.1994 

България Свидетелство за призната специалност 

по Обща медицина 

Лекар-специалист по Обща медицина 1.1.2007 

Česká republika Diplom o specializaci všeobecné 

praktické lékařství 

Všeobecný praktický lékař 1.5.2004 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som 

speciallæge i almen medicin 

Alment praktiserende læge/Speciallæge i 

almen medicin 

31.12.1994 

Deutschland Zeugnis über die spezifische Ausbildung 

in der Allgemeinmedizin 

Facharzt/Fachärztin für 

Allgemeinmedizin 

31.12.1994 

Eesti Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus 

Diplom peremeditsiini erialal 

Perearst 1.5.2004 
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Stat Kvalifikasjonsbevis Yrkestittel Referansedato 

Ελλάδα Τίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής 

ιατρικής 

Iατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής 31.12.1994 

España Título de especialista en medicina 

familiar y comunitaria 

Especialista en medicina familiar y 

comunitaria 

31.12.1994 

France Diplômes d'études spécialisées de 

médecine générale accompagnés du 

diplôme d'Etat de docteur en médecine 

Médecin qualifié en médecine générale 31.12.1994 

Hrvatska Diploma o specijalističkom usavršavanju specijalist obiteljske medicine 1.7.2013 

Ireland Certificate of specific qualifications in 

general medical practice 

General medical practitioner 31.12.1994 

Italia — Attestato di formazione specifica in 

medicina generale 

— Diploma di formazione specifica in 

medicina generale 

Medico di medicina generale 31.12.1994 

Κύπρος Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής Ιατρός Γενικής Ιατρικής 1.5.2004 

Latvija Ģimenes ārsta sertifikāts Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 1.5.2004 

Lietuva 1.  Šeimos gydytojo rezidentūros 

pažymėjimas 

Šeimos medicinos gydytojas 1.5.2004 

2.  Rezidentūros pažymėjimas 

(šeimos gydytojo profesinė 

kvalifikacija) 

Šeimos gydytojas 

Luxembourg Diplôme de formation spécifique en 

medicine générale 

Médecin généraliste 31.12.1994 

Magyarország Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány Háziorvostan szakorvosa 1.5.2004 

Malta Tabib tal-familja Mediċina tal-familja 1.5.2004 

Nederland Certificaat van inschrijving in een 

specialistenregister van huisartsen 

Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor 

verstandelijk gehandicapte Registratie 

Commissie (HVRC) 

31.12.1994 

Diploma geneeskundig specialist Registratiecommissie Geneeskundig 

Specialisten (RGS) van de Koninklijke 

Nederlandsche Maatschappij tot 

Bevordering der Geneeskunst(1) 

Österreich Diplom über die besondere Ausbildung in 

der Allgemeinmedizin 

Arzt für Allgemeinmedizin 31.12.1994 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w 

dziedzinie medycyny rodzinnej 

Specjalista w dziedzinie medycyny 

rodzinnej 

1.5.2004 

Portugal Título de especialista em medicina geral e 

familiar 

Especialista em medicina geral e familiar 31.12.1994 
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Stat Kvalifikasjonsbevis Yrkestittel Referansedato 

România Certificat de medic specialist medicină de 

familie 

Medic specialist medicină de familie 1.1.2007 

Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem 

izpitu iz 

družinske medicine 

Specialist družinske medicine/ 

Specialistka družinske medicine 

1.5.2004 

Slovensko Diplom o špecializácii v odbore 

“všeobecné lekárstvo” 

Všeobecný lekár 1.5.2004 

Suomi/Finland Todistus yleislääketieteen erityiskoulu-

tuksesta/Bevis om särskild allmänläkar-

utbildning 

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen 

suorittanut laillistettu lääkäri/Legitimerad 

läkare som har fullgjort särskild 

allmänläkarutbildning 

1.1.1994 

Sverige Bevis om specialistkompetens i 

allmänmedicin 

Specialist i allmänmedicin 31.12.1994 

United Kingdom Certificate of completion of training General practitioner 31.12.1994 

(1) Fra januar 2013.» 

2.  Nr. 5.2.2 skal lyde: 

«5.2.2. Kvalifikasjonsbevis – sykepleier med ansvar for alminnelig sykepleie 

Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

België/Belgique/ 

Belgien 

—  Diploma gegradueerde 

verpleger/verpleegster/Diplô

me d'infirmier(ère) gradué-

(e)/Diplom eines (einer) 

graduierten Krankenpflegers 

(-pflegerin) 

—  De erkende opleidings-

instituten/Les 

établissements 

d'enseignement 

reconnus/Die anerkannten 

Ausbildungsanstalten 

—  Hospitalier(ère)/ 

Verpleegassistent(e) 

29.6.1979 

 —  De bevoegde Examen-

commissie van de Vlaamse 

Gemeenschap/Le Jury 

compétent d'enseignement 

de la Communauté 

française/Der zuständige 

Prüfungsausschuß der 

Deutschsprachigen 

Gemeinschaft 

—  Infirmier(ère) hospitalier-

(ère)/Ziekenhuisverpleger 

(-verpleegster) 

— Diploma in de zieken-

huisverpleegkunde/Brevet 

d'infirmier(ère) hospitalier-

(ère)/Brevet eines (einer) 

Krankenpflegers (-pflegerin) 

— Brevet van 

verpleegassistent(e)/Brevet 

d'hospitalier(ère)/Brevet 

einer Pflegeassistentin 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

България Диплома за висше образование 

на образователно-

квалификационна степен 

“Бакалавър” с професионална 

квалификация “Медицинска 

сестра” 

Университет Медицинска сестра 1.1.2007 

Česká republika 1.  Diplom o ukončení studia ve 

studijním programu 

ošetřovatelství ve studijním 

oboru všeobecná sestra 

(bakalář, Bc.) 

1.  Vysoká škola zřízená nebo 

uznaná státem 

—  Všeobecná sestra 1.5.2004 

2.  Diplom o ukončení studia ve 

studijním oboru diplomovaná 

všeobecná sestra 

(diplomovaný specialista, 

DiS.), accompanied by the 

following certificate: — 

Vysvědčení o absolutoriu 

2.  Vyšší odborná škola zřízená 

nebo uznaná státem 

—  Všeobecný ošetřovatel 

Danmark Bevis for uddannelsen til 

professionsbachelor i sygepleje 

Professionshøjskole Sygeplejerske 29.6.1979 

Deutschland Zeugnis über die staatliche 

Prüfung in der Krankenpflege 

Staatlicher Prüfungsausschuss Gesundheits— und 

Krankenpflegerin/Gesundheits— 

und Krankenpfleger 

29.6.1979 

Eesti 1.  Diplom õe erialal 1.  Tallinna Meditsiinikool 

Tartu Meditsiinikool 

Kohtla-Järve Meditsiinikool 

õde 1.5.2004 

2.  Õe põhikoolituse diplom 2.  Tallinna Tervishoiu 

Kõrgkool 

3.  Õe põhiõpe diplom 3.  Tartu Tervishoiu Kõrgkool 

Ελλάδα 1.  Πτυχίο Νοσηλευτικής 

Παν/μίου Αθηνών 

1.  Πανεπιστήμιο Αθηνών Διπλωματούχος ή πτυχιούχος 

νοσοκόμος, νοσηλευτής ή 

νοσηλεύτρια 

1.1.1981 

2.  Πτυχίο Νοσηλευτικής 

Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Τ.Ε.Ι.) 

2.  Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτω 

3.  Πτυχίο Αξιωματικών 

Νοσηλευτικής 

3.  Υπουργείο Εθνικής 

'Αμυνας 

4.  Πτυχίο Αδελφών 

Νοσοκόμων πρώην 

Ανωτέρων Σχολών 

Υπουργείου Υγείας και 

Πρόνοιας 

4.  Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας 

5.  Πτυχίο Αδελφών 

Νοσοκόμων και 

Επισκεπτριών πρώην 

Ανωτέρων Σχολών 

Υπουργείου Υγείας και 

Πρόνοιας 

5.  Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας 
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 6.  Πτυχίο Τμήματος 

Νοσηλευτικής 

6.  ΚΑΤΕΕ Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων 

  

7.  Πτυχίο Τμήματος 

Νοσηλευτικής 

Πανεπιστήμιου 

Πελοποννήσου 

7.  Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου 

España Título de Diplomado 

universitario en Enfermería 

— Ministerio de Educación y 

Cultura 

— El rector de una 

Universidad 

Enfermero/a diplomado/a 1.1.1986 

Titulo de Graduado/a en 

Enfermería 

—  El rector de una 

Universidad 

Graduado/a en Enfermería 1.1.1986 

France — Diplôme d'Etat 

d'infirmier(ère) 

— Diplôme d'Etat 

d'infirmier(ère) délivré en 

vertu du décret no 99-1147 

du 29 décembre 1999 

Le ministère de la santé Infirmier(ère) 29.6.1979 

Hrvatska 1.  Svjedodžba “medicinska 

sestra opće njege/medicinski 

tehničar opće njege” 

1.  Srednje strukovne škole 

koje izvode program za 

stjecanje kvalifikacije 

“medicinska sestra opće 

njege/medicinski tehničar 

opće njege” 

1.  medicinska sestra opće 

njege/medicinski tehničar opće 

njege 

1.7.2013 

2.  Svjedodžba “prvostupnik 

(baccalaureus) sestrinstva/ 

prvostupnica (baccalaurea) 

sestrinstva” 

2.  Medicinski fakulteti 

sveučilišta u Republici 

Hrvatskoj 

Sveučilišta u Republici 

Hrvatskoj 

Veleučilišta u Republici 

Hrvatskoj 

2.  prvostupnik (baccalaureus) 

sestrinstva/prvostupnica 

(baccalaurea) sestrinstva 

Ireland 1.  Certificate of Registered 

General Nurse60 

1.  An Bórd Altranais (The 

Nursing Board) [up to  

1 October 2012]; 

Bórd Altranais agus 

Cnáimhseachais na 

hEireann (The Nursing and 

Midwifery Board of 

Ireland) [from  

2 October 2012] 

Registered General Nurse (RGN) 29.6.1979 

2.  B.Sc. in Nursing Studies 

(General) approved by the 

NMBI(1) 

2.  Third-level Institution 

delivering the B.Sc. in 

Nursing Studies approved 

by the NMBI [as of 

September 2002] 

3.  B.Sc. in Children's and 

General (Integrated) Nursing 

approved by the NMBI(2) 

3.  Third-level Institution 

delivering the B.Sc. in 

Children's and General 

(Integrated) Nursing 

approved by the NMBI [as 

of September 2006] 
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Italia 1.  Diploma di infermiere 

professionale 

1.  Scuole riconosciute dallo 

Stato 

1.  Infermiere professionale 29.6.1979 

2.  Diploma di laurea in 

infermieristica 

2.  Università 2.  Infermiere 

Κΰπρος Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής 1.5.2004 

Πτυχίο Νοσηλευτικής 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 

Κύπρου 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου 

Νοσηλευτής(τρια) 

Γενικής Νοσηλευτικής 

Πτυχίο Νοσηλευτικής 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 

Κύπρου 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου 

Πτυχίο Νοσηλευτικής 

Πανεπιστημίου Λευκωσίας — 

BSc in Nursing 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

University of Nicosia 

Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής Σχολή Επιστημών Υγείας, 

Πανεπιστήμιο Frederick 

Latvija 1.  Diploms par māsas 

kvalifikācijas iegūšanu 

1.  Māsu skolas Māsa 1.5.2004 

2.  Māsas diploms 2.  Universitātes tipa 

augstskola pamatojoties uz 

Valsts eksāmenu komisijas 

lēmumu 

Lietuva 1.  Aukštojo mokslo diplomas, 

nurodantis suteiktą 

bendrosios praktikos 

slaugytojo profesinę 

kvalifikaciją 

1.  Universitetas Bendrosios praktikos slaugytojas 1.5.2004 

2.  Aukštojo mokslo diplomas 

(neuniversitetinės studijos), 

nurodantis suteiktą 

bendrosios praktikos 

slaugytojo profesinę 

kvalifikaciją 

2.  Kolegija 

3.  Bakalauro diplomas 

(slaugos bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis ir 

bendrosios praktikos 

slaugytojo profesinė 

kvalifikacija) 

3.  Universitetas 

4.  Profesinio bakalauro 

diplomas (slaugos profesinio 

bakalauro kvalifikacinis 

laipsnis ir bendrosios 

praktikos slaugytojo 

profesinė kvalifikacija) 

4.  Kolegija 

Luxembourg — Diplôme d'Etat d'infirmier 

— Diplôme d'Etat d'infirmier 

hospitalier gradué 

Ministère de l'éducation 

nationale, de la formation 

professionnelle et des sports 

Infirmier 29.6.1979 
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Magyarország 1.  Ápoló bizonyítvány 1.  Szakképző iskola Ápoló 1.5.2004 

2.  Ápoló oklevél 2.  Felsőoktatási intézmény 

3.  Okleveles ápoló oklevél 3.  Felsőoktatási intézmény 

Malta Lawrja jew diploma fl-istudji tal-

infermerija 

Universita “ta' Malta” Infermier Registrat tal-Ewwel 

Livell 

1.5.2004 

Nederland 1.  Diploma's verpleger A, 

verpleegster A, 

verpleegkundige A 

1.  Door een van 

overheidswege benoemde 

examencommissie 

Verpleegkundige 29.6.1979 

2.  Diploma verpleegkundige 

MBOV (Middelbare 

Beroepsopleiding 

Verpleegkundige) 

2.  Door een van 

overheidswege benoemde 

examencommissie 

3.  Diploma verpleegkundige 

HBOV (Hogere 

Beroepsopleiding 

Verpleegkundige) 

3.  Door een van 

overheidswege benoemde 

examencommissie 

4.  Diploma beroepsonderwijs 

verpleegkundige — 

Kwalificatieniveau 4 

4.  Door een van 

overheidswege aangewezen 

opleidingsinstelling 

5.  Diploma hogere 

beroepsopleiding 

verpleegkundige — 

Kwalificatieniveau 5 

5.  Door een van 

overheidswege aangewezen 

opleidingsinstelling 

Österreich 1.  Diplom über die Ausbildung 

in der all-gemeinen 

Gesundheits— und 

Krankenpflege 

1.  Schule für allgemeine 

Gesundheits— und 

Krankenpflege 

—  Diplomierte Gesundheits— 

und Krankenschwester 

1.1.1994 

2.  Diplom als “Diplomierte 

Krankenschwester, 

Diplomierter 

Krankenpfleger” 

2.  Allgemeine 

Krankenpflegeschule 

—  Diplomierter Gesundheits— 

und Krankenpfleger 

3.  Diplom über den Abschluss 

des Fachhochschul-

Bachelorstudiengangs 

“Gesundheits— und 

Krankenpflege” 

3.  Fachhochschulrat/ 

Fachhochschule 

Polska — Dyplom ukończenia studiów 

wyższych na kierunku 

pielęgniarstwo z tytułem 

“magister pielęgniarstwa” 

— Dyplom ukończenia studiów 

wyższych zawodowych na 

kierunku/specjalności 

pielęgniarstwo z tytułem 

“licencjat pielęgniarstwa” 

Instytucja prowadząca 

kształcenie na poziomie 

wyższym uznana przez 

właściwe władze 

Pielęgniarka 1.5.2004 
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Portugal 1.  Diploma do curso de 

enfermagem geral 

1.  Escolas de Enfermagem Enfermeiro 1.1.1986 

2.  Diploma/carta de curso de 

bacharelato em enfermagem 

2.  Escolas Superiores de 

Enfermagem 

3.  Diploma/Carta de curso de 

licenciatura em enfermagem 

3.  Escolas Superiores de 

Enfermagem; Escolas 

Superiores de Saúde 

România 1.  Diplomă de absolvire de 

asistent medical generalist 

cu studii superioare de 

scurtă durată 

1.  Universităţi Asistent medical generalist 1.1.2007 

2.  Diplomă de licenţă de 

asistent medical generalist 

cu studii superioare de lungă 

durată 

2.  Universităţi 

3.  Certificat de competențe 

profesionale (de asistent 

medical generalist) 

3.  Ministerul Educaţiei 

Naționale 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje 

strokovni naslov “diplomirana 

medicinska sestra/diplomirani 

zdravstvenik” 

1.  Univerza 

2.  Visoka strokovna šola 

Diplomirana medicinska 

sestra/Diplomirani zdravstvenik 

1.5.2004 

Slovensko 1.  DIPLOM 

ošetrovateľstvo 

“magister” (“Mgr.”) 

1.  Vysoká škola/Univerzita Sestra 1.5.2004 

2.  DIPLOM 

ošetrovateľstvo 

“bakalár” (“Bc.”) 

2.  Vysoká škola/Univerzita 

3.  DIPLOM 

diplomovaná všeobecná 

sestra 

3.  Stredná zdravotnícka škola 

Suomi/Finland 1.  Sairaanhoitajan tutkinto/ 

Sjukskötarexamen 

1.  Terveydenhuolto-

oppilaitokset/ 

Hälsovårdsläroanstalter 

Sairaanhoitaja/Sjukskötare 1.1.1994 

2.  Sosiaali— ja terveysalan 

ammattikorkeakoulututkinto, 

sairaanhoitaja (AMK)/ 

Yrkeshögskoleexamen inom 

hälsovård och det sociala 

området, sjukskötare (YH) 

2.  Ammattikorkeakoulut/ 

Yrkeshögskolor 
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Sverige Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola Sjuksköterska 1.1.1994 

United Kingdom A qualification approved by the 

Nursing and Midwifery Council 

or one of its predecessor bodies 

as attesting to the completion of 

training required for general 

nurses by article 31 and the 

standard of proficiency as 

required for registration as a 

Registered Nurse — Adult in its 

register(3) 

Education institutions 

approved by the Nursing and 

Midwifery Council or one of 

its predecessor bodies 

Registered Nurse — Adult 29.6.1979 

(1) Dette kvalifikasjonsbeviset gir innehaveren rett til automatisk godkjenning når det utstedes til medlemsstatenes borgere som har oppnådd 

kvalifikasjonen i Irland. 

(2) Disse opplysningene om kvalifikasjonsbeviset ble innført for å sikre at personer som er utdannet i Irland, ville ha rett til automatisk godkjenning 

uten krav om faktisk registrering i Irland, ettersom slik registrering ikke er en del av kvalifiseringsprosessen. 

(3) Disse opplysningene om kvalifikasjonsbeviset erstatter tidligere opplysninger om Det forente kongerike for å sikre at personer som er utdannet i 

Det forente kongerike, ville ha rett til automatisk godkjenning av kvalifikasjonen uten krav om faktisk registrering, ettersom slik registrering ikke 

er en del av kvalifiseringsprosessen.» 

3.  Nr. 5.3.2 og 5.3.3 skal lyde: 

«5.3.2. Kvalifikasjonsbevis – grunnutdanning for tannleger 

Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

België/Belgique/ 

Belgien 

Diploma van tandarts/ 

Diplôme licencié en 

science dentaire 

— De universiteiten/ 

Les universités 

— De bevoegde 

Examencommissie 

van de Vlaamse 

Gemeenschap/Le 

Jury compétent 

d'enseignement de la 

Communauté 

française 

 Licentiaat in de 

tandheelkunde/Licencié 

en science dentaire 

28.1.1980 

България Диплома за висше 

образование на 

образователно-

квалификационна 

степен “Магистър” по 

“Дентална медицина” с 

професионална 

квалификация 

“Магистър-лекар по 

дентална медицина” 

Университет  Лекар по дентална 

медицина 

1.1.2007 

Česká republika Diplom o ukončení 

studia ve studijním 

programu zubní lékařství 

(doktor zubního 

lékařství, MDDr.) 

Lékařská fakulta 

univerzity v České 

republice 

 Zubní lékař 1.5.2004 
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Danmark Bevis for kandidatud-

dannelsen i odontologi 

(cand.odont.) 

Universitet 1.  Autorisation som 

tandlæge, udstedt af 

Sundhedsstyrelsen 

2.  Tilladelse til 

selvstændig virke 

som tandlæge 

Tandlæge 28.1.1980 

Deutschland Zeugnis über die 

Zahnärztliche Prüfung 

Zuständige Behörden  Zahnarzt 28.1.1980 

Eesti Hambaarstikraad 

Degree in Dentistry 

(DD) 

Diplom hambaarstite-

aduse õppekava läbimise 

kohta 

Tartu Ülikool  Hambaarst 1.5.2004 

Ελλάδα Πτυχίο Οδοντιατρικής Πανεπιστήμιο  Οδοντίατρος ή 

χειρούργος οδοντίατρος 

1.1.1981 

España Título de Licenciado en 

Odontología 

El rector de una 

universidad 

 Licenciado en 

Odontología 

1.1.1986 

Título de Graduado/a en 

Odontología 

El rector de una 

Universidad 

 Graduado/a en 

Odontología 

1.1.1986 

France Diplôme d'Etat de 

docteur en chirurgie 

dentaire 

Universités  Chirurgien-dentiste 28.1.1980 

Hrvatska Diploma “doktor 

dentalne medicine/ 

doktorica dentalne 

medicine” 

Fakulteti sveučilišta u 

Republici Hrvatskoj 

 doktor dentalne 

medicine/doktorica 

dentalne medicine 

1.7.2013 

Ireland —  Bachelor in Dental 

Science (B.Dent.Sc.) 

—  Universities  —  Dentist 28.1.1980 

—  Bachelor of Dental 

Surgery (BDS) 

—  Royal College of 

Surgeons in Ireland 

 —  Dental practitioner 

—  Licentiate in Dental 

Surgery (LDS) 

 —  Dental surgeon 

Italia Diploma di laurea in 

Odontoiatria e Protesi 

Dentaria 

Università Diploma di abilitazione 

all'esercizio della 

professione di 

odontoiatra 

Odontoiatra 28.1.1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό 

Εγγραφής Οδοντιάτρου 

Οδοντιατρικό 

Συμβούλιο 

 Οδοντίατρος 1.5.2004 
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Latvija Zobārsta diploms Universitātes tipa 

augstskola 

Sertifikāts — 

kompetentas iestādes 

izsniegts dokuments, kas 

apliecina, ka persona ir 

nokārtojusi sertifikācijas 

eksāmenu zobārstniecībā 

Zobārsts 1.5.2004 

Lietuva 1.  Aukštojo mokslo 

diplomas, nurodantis 

suteiktą gydytojo 

odontologo 

kvalifikaciją 

Universitetas 1.  Internatūros 

pažymėjimas, 

nurodantis suteiktą 

gydytojo odontologo 

profesinę 

kvalifikaciją 

Gydytojas odontologas 1.5.2004 

2.  Magistro diplomas 

(odontologijos 

magistro 

kvalifikacinis 

laipsnis ir gydytojo 

odontologo 

kvalifikacija) 

2.  Internatūros 

pažymėjimas 

(gydytojo odontologo 

profesinė kvalifikacija) 

Luxembourg Diplôme d'Etat de 

docteur en médecine 

dentaire 

Jury d'examen d'Etat  Médecin-dentiste 28.1.1980 

Magyarország Okleveles fogorvos 

doktor oklevél (doctor 

medicinae dentariae, dr. 

med. dent) 

Egyetem  Fogorvos 1.5.2004 

Malta Lawrja fil— Kirurġija 

Dentali 

Universita` ta Malta  Kirurgu Dentali 1.5.2004 

Nederland Universitair getuigschrift 

van een met goed gevolg 

afgelegd tandartsexamen 

Faculteit Tandheelkunde  Tandarts 28.1.1980 

Österreich Bescheid über die 

Verleihung des 

akademischen Grades 

“Doktor der 

Zahnheilkunde” 

— Medizinische 

Universität 

— Medizinische 

Fakultät der 

Universität 

 Zahnarzt 1.1.1994 

Polska Dyplom ukończenia 

studiów wyższych na 

kierunku lekarsko-

dentystycznym 

lekarskim z tytułem 

“lekarz dentysta” 

Szkoły wyższe Świadectwo złożenia 

Lekarsko — 

Dentystycznego 

Egzaminu 

Państwowego(1)(2)/Świa

dectwo złożenia 

Lekarsko-

Dentystycznego 

Egzaminu 

Końcowego(2)(3) 

Lekarz dentysta 1.5.2004 



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/805 

 

 

Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

Portugal —  Carta de curso de 

licenciatura em 

medicina dentária 

— Faculdades 

— Institutos Superiores 

 Médico dentista 1.1.1986 

—  Mestrado integrado 

em medicina 

dentária 

 24.3.2006 

România Diplomă de licenţă de 

medic dentist 

—  Universităţi  Medic dentist 1.10.2003 

Slovenija Diploma, s katero se 

podeljuje strokovni 

naslov “doktor dentalne 

medicine/doktorica 

dentalne medicine” 

—  Univerza Potrdilo o opravljenem 

strokovnem izpitu za 

poklic doktor dentalne 

medicine/doktorica 

dentalne medicine 

Doktor dentalne 

medicine/Doktorica 

dentalne medicine 

1.5.2004 

Slovensko DIPLOM 

zubné lekárstvo 

doktor zubného lekárstva 

(“MDDr.”) 

Univerzita  Zubný lekár 1.5.2004 

Suomi/Finland Hammaslääketieteen 

lisensiaatin 

tutkinto/Odontologie 

licentiatexamen 

— Helsingin 

yliopisto/Helsingfors 

universitet 

— Oulun yliopisto 

— Itä-Suomen yliopisto 

— Turun yliopisto 

Sosiaali— ja terveysalan 

lupa— ja valvonta-

viraston päätös 

käytännön palvelun 

hyväksymisestä/Beslut 

av Tillstånds— och 

tillsynsverket för 

social— och hälsovården 

om godkännande av 

prakisk tjänstgöring 

Hammaslääkäri/Tandläk

are 

1.1.1994 

Sverige Tandläkarexamen Universitet eller 

högskola 

Bevis om legitimation 

som tandläkare, utfärdat 

av Socialstyrelsen 

Tandläkare 1.1.1994 

United Kingdom —  Bachelor of Dental 

Surgery (BDS or 

B.Ch.D.) 

—  Universities  —  Dentist 28.1.1980 

—  Licentiate in Dental 

Surgery 

—  Royal Colleges  — Dental practitioner 

— Dental surgeon 

(1) Fram til 2012. 

(2) Fra 2013. 

(3) Fram til 1. oktober 2016 bør kvalifikasjonsbeviset også ledsages av et bevis på gjennomført turnustjeneste («staż podyplomowy»). 
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5.3.3. Kvalifikasjonsbevis – tannlege med spesialistutdanning 

Oralkirurgi 

Stat Kvalifikasjonsbevis Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Referansedato 

België/ Belgique/ 

Belgien 

   

България Свидетелство за призната специалност по 

“Орална хирургия” 

Факултет по дентална медицина към 

Медицински университет 

1.1.2007 

Česká republika Diplom o specializaci (v oboru orální a 

maxilofaciální chirurgie) 

1.  Institut postgraduálního vzdělávání ve 

zdravotnictví 

2.  Ministerstvo zdravotnictví 

19.7.2007 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som 

specialtandlæge i tand-, mund- og 

kæbekirurgi 

Sundhedsstyrelsen 28.1.1980 

Deutschland Fachzahnärztliche 

Anerkennung für 

Oralchirurgie/Mundchirurgie 

Landeszahnärztekammer 28.1.1980 

Eesti    

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της 

Γvαθoχειρoυργικής (up to 31 December 

2002) 

— Περιφέρεια 

— Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση 

— Νoμαρχία 

1.1.2003 

España    

France    

Hrvatska    

Ireland Certificate of specialist dentist in oral surgery Competent authority recognised for this 

purpose by the competent minister 

28.1.1980 

Italia Diploma di specialista in Chirurgia Orale Università 21.5.2005 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού 

Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική 

Οδοντιατρικό Συμβούλιο 1.5.2004 

Latvija    

Lietuva 1.  Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis 

suteiktą burnos chirurgo profesinę 

kvalifikaciją 

2.  Rezidentūros pažymėjimas (burnos 

chirurgo profesinė kvalifikacija) 

Universitetas 1.5.2004 
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Stat Kvalifikasjonsbevis Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Referansedato 

Luxembourg    

Magyarország Dento-alveoláris sebészet szakorvosa 

bizonyítvány 

Nemzeti Vizsgabizottság 1.5.2004 

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija 

tal-ħalq 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti 1.5.2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het 

Specialistenregister 

Registratiecommissie Tandheelkundige 

Specialismen (RTS) van de Koninklijke 

Nederlandse Maatschappij tot bevordering 

der Tandheelkunde 

28.1.1980 

Österreich    

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w 

dziedzinie chirurgii stomatologicznej 

Centrum Egzaminów Medycznych 1.5.2004 

Portugal Título de Especialista em Cirurgia Oral Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) 4.6.2008 

România Certificatul de specialist în Chirurgie dento-

alveolară 

Ministerul Sănătăţii 17.12.2008 

Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu 

iz oralne kirurgije 

1.  Ministrstvo za zdravje 

2.  Zdravniška zbornica Slovenije 

1.5.2004 

Slovensko Diplom o špecializácii v špecializačnom 

odbore maxilofaciálna chirurgia 

— Slovenská zdravotnícka univerzita 

— Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

17.12.2008 

Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu-ja 

leukakirurgia / Specialtandläkarexamen, oral 

och maxillofacial kirurgi 

Yliopisto 1.1.1994 

Sverige Bevis om specialistkompetens i oral kirurgi Socialstyrelsen 1.1.1994 

United Kingdom Certificate of completion of specialist 

training in oral surgery 

Competent authority recognised for this 

purpose 

28.1.1980 

Kjeveortopedi 

Stat Kvalifikasjonsbevis Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Referansedato 

België/ Belgique/ 

Belgien 

Titre professionnel particulier de dentiste 

spécialiste en orthodontie/ Bijzondere 

beroepstitel van tandarts specialist in de 

orthodontie 

Ministre de la Santé publique/ Minister 

bevoegd voor Volksgezondheid 

27.1.2005 

България Свидетелство за призната специалност 

по “Ортодонтия” 

Факултет по дентална медицина към 

Медицински университет 

1.1.2007 
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Stat Kvalifikasjonsbevis Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Referansedato 

Česká republika Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie) 1.  Institut postgraduálního vzdělávání ve 

zdravotnictví 

2.  Ministerstvo zdravotnictví 

19.7.2007 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som 

specialtandlæge i ortodonti 

Sundhedsstyrelsen 28.1.1980 

Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für 

Kieferorthopädie 

Landeszahnärztekammer 28.1.1980 

Eesti Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal 

Ortodontia residentuuri lõpetamist tõendav 

tunnistus 

Tartu Ülikool 1.5.2004 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της 

Ορθoδovτικής 

— Περιφέρεια 

— Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση 

— Νoμαρχία 

1.1.1981 

España    

France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l'Ordre des chirurgiens 

dentistes 

28.1.1980 

Hrvatska    

Ireland Certificate of specialist dentist in 

orthodontics 

Competent authority recognised for this 

purpose by the competent minister 

28.1.1980 

Italia Diploma di specialista in Ortognatodonzia Università 21.5.2005 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού 

Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική 

Οδοντιατρικό Συμβούλιο 1.5.2004 

Latvija “Sertifikāts”– kompetentas iestādes 

izsniegts dokuments, kas apliecina, ka 

persona ir nokārtojusi sertifikācijas 

eksāmenu ortodontijā 

Latvijas Ārstu biedrība 1.5.2004 

Lietuva 1.  Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis 

suteiktą gydytojo ortodonto profesinę 

kvalifikaciją 

2.  Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo 

ortodonto profesinė kvalifikacija) 

Universitetas 1.5.2004 

Luxembourg    
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Stat Kvalifikasjonsbevis Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Referansedato 

Magyarország Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány Nemzeti Vizsgabizottság 1.5.2004 

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-

Ortodonzja 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti 1.5.2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als orthodontist in 

het Specialistenregister 

Registratiecommissie Tandheelkundige 

Specialismen (RTS) van de Koninklijke 

Nederlandse Maatschappij tot bevordering 

der Tandheelkunde 

28.1.1980 

Österreich    

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w 

dziedzinie ortodoncji 

Centrum Egzaminów Medycznych 1.5.2004 

Portugal Título de Especialista em Ortodontia Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) 4.6.2008 

România Certificatul de specialist în Ortodonţie şi 

Ortopedie dento-facială 

Ministerul Sănătăţii 17.12.2008 

Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem 

izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije 

1.  Ministrstvo za zdravje 

2.  Zdravniška zbornica Slovenije 

1.5.2004 

Slovensko Diplom o špecializácii v špecializačnom 

odbore čeľustná ortopédia 

Slovenská zdravotnícka univerzita 17.12.2008 

Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, 

hampaiston oikomishoito/ Specialtand-

läkarexamen, tandreglering 

Yliopisto 1.1.1994 

Sverige Bevis om specialistkompetens i ortodonti Socialstyrelsen 1.1.1994 

United Kingdom Certificate of Completion of specialist 

training in orthodontics 

Competent authority recognised for this 

purpose 

28.1.1980» 

4.  Nr. 5.4.2 skal lyde: 

«5.4.2. Kvalifikasjonsbevis – veterinær 

Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

België/Belgique/ 

Belgien 

Diploma van dierenarts/ 

Diplôme de docteur en médecine 

vétérinaire 

— De universiteiten/Les 

universités 

— De bevoegde 

Examencommissie van de 

Vlaamse Gemeenschap/Le 

Jury compétent 

d'enseignement de la 

Communauté française 

 21.12.1980 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

България Диплома за висше образование 

на образователно-

квалификационна 

—  Лесотехнически 

университет 

София 

Факултет Ветеринарна 

медицина 

 1.1.2007 

степен магистър по 

специалност Ветеринарна 

медицина с професионална 

квалификация Ветеринарен 

лекар 

—  Тракийски университет 

Стара Загора, 

Ветеринарно-медицински 

факултет 

 

Česká republika — Diplom o ukončení studia ve 

studijním programu 

veterinární lékařství (doktor 

veterinární medicíny, 

MVDr.) 

— Diplom o ukončení studia ve 

studijním programu 

veterinární hygiena a 

ekologie (doktor veterinární 

medicíny, MVDr.) 

Veterinární fakulta univerzity v 

České republice 

 1.5.2004 

Danmark Bevis for kandidatuddannelsen i 

veterinærmedicin (cand.med.vet.) 

Københavns Universitet  21.12.1980 

Deutschland —  Zeugnis über das Ergebnis 

des Dritten Abschnitts der 

Tierärztlichen Prüfung und 

das Gesamtergebnis der 

Tierärztlichen Prüfung 

Der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses für die 

Tierärztliche Prüfung einer 

Universität oder Hochschule 

 21.12.1980 

—  Zeugnis über das Ergebnis 

der Tierärztlichen Prüfung 

und das Gesamtergebnis der 

Tierärztlichen Prüfung 

 1.1.2006 

Eesti Diplom: täitnud 

veterinaarmeditsiini õppekava 

Eesti Põllumajandusülikool  1.5.2004 

Loomaarstikraad 

Degree in Veterinary Medicine 

(DVM) 

Eesti Maaülikool  

Ελλάδα Πτυχίο Κτηνιατρικής 1.  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 

2.  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 1.1.1981 

España Título de Licenciado en 

Veterinaria 

— Ministerio de Educación y 

Cultura 

— El rector de una Universidad 

 1.1.1986 

Título de Graduado/a en 

Veterinaria 

—  El rector de una Universidad  1.1.1986 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

France Diplôme d'Etat de docteur 

vétérinaire 

— L'Institut d'enseignement 

supérieur et de recherche en 

alimentation, santé animale, 

sciences agronomiques et de 

l'environnement (Vet Agro 

Sup); 

— L'Ecole nationale vétérinaire, 

agroalimentaire et de 

l'alimentation, Nantes-

Atlantique (ONIRIS); 

— L'Ecole nationale vétérinaire 

d'Alfort; 

— L'Ecole nationale vétérinaire 

de Toulouse. 

 21.12.1980 

Hrvatska Diploma “doktor veterinarske 

medicine/doktorica veterinarske 

medicine” 

Veterinarski fakultet Sveučilišta 

u Zagrebu 

 1.7.2013 

Ireland — Diploma of Bachelor in/of 

Veterinary Medicine (MVB) 

— Diploma of Membership of 

the Royal College of 

Veterinary Surgeons 

(MRCVS) 

  21.12.1980 

Italia Diploma di laurea in medicina 

veterinaria 

Università Diploma di abilitazione 

all'esercizio della medicina 

veterinaria 

1.1. 1985 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής 

Κτηνιάτρου 

Κτηνιατρικό Συμβούλιο  1.5.2004 

Latvija Veterinārārsta diploms Latvijas Lauksaimniecības 

Universitāte 

 1.5.2004 

Lietuva 1.  Aukštojo mokslo diplomas 

(veterinarijos gydytojo 

(DVM)) 

1.  Lietuvos Veterinarijos 

Akademija 

 1.5.2004 

2.  Magistro diplomas 

(veterinarinės medicinos 

magistro kvalifikacinis 

laipsnis ir veterinarijos 

gydytojo profesinė 

kvalifikacija) 

2.  Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas 

 

Luxembourg Diplôme d'Etat de docteur en 

médecine vétérinaire 

Jury d'examen d'Etat  21.12.1980 

Magyarország Okleveles állatorvos doktor 

oklevél (dr. vet) 

Felsőoktatási intézmény  1.5.2004 

Malta Liċenzja ta' Kirurgu Veterinarju Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji  1.5.2004 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

Nederland Getuigschrift van met goed 

gevolg afgelegd 

diergeneeskundig/veeartsenijkun

dig examen 

  21.12.1980 

Österreich — Diplom-Tierarzt 

— Magister medicinae 

veterinariae 

Universität  1.1.1994 

Polska Dyplom lekarza weterynarii 1.  Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie 

2.  Akademia Rolnicza we 

Wrocławiu(1) 

3.  Uniwersytet Przyrodniczy 

we Wrocławiu(2) 

4.  Akademia Rolnicza w 

Lublinie(3) 

5.  Uniwersytet Przyrodniczy w 

Lublinie(4) 

6.  Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie 

 1.5.2004 

Portugal — Carta de curso de licenciatura 

em medicina veterinária 

— Carta de mestrado integrado 

em medicina veterinária 

Universidade  1.1.1986 

România Diplomă de licenţă de doctor 

medic veterinary 

Universităţi  1.1.2007 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje 

strokovni naslov “doktor 

veterinarske medicine/doktorica 

veterinarske medicine” 

Univerza Spričevalo o opravljenem 

državnem izpitu s področja 

veterinarstva 

1.5.2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 

akademického titulu “doktor 

veterinárskeho lekárstva” 

(“MVDr.”) 

Univerzita  1.5.2004 

Suomi/Finland Eläinlääketieteen lisensiaatin 

tutkinto/Veterinärmedicine 

licentiatexamen 

Yliopisto  1.1.1994 

Sverige Veterinärexamen Sveriges Lantbruksuniversitet  1.1.1994 

United Kingdom 1.  Bachelor of Veterinary 

Science (BVSc) 

1.  University of Bristol  21.12.1980 

2.  Bachelor of Veterinary 

Science (BVSc) 

2.  University of Liverpool 

3.  Bachelor of Veterinary 

Medicine (Vet MB) 

3.  University of Cambridge 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

 4.  Bachelor of Veterinary 

Medicine and Surgery 

(BVM&S) 

4.  University of Edinburgh   

 5.  Bachelor of Veterinary 

Medicine and Surgery 

(BVMS) 

5.  University of Glasgow   

 6.  Bachelor of Veterinary 

Medicine (BvetMed) 

6.  University of London   

 7.  Bachelor of Veterinary 

Medicine and Bachelor of 

Veterinary Surgery (B.V.M., 

B.V.S.) 

7.  University of Nottingham   

(1) Gyldig til 22.11.2006. 

(2) Fra 23.11.2006. 

(3) Gyldig til 10.4.2008. 

(4) Fra 11.4.2008.» 

5.  Nr. 5.5.2 skal lyde: 

«5.5.2. Kvalifikasjonsbevis – jordmor 

Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

België/Belgique/ 

Belgien 

Diploma van vroedvrouw/ 

Diplôme d'accoucheuse 

— De erkende opleidings-

instituten/Les établissements 

d'enseignement 

— De bevoegde 

Examencommissie van de 

Vlaamse Gemeenschap/Le 

Jury compétent 

d'enseignement de la 

Communauté française 

Vroedvrouw/Accoucheuse 23.1.1983 

България Диплома за висше образование 

на образователно-

квалификационна степен 

“Бакалавър” с професионална 

квалификация “Акушерка” 

Университет Акушеркa 1.1.2007 

Česká republika 1.  Diplom o ukončení studia ve 

studijním programu 

ošetřovatelství ve studijním 

oboru porodní asistentka 

(bakalář, Bc.) 

1.  Vysoká škola zřízená nebo 

uznaná státem 

Porodní asistentka/porodní 

asistent 

1.5.2004 

2.  Diplom o ukončení studia ve 

studijním programu porodní 

asistence ve studijním oboru 

porodní asistentka (bakalář, 

Bc.) 

2.  Vysoká škola zřízená nebo 

uznaná státem 

3.  Diplom o ukončení studia ve 

studijním oboru diplomovaná 

porodní asistentka 

(diplomovaný specialista, 

DiS.) 

3.  Vyšší odborná škola zřízená 

nebo uznaná státem 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

Danmark Bevis for uddannelsen til 

professionsbachelor i 

jordemoderkundskab 

Professionshøjskole Jordemoder 23.1.1983 

Deutschland Zeugnis über die staatliche 

Prüfung für Hebammen und 

Entbindungspfleger 

Staatlicher Prüfungsausschuss — Hebamme 

— Entbindungspfleger 

23.1.1983 

Eesti Diplom ämmaemanda erialal — Tallinna Meditsiinikool 

— Tartu Meditsiinikool 

Ämmaemand 1.5.2004 

Ämmaemanda diplom — Tallinna Tervishoiu 

Kõrgkool 

— Tartu Tervishoiu Kõrgkool 

Ελλάδα 1.  Πτυχίο Τμήματος 

Μαιευτικής Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Τ.Ε.Ι.) 

1.  Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) 

Μαία 23.1.1983 

2.  Πτυχίο του Τμήματος Μαιών 

της Ανωτέρας Σχολής 

Στελεχών Υγείας και 

Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ) 

2.  ΚΑΤΕΕ Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων 

Μαιευτής 

3.  Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας 

Σχολής Μαιών 

3.  Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας 

España — Título de matrona 

— Título de asistente obstétrico 

(matrona) 

— Título de enfermería 

obstétrica-ginecológica 

Ministerio de Educación y 

Cultura 

— Matrona 

— Asistente obstétrico 

1.1.1986 

France Diplôme de sage-femme L'Etat Sage-femme 23.1.1983 

Hrvatska Svjedodžba “prvostupnik 

(baccalaureus) primaljstva/ 

sveučilišna prvostupnica 

(baccalaurea) primaljstva” 

— Medicinski fakulteti 

sveučilišta u Republici 

Hrvatskoj 

— Sveučilišta u Republici 

Hrvatskoj 

— Veleučilišta i visoke škole u 

Republici Hrvatskoj 

Prvostupnik (baccalaureus) 

Primaljstva/Prvostupnica 

(baccalaurea) primaljstva 

1.7.2013 

Ireland 1.  Certificate in Midwifery(1) 1.  An Bórd Altranais (The 

Nursing Board) [up to 1 

October 2012]; 

Bórd Altranais agus 

Cnáimhseachais na hEireann 

(The Nursing and Midwifery 

Board of Ireland, NMBI) 

[from 2 October 2012]. 

Registered Midwife (RM) 23.1.1983 

 2.  B.Sc. in Midwifery approved 

by the NMBI(2) 

2.  A third-level Institution 

delivering a Midwifery 

education programmes 

approved by the NMBI 
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kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

 3.  Higher/Post-graduate 

Diploma in Midwifery 

approved by the NMBI74 

3.  third-level Institution 

delivering Higher/Post-

graduate Diploma in 

Midwifery approved by the 

NMBI 

  

Italia 1.  Diploma d'ostetrica 1.  Scuole riconosciute dallo 

Stato 

Ostetrica 23.1.1983 

2.  Laurea in ostetricia 2.  Universita' 

Κύπρος Δίπλωμα στο μεταβασικό 

πρόγραμμα Μαιευτικής 

Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραμμένη Μαία 1.5.2004 

Latvija Diploms par vecmātes 

kvalifikācijas iegūšanu 

Māsu skolas Vecmāte 1.5.2004 

Lietuva 1.  Aukštojo mokslo diplomas, 

nurodantis suteiktą 

bendrosios praktikos 

slaugytojo profesinę 

kvalifikaciją, ir profesinės 

kvalifikacijos pažymėjimas, 

nurodantis suteiktą akušerio 

profesinę kvalifikaciją 

— Pažymėjimas, liudijantis 

akušerio profesinę 

praktiką 

1.  Universitetas Akušeris 1.5.2004 

 2.  Aukštojo mokslo diplomas 

(neuniversitetinės studijos), 

nurodantis suteiktą 

bendrosios praktikos 

slaugytojo profesinę 

kvalifikaciją, ir profesinės 

kvalifikacijos pažymėjimas, 

nurodantis suteiktą akušerio 

profesinę kvalifikaciją 

— Pažymėjimas, liudijantis 

akušerio profesinę 

praktiką 

2.  Kolegija   

 3.  Aukštojo mokslo diplomas 

(neuniversitetinės studijos), 

nurodantis suteiktą akušerio 

profesinę kvalifikaciją 

3.  Kolegija   

 4.  Bakalauro diplomas (slaugos 

bakalauro kvalifikacinis 

laipsnis ir bendrosios 

praktikos augytojo profesinė 

kvalifikacija) 

Ir Profesinės kvalifikacijos 

pažymėjimas (akušerio 

profesinė kvalifikacija) 

4.  Universitetas   
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 5.  Profesinio bakalauro 

diplomas (slaugos profesinio 

bakalauro kvalifikacinis 

laipsnis ir bendrosios 

praktikos slaugytojo 

profesinė kvalifikacija) 

Ir Profesinės kvalifikacijos 

pažymėjimas (akušerio 

profesinė kvalifikacija) 

5.  Kolegija   

 6.  Profesinio bakalauro 

diplomas 

(akušerijos profesinio 

bakalauro kvalifikacinis 

laipsnis ir akušerio profesinė 

kvalifikacija) 

6.  Kolegija   

Luxembourg Diplôme de sage-femme Ministère de l'éducation 

nationale, de la formation 

professionnelle et des sports 

Sage-femme 23.1.1983 

Magyarország 1.  Szülésznő bizonyítvány 1.  Iskola/főiskola Szülésznő 1.5.2004 

2.  Szülésznő oklevél 2.  Felsőoktatási intézmény 

Malta Lawrja jew diploma fl— Istudji 

tal-Qwiebel 

Universita` ta' Malta Qabla 1.5.2004 

Nederland Diploma van verloskundige Door het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport erkende opleidings-

instellingen 

Verloskundige 23.1.1983 

Österreich 1.  Hebammen-Diplom 1. — Hebammenakademie 

— Bundeshebamme-

lehranstalt 

Hebamme 1.1.1994 

2.  Diplom über den Abschluss 

des Fachhochschul-

Bachelorstudiengangs 

“Hebamme” 

2.  Fachhochschulrat 

Polska — Dyplom ukończenia studiów 

wyższych na kierunku 

położnictwo z tytułem 

“magister położnictwa” 

— Dyplom ukończenia studiów 

wyższych zawodowych na 

kierunku/specjalności 

położnictwo z tytułem 

“licencjat położnictwa” 

Instytucja prowadząca 

kształcenie na poziomie 

wyższym uznana przez właściwe 

władze (Higher education 

institution recognised by the 

competent authorities) 

Położna 1.5.2004 
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Yrkestittel Referansedato 

Portugal 1.  Diploma de enfermeiro 

especialista em enfermagem 

de saúde materna e obstétrica 

1.  Ecolas de Enfermagem Enfermeiro especialista em 

enfermagem de saúde materna e 

obstétrica 

1.1.1986 

2.  Diploma/carta de curso de 

estudos superiores 

especializados em 

enfermagem de saúde 

materna e obstétrica 

2.  Escolas Superiores de 

Enfermagem 

3.  Diploma (do curso de pós-

licenciatura) de 

especialização em 

enfermagem de saúde 

materna e obstétrica 

3. — Escolas Superiores de 

Enfermagem 

— Escolas Superiores de 

Saúde 

România Diplomă de licenţă de moaşă Universităţi Moaşă 1.1.2007 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje 

strokovni naslov “diplomirana 

babica/diplomirani babičar” 

1.  Univerza 

2.  Visoka strokovna šola 

diplomirana babica/diplomirani 

babičar 

1.5.2004 

Slovensko 1.  DIPLOM 

pôrodná asistencia 

“bakalár” (“Bc.”) 

1.  Vysoká škola/Univerzita Pôrodná asistentka 1.5.2004 

2.  DIPLOM 

diplomovaná pôrodná 

asistentka 

2.  Stredná zdravotnícka škola 

Suomi/Finland 1.  Kätilön tutkinto/ 

barnmorskeexamen 

1.  Terveydenhuoltooppi-

laitokset/ 

hälsovårdsläroanstalter 

Kätilö/Barnmorska 1.1.1994 

2.  Sosiaali— ja terveysalan 

ammattikorkeakoulututkinto, 

kätilö (AMK)/ 

yrkeshögskoleexamen inom 

hälsovård och det sociala 

området, barnmorska (YH) 

2.  Ammattikorkeakoulut/ 

Yrkeshögskolor 

Sverige Barnmorskeexamen Universitet eller högskola Barnmorska 1.1.1994 

United Kingdom A qualification approved by the 

Nursing and Midwifery Council 

or its predecessor bodies as 

attesting to the completion of 

training as required for midwives 

by article 40 and the standard of 

proficiency as required for 

registration as a Registered 

Midwife in its register(3) 

Education institution approved 

by the Nursing and Midwifery 

Council or its predecessor bodies 

Registered Midwife 23.1.1983 

(1) Dette kvalifikasjonsbeviset gir innehaveren rett til automatisk godkjenning når det utstedes til medlemsstatenes borgere som har oppnådd 

kvalifikasjonen i Irland. 

(2) Disse opplysningene om kvalifikasjonsbeviset ble innført for å sikre at personer som er utdannet i Irland, ville ha rett til automatisk godkjenning uten 

krav om faktisk registrering i Irland, ettersom slik registrering ikke er en del av kvalifiseringsprosessen. 

(3) Disse opplysningene om kvalifikasjonsbeviset ble innført for å sikre at personer som er utdannet i Det forente kongerike, ville ha rett til automatisk 

godkjenning av kvalifikasjonen uten krav om faktisk registrering, ettersom slik registrering ikke er en del av kvalifiseringsprosessen.» 
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6.  Nr. 5.6.2 skal lyde: 

«5.6.2. Kvalifikasjonsbevis – farmasøyt 

Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

België/ Belgique/ 

Belgien 

Diploma van apotheker / 

Diplôme de pharmacien 

— De universiteiten/Les 

universities 

— De bevoegde 

Examencommissie van de 

Vlaamse Gemeenschap/Le 

Jury compétent 

d'enseignement de la 

Communauté française 

 1.10.1987 

България Диплома за висше образование 

на образователно-

квалификационна степен 

“Магистър” по “Фармация” с 

професионална квалификация 

“Магистър-фармацевт” 

Университет  1.1.2007 

Česká republika Diplom o ukončení studia ve 

studijním programu farmacie 

(magistr, Mgr.) 

Farmaceutická fakulta univerzity 

v České republice 

 1.5.2004 

Danmark Bevis for kandidatuddannelsen i 

farmaci (cand.pharm.) 

Det Farmaceutiske Fakultet, 

Københavns Universitet 

 1.10.1987 

Bevis for kandidatuddannelsen i 

farmaci (cand.pharm.) 

Syddansk Universitet  

Deutschland Zeugnis über die Staatliche 

Pharmazeutische Prüfung 

Zuständige Behörden  1.10.1987 

Eesti Diplom proviisori õppekava 

läbimisest 

Farmaatsiamagister 

Master of Science in Pharmacy 

(MSc) 

Tartu Ülikool  1.5.2004 

Ελλάς Άδεια άσκησης φαρμακευτικού 

επαγγέλματος 

— Περιφέρεια 

— Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

 1.10.1987 

España Título de Licenciado en Farmacia — Ministerio de Educación y 

Cultura 

— El rector de una universidad 

 1.10.1987 

Título de Graduado/a en 

Farmacia 

—  El rector de una Universidad  1.1.1986 

France — Diplôme d'Etat de 

pharmacien 

— Diplôme d'Etat de docteur en 

pharmacie 

Universités  1.10.1987 
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Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

Hrvatska Diploma 'magistar 

farmacije/magistra farmacije' 

— Farmaceutsko- biokemijski 

fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu 

— Medicinski fakultet 

Sveučilišta u Splitu 

— Kemijsko- tehnološki 

fakultet Sveučilišta u Splitu 

 1.7. 2013 

Ireland 1.  Certificate of Registered 

Pharmaceutical Chemist(1) 

Certificate of Registration as 

a Pharmacist(1) 

1.  Cumann Cógaiseoirí na 

hEireann 

(Pharmaceutical Society of 

Ireland) 

 1.10.1987 

2.  A degree in Pharmacy 

recognised by the 

Pharmaceutical Society of 

Ireland(2) 

2.  Universities delivering 

degrees in pharmacy 

recognised by the 

Pharmaceutical Society of 

Ireland 

2.  Notification from the 

Pharmaceutical Society of 

Ireland that the person 

named therein is the holder 

of a qualification appropriate 

for practicing as pharmacist 

Italia Diploma o certificato di 

abilitazione all'esercizio della 

professione di farmacista 

ottenuto in seguito ad un esame 

di Stato 

Università  1.11.1993 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής 

Φαρμακοποιού 

Συμβούλιο Φαρμακευτικής  1.5.2004 

Latvija Farmaceita diploms Universitātes tipa augstskola  1.5.2004 

Lietuva 1.  Aukštojo mokslo diplomas, 

nurodantis suteiktą 

vaistininko profesinę 

kvalifikaciją 

2.  Magistro diplomas 

(farmacijos magistro 

kvalifikacinis laipsnis ir 

vaistininko profesinė 

kvalifikacija) 

Universitetas  1.5.2004 

Luxembourg Diplôme d'Etat de pharmacien Jury d'examen d'Etat + visa du 

ministre de l'éducation nationale 

 1.10.1987 

Magyarország Okleveles gyógyszerész oklevél 

(magister pharmaciae, abbrev: 

mag. Pharm) 

Egyetem  1.5.2004 

Malta Lawrja fil-farmaċija Universita` ta' Malta  1.5.2004 

Nederland Getuigschrift van met goed 

gevolg afgelegd 

apothekersexamen 

Faculteit Farmacie  1.10.1987 
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Referansedato 

Österreich Staatliches Apothekerdiplom Österreichische 

Apothekerkammer 

 1.10.1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów 

wyższych na kierunku farmacja z 

tytułem magistra 

1.  Akademia Medyczna 

2.  Uniwersytet Medyczny 

3.  Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 1.5.2004 

Portugal — Licenciatura em Farmácia 

— Carta de curso de licenciatura 

em Ciências Farmacêuticas 

Instituição de Ensino Superior 

Universitário 

 1.10.1987 

Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas 

 1.1.2007 

România Diplomă de licenţă de farmacist Universităţi  1.1.2007 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje 

strokovni naziv “magister 

farmacije/magistra farmacije” 

Univerza Potrdilo o opravljenem 

strokovnem izpitu za poklic 

magister farmacije/magistra 

farmacije 

1.5.2004 

Slovensko DIPLOM 

farmácia 

magister (“Mgr.”) 

Univerzita  1.5.2004 

Suomi/Finland Proviisorin 

tutkinto/Provisorexamen 

Yliopisto  1.10.1994 

Sverige Apotekarexamen Universitet och högskolor  1.10.1994 

United Kingdom 1.  Certificate of Registered 

Pharmacist(3) 

  1.10.1987 

2.  A degree in pharmacy 

approved by either the 

General Pharmaceutical 

Council (formerly Royal 

Pharmaceutical Society of 

Great Britain) or the 

Pharmaceutical Society of 

Northern Ireland(4) 

Universities delivering pharmacy 

degrees approved by the General 

Pharmaceutical Council 

(formerly Royal Pharmaceutical 

Society of Great Britain) or the 

Pharmaceutical Society of 

Northern Ireland 

Notification from the General 

Pharmaceutical Council or 

Pharmaceutical Society of 

Northern Ireland confirming 

successful completion of the 

approved pharmacy degree,  

12 months practical training and 

a pass of the registration 

assessment. 

(1) Dette kvalifikasjonsbeviset gir innehaveren rett til automatisk godkjenning når det utstedes til medlemsstatenes borgere som har oppnådd 

kvalifikasjonen i Irland. 

(2) Disse opplysningene om kvalifikasjonsbeviset ble innført for å sikre at personer som er utdannet i Irland, ville ha rett til automatisk godkjenning uten 

krav om faktisk registrering i Irland. I slike tilfeller skal det medfølgende sertifikatet bekrefte at alle kvalifikasjonskrav er oppfylt. 

(3) Dette kvalifikasjonsbeviset gir innehaveren rett til automatisk godkjenning av kvalifikasjonen når det utstedes til medlemsstatenes borgere som har 

oppnådd kvalifikasjonen i Det forente kongerike. 

(4) Disse opplysningene om kvalifikasjonsbeviset ble innført for å sikre at personer som er utdannet i Det forente kongerike, ville ha rett til automatisk 

godkjenning av sine kvalifikasjoner uten krav om faktisk registrering. I slike tilfeller skal det medfølgende sertifikatet bekrefte at alle 

kvalifikasjonskrav er oppfylt.» 
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7.  Nr. 5.7.1 skal lyde: 

«5.7.1. Kvalifikasjonsbevis – arkitekt godkjent i henhold til artikkel 46 

Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 

Akademisk 

referanseår 

België/Belgique/ 

Belgien 

1.  Architect/Architecte 1.  Nationale hogescholen voor 

architectuur/Ecoles 

nationales supérieures 

d'architecture 

 1988/1989 

 2.  Architect/Architecte 2.  Hogere-architectuur-

instituten/Instituts supérieurs 

d'architecture 

 

 3.  Architect/Architecte 3.  Provinciaal Hoger Instituut 

voor Architectuur te 

Hasselt/Ecole provinciale 

supérieure d'architecture de 

Hasselt 

 

 4.  Architect/Architecte 4.  Koninklijke Academies voor 

Schone Kunsten/Académies 

royales des Beaux-Arts 

 

 5.  Architect/Architecte 5.  Sint-Lucasscholen/Ecoles 

Saint-Luc 

 

 6.  Burgerlijke ingenieur-

architect 

6. — Faculteiten Toegepaste 

Wetenschappen van de 

Universiteiten/Facultés 

des sciences appliquées 

des universités 

— “Faculté Polytechnique” 

van Mons 

 

 7.  Burgerlijk Ingenieur— 

Architect (Ir. Arch.) 

7.  K.U. Leuven, faculteit 

ingenieurswetenschappen 

Certificat de stage délivré par 

l'Ordre des Architectes/ 

Stagegetuigschrift afgeleverd 

door de Orde van Architecten 

2004/2005 

 8.  Burgerlijk Ingenieur— 

Architect (Ir. Arch.) 

8.  Vrije Universiteit Brussel, 

faculteit 

ingenieurswetenschappen 

Certificat de stage délivré par 

l'Ordre des 

Architectes/Stagegetuigschrift 

afgeleverd door de Orde van 

Architecten 

2004/2005 

България Магистър-Специалност 

aрхитектура 

—  Университет по 

архитектура, строителство 

и геодезия София, 

Архитектурен факултет 

Свидетелство, издадено от 

компетентната Камара на 

архитектите, удостоверяващо 

изпълнението на 

предпоставките, необходими 

за регистрация като архитект 

с пълна проектантска 

правоспособност в регистъра 

на архитектите 

2010/2011 

—  Варненски свободен 

университет “Черноризец 

Храбър”, Варна, 

Архитектурен факултет 

2007/2008 
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  —  Висше строително 

училище “Любен 

Каравелов”, Архитектурен 

факултет 

 2009/2010 

Česká republika Architektura a urbanismus — Fakulta architektury, České 

vysoké učení technické 

(ČVUT) v Praze 

— Vysoké učení technické v 

Brně, Fakulta architektury 

Osvědčení o splnění 

kvalifikačních požadavků pro 

samostatný výkon profese 

architekta vydané Českou 

komorou architektů 

2007/2008 

 Inženýr architekt (Ing.Arch.) —  Technická univerzita v 

Liberci, Fakulta umění a 

architektury 

 

 Magistr umění v oboru 

architektura (MgA.) 

—  Vysoká škola 

uměleckoprůmyslová v Praze 

 

 Magistr umění v oboru 

Architektonická tvorba, MgA 

—  Akademie výtvarných umění 

v Praze 

 2007/2008 

Danmark Bevis for kandidatuddannelsen i 

arkitektur (cand.arch.) 

— Kunstakademiets 

Arkitektskole i København 

— Arkitektskolen i Århus 

 1988/1989 

Deutschland Diplom-Ingenieur, Diplom-

Ingenieur Univ. 

— Universitäten 

(Architektur/Hochbau) 

— Technische Hochschulen 

(Architektur/Hochbau) 

— Technische Universitäten 

(Architektur/Hochbau) 

— Universitäten-

Gesamthochschulen 

(Architektur/Hochbau) 

— Hochschulen für bildende 

Künste 

— Hochschulen für Künste 

Bescheinigung einer 

zuständigen Architektenkammer 

über die Erfüllung der 

Qualifikationsvoraussetzungen 

im Hinblick auf eine Eintragung 

in die Architektenliste 

1988/1989 

 Diplom-Ingenieur, Diplom-

Ingenieur FH 

— Fachhochschulen 

(Architektur/Hochbau) 

— Universitäten-

Gesamthochschulen 

(Architektur/Hochbau) bei 

entsprechenden 

Fachhochschulstudiengängen 
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Akademisk 

referanseår 

 Master of Arts — M.A. —  Hochschule Bremen — 

University of applied 

Sciences, Fakultät 

Architektur, Bau und Umwelt 

— School of Architecture 

Bremen 

 2003/2004 

  —  Fachhochschule Münster 

(University of Applied 

Sciences) — Muenster 

School of Architecture 

 2000/2001 

  —  Georg-Simon-Ohm-

Hochschule Nürnberg 

Fakultät Architektur 

 2005/2006 

  —  Hochschule Anhalt 

(University of Applied 

Sciences) Fachbereich 

Architektur, Facility 

Management und 

Geoinformation 

 2010/2011 

  —  Hochschule Regensburg 

(University of Applied 

Sciences), Fakultät für 

Architektur 

 2007/2008 

  —  Technische Universität 

München, Fakultät für 

Architektur 

 2009/2010 

  —  Hochschule Lausitz, 

Studiengang Architektur, 

Fakultät für Bauen 

“seit Juli 2013: 

Brandenburgische 

Technische Universität 

Cottbus-Senftenberg” 

 2009/2010 

  —  Fachhochschule Lübeck, 

University of Applied 

Sciences, Fachbereich 

Bauwesen 

 2004/2005 

  —  Fachhochschule für Technik 

und Wirtschaft Dresden, 

Fakultät Bauingenieurwesen/ 

Architektur 

 2005/2006 

  —  Fachhochschule Erfurt/ 

University of Applied 

Sciences 

 2006/2007 

  —  Hochschule Augsburg/ 

Augsburg University of 

Applied Sciences 

 2005/2006 

  —  Hochschule Koblenz, 

Fachbereich Bauwesen 

 2004/2005 

  —  Hochschule München/ 

Fakultät für Architektur 

 2005/2006 
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kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 

Akademisk 

referanseår 

 Master of Arts (in Kombination 

mit einem Bachelorabschluss in 

Architektur) 

Hochschule Trier Fachbereich 

Gestaltung — Fachrichtung 

Architektur 

 2007/2008 

 Master of Engineering (in 

Kombination mit einem 

Bachelorabschluss in 

Engineering) 

Technische Hochschule 

Mittelhessen (University of 

Applied Sciences) Fachbereich 

Bauwesen 

 2010/2011 

 Bachelor of Arts — B.A. —  Hochschule Anhalt 

(University of Applied 

Sciences) Fachbereich 

Architektur, Facility 

Management und 

Geoinformation 

 2010/2011 

  —  Technische Universität 

München, Fakultät für 

Architektur 

 2009/2010 

  —  Alanus Hochschule für Kunst 

und Gesellschaft, Bonn 

 2007/2008 

 Bachelor of Sciences (B.Sc.) Hochschule Bochum, 

Fachbereich Architektur 

 2003/2004 

 Master of Science Leibniz Universität Hannover, 

Fakultät für Architektur und 

Landschaft 

 2011/2012 

Ελλάδα Δίπλωμα αρχιτέκτονα — 

μηχανικού 

— Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τμήμα 

αρχιτεκτόνων — μηχανικών 

— Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 

τμήμα αρχιτεκτόνων — 

μηχανικών της Πολυτεχνικής 

σχολής 

Βεβαίωση που χορηγεί το 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

(ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την 

άσκηση δραστηριοτήτων στον 

τομέα της αρχιτεκτονικής 

1988/1989 

 Δίπλωμα Αρχιτέκτονα—

Μηχανικού 

—  Πανεπιστήμιο Πατρών, 

τμήμα αρχιτεκτόνων — 

μηχανικών της Πολυτεχνικής 

σχολής 

 2003/2004 

España Título oficial de arquitecto Rectores de las universidades 

enumeradas a continuación: 

— Universidad politécnica de 

Cataluña, escuelas técnicas 

superiores de arquitectura de 

Barcelona o del Vallès 

 1988/1989 
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  — Universidad politécnica de 

Madrid, escuela técnica 

superior de arquitectura de 

Madrid 

— Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria 

— Universidad politécnica de 

Valencia, escuela técnica 

superior de arquitectura de 

Valencia 

— Universidad de Sevilla, 

escuela técnica superior de 

arquitectura de Sevilla 

— Universidad de Valladolid, 

escuela técnica superior de 

arquitectura de Valladolid 

— Universidad de Santiago de 

Compostela, escuela técnica 

superior de arquitectura de 

La Coruña 

— Universidad del País Vasco, 

escuela técnica superior de 

arquitectura de San Sebastián 

— Universidad de Navarra, 

escuela técnica superior de 

arquitectura de Pamplona 

  

  —  Universidad de A Coruña  1991/1992 

  —  Universidad de Granada, 

Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Granada. 

 1994/1995 

  —  Universidad de Alicante, 

escuela politécnica superior 

de Alicante 

 1997/1998 

  — Universidad Europea de 

Madrid 

— Universidad Ramón Llull, 

escuela técnica superior de 

arquitectura de La Salle 

 1998/1999 

  — Universidad de Cataluña, 

escuela técnica superior de 

arquitectura de Barcelona 

 1999/2000 
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  — Universidad Alfonso X El 

Sabio, centro politécnico 

superior de Villanueva de la 

Cañada 

— Universidad de Alcalá 

(Escuela de Arquitectura) 

— Universidad Internacional de 

Cataluña, Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura 

— Universidad S.E.K. de 

Segovia, centro de estudios 

integrados de arquitectura de 

Segovia 

  

  —  Universidad Camilo José 

Cela de Madrid 

 2000/2001 

  —  Universidad San Pablo CEU  2001/2002 

  —  Universidad CEU Cardenal 

Herrera, Valencia-Escuela 

Superior de Enseñanzas 

Técnicas 

 2002/2003 

  —  Universidad Rovira i Virgili  2005/2006 

  —  Universidad Francisco de 

Vitoria 

 2006/2007 

  —  IE Universidad. Escuela 

Técnica Superior de Estudios 

Integrados de Arquitectura 

 2009/2010 

 Título de Graduado/a en 

Arquitectura 

—  IE Universidad, Escuela 

Técnica Superior de Estudios 

Integrados de Arquitectura 

 2008/2009 

  — Universidad Europea de 

Madrid 

— Universitat Internacional de 

Catalunya 

— Universidad San Jorge 

(Zaragoza) 

— Universidad de Navarra 

 2009/2010 

  — Universidad San Pablo CEU 

— Madrid 

— Universitat Politècnica de 

València 

 2010/2011 
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  — Universidad de A Coruña. 

Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de A Coruña 

— Universidad Rovira i Virgili 

— Universidad Cardenal 

Herrera CEU 

— Universidad Francisco de 

Vitoria 

  

 Graduado en fundamentos de la 

arquitectura + Máster en 

Arquitectura 

—  Universidad Politécnica de 

Madrid. Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de 

Madrid 

 2010/2011 

  —  Universidad Antonio de 

Nebrija 

 2011/2012 

France 1.  Diplôme d'architecte DPLG, 

y compris dans le cadre de la 

formation professionnelle 

continue et de la promotion 

sociale. 

1.  Le ministre chargé de 

l'architecture 

 1988/1989 

 2.  Diplôme d'architecte ESA 2.  Ecole spéciale d'architecture 

de Paris 

 

 3.  Diplôme d'architecte 

ENSAIS 

3.  Ecole nationale supérieure 

des arts et industries de 

Strasbourg, section 

architecture 

 

 4.  Diplôme d'Etat d'architecte 

(DEA) 

4.  Ecole Nationale Supérieure 

d'Architecture et de Paysage 

de Bordeaux (Ministère 

chargé de l'architecture et 

Ministère chargé de 

l'enseignement supérieur) 

Habilitation de l'architecte 

diplômé d'Etat à l'exercice de la 

maîtrise d'œuvre en son nom 

propre (HMONP) (Ministère 

chargé de l'architecture) 

2005/2006 

  Ecole Nationale Supérieure 

d'Architecture de Bretagne 

(Ministère chargé de 

l'architecture et Ministère 

chargé de l'enseignement 

supérieur 

 2005/2006 

  Ecole nationale supérieure 

d'architecture de Clermont-

Ferrand (Ministère chargé de 

l'architecture et ministère 

chargé de l'enseignement 

supérieur) 

 2004/2005 

  Ecole nationale supérieure 

d'architecture de Grenoble 

(Ministère chargé de 

l'architecture et ministère 

chargé de l'enseignement 

supérieur) 

 2004/2005 
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  Ecole nationale supérieure 

d'architecture et de paysage de 

Lille (Ministère chargé de 

l'architecture et ministère chargé 

de l'enseignement supérieur) 

 2004/2005 

  Ecole nationale supérieure 

d'architecture de Lyon (Ministère 

chargé de l'architecture et 

ministère chargé de 

l'enseignement supérieur) 

 2004/2005 

  Ecole nationale supérieure 

d'architecture de Marne La 

Vallée (Ministère chargé de 

l'architecture et ministère chargé 

de l'enseignement supérieur) 

 2004/2005 

  Ecole nationale supérieure 

d'architecture de Marseille 

(Ministère chargé de 

l'architecture et ministère chargé 

de l'enseignement supérieur) 

 2005/2006 

  Ecole nationale supérieure 

d'architecture de Montpellier 

(Ministère chargé de 

l'architecture et ministère chargé 

de l'enseignement supérieur) 

 2004/2005 

  Ecole nationale supérieure 

d'architecture de Nancy 

(Ministère chargé de 

l'architecture et ministère chargé 

de l'enseignement supérieur) 

 2004/2005 

  Ecole nationale supérieure 

d'architecture de Nantes 

(Ministère chargé de 

l'architecture et ministère chargé 

de l'enseignement supérieur) 

 2005/2006 

  Ecole nationale supérieure 

d'architecture de Normandie 

(Ministère chargé de 

l'architecture et ministère chargé 

de l'enseignement supérieur) 

 2004/2005 

  Ecole nationale supérieure 

d'architecture de Paris-Belleville 

(Ministère chargé de 

l'architecture et ministère chargé 

de l'enseignement supérieur) 

 2005/2006 
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  Ecole nationale supérieure 

d'architecture de Paris-La Villette 

(Ministère chargé de 

l'architecture et ministère chargé 

de l'enseignement supérieur) 

 2006/2007 

  Ecole nationale supérieure 

d'architecture de Paris Malaquais 

(Ministère chargé de 

l'architecture et ministère chargé 

de l'enseignement supérieur) 

 2005/2006 

  Ecole nationale supérieure 

d'architecture de Paris Val-de-

Seine (Ministère chargé de 

l'architecture et ministère chargé 

de l'enseignement supérieur) 

 2004/2005 

  Ecole nationale supérieure 

d'architecture de Saint-Etienne 

(Ministère chargé de 

l'architecture et ministère chargé 

de l'enseignement supérieur) 

 2004/2005 

  Ecole nationale supérieure 

d'architecture de Strasbourg 

(Ministère chargé de 

l'architecture et ministère chargé 

de l'enseignement supérieur) 

 2005/2006 

  Ecole nationale supérieure 

d'architecture de Toulouse 

(Ministère chargé de 

l'architecture et ministère chargé 

de l'enseignement supérieur) 

 2004/2005 

  Ecole nationale supérieure 

d'architecture de Versailles 

(Ministère chargé de 

l'architecture et ministère chargé 

de l'enseignement supérieur) 

 2004/2005 

 Diplôme d'Etat d'architecte 

(DEA), dans le cadre de la 

formation professionnelle 

continue 

Ecole nationale supérieure 

d'architecture de Lyon (Ministère 

chargé de l'architecture et 

ministère chargé de 

l'enseignement supérieur) 

 2006/2007 

  Ecole nationale supérieure 

d'architecture de Marseille 

(Ministère chargé de 

l'architecture et ministère chargé 

de l'enseignement supérieur) 

 2006/2007 
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  Ecole nationale supérieure 

d'architecture de Montpellier 

(Ministère chargé de 

l'architecture et ministère 

chargé de l'enseignement 

supérieur) 

 2006/2007 

  Ecole nationale supérieure 

d'architecture de Nantes 

(Ministère chargé de 

l'architecture et ministère 

chargé de l'enseignement 

supérieur) 

 2006/2007 

  Ecole nationale supérieure 

d'architecture de Strasbourg 

(Ministère chargé de 

l'architecture et ministère 

chargé de l'enseignement 

supérieur) 

 2006/2007 

 5.  Diplôme d'études de l'école 

spéciale d'architecture Grade 

2 équivalent au diplôme 

d'Etat d'architecte 

5.  Ecole spéciale d'architecture 

(Ministère chargé de 

l'architecture et ministère 

chargé de l'enseignement 

supérieur) 

Diplôme d'architecte de l'ESA 

habilitant à exercer la maitrise 

d'œuvre en son nom propre, 

équivalent à l'habilitation de 

l'architecte diplômé d'Etat à 

l'exercice de la maîtrise d'œuvre 

en son nom propre, reconnu par 

le Ministère chargé de 

l'architecture 

2006/2007 

 6.  Diplôme d'architecte INSA 

de Strasbourg équivalent au 

diplôme d'Etat d'architecte 

conférant le grade de master 

(parcours architecte) 

6.  Institut national des sciences 

appliquées de Strasbourg 

(INSA) (Ministère chargé de 

l'architecture et ministère 

chargé de l'enseignement 

supérieur) 

Habilitation de l'architecte de 

l'INSA à exercer la maîtrise 

d'œuvre en son nom propre 

équivalent à l'HMONP, 

reconnue par le ministère chargé 

de l'architecture 

2005/2006 

 Diplôme d'architecte INSA 

de Strasbourg équivalent au 

diplôme d'Etat d'architecte 

conférant le grade de master 

(parcours d'architecte pour 

ingénieur) 

Institut national des sciences 

appliquées de Strasbourg 

(INSA) (Ministère chargé de 

l'architecture et ministère 

chargé de l'enseignement 

supérieur) 

Habilitation de l'architecte de 

l'INSA à exercer la maîtrise 

d'œuvre en son nom propre 

équivalent à l'HMONP, délivrée 

par le ministère chargé de 

l'architecture 

2005/2006 

Hrvatska     

Ireland 1.  Degree of Bachelor of 

Architecture (B.Arch. NUI) 

1.  National University of 

Ireland to architecture 

graduates of University 

College Dublin 

Certificate of fulfilment of 

qualifications requirements for 

professional recognition as an 

architect in Ireland issued by the 

Royal Institute of Architects of 

Ireland (RIAI) 

1988/1989 

 2.  Degree of Bachelor of 

Architecture (B.Arch.) 

— (Previously, until 2002 

— Degree standard 

diploma in architecture 

(Dip. Arch)) 

2.  Dublin Institute of 

Technology, Bolton Street, 

Dublin 

(College of Technology, 

Bolton Street, Dublin) 
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 3.  Certificate of associateship 

(ARIAI) 

3.  Royal Institute of Architects 

of Ireland 

  

 4.  Certificate of membership 

(MRIAI) 

4.  Royal Institute of Architects 

of Ireland 

  

 5.  Degree of Bachelor of 

Architecture (Honours) 

(B.Arch. (Hons) UL) 

5.  University of Limerick  2005/2006 

 6.  Degree of Bachelor of 

Architecture (Honours) 

(B.Arch. (Hons) WIT) 

6.  Waterford Institute of 

Technology 

 2005/2006 

Italia(1) Laurea in architettura — Università di Camerino 

— Università di Catania — Sede 

di Siracusa 

— Università di Chieti 

— Università di Ferrara 

— Università di Firenze 

— Università di Genova 

— Università di Napoli Federico 

II 

— Università di Napoli II 

— Università di Palermo 

— Università di Parma 

— Università di Reggio Calabria 

— Università di Roma “La 

Sapienza” 

— Università di Roma III 

— Università di Trieste 

— Politecnico di Bari 

— Politecnico di Milano 

— Politecnico di Torino 

— Istituto universitario di 

architettura di Venezia 

Diploma di abilitazione 

all'esercizio indipendente della 

professione che viene rilasciato 

dal ministero della Pubblica 

istruzione (ora Ministero 

dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca) dopo che il 

candidato ha sostenuto con esito 

positivo l'esame di Stato davanti 

ad una commissione competente 

1988/1989 

  —  Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio 

Calabria 

 2000/2001 

 Laurea in ingegneria edile — 

architettura 

— Università dell'Aquila 

— Università di Pavia 

— Università di Roma “La 

Sapienza” 

 1998/1999 
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 Laurea specialistica in ingegneria 

edile — architettura 

— Università dell'Aquila 

— Università di Pavia 

— Università di Roma “La 

Sapienza” 

— Università di Ancona 

— Università di Basilicata — 

Potenza 

— Università di Pisa 

— Università di Bologna 

— Università di Catania 

— Università di Genova 

— Università di Palermo 

— Università di Napoli  

Federico II 

— Università di Roma — Tor 

Vergata 

— Università di Trento 

— Politecnico di Bari 

— Politecnico di Milano 

 2000/2001 

  — Università degli studi di 

Brescia 

— Università degli Studi di 

Cagliari 

 2001/2002 

  —  Università Politecnica delle 

Marche 

 2002/2003 

  —  Università degli studi della 

Calabria 

 2003/2004 

  —  Università degli studi di 

Salerno 

 2005/2006 

 Laurea magistrale in ingegneria 

edile — architettura 

— Università dell'Aquila 

— Università di Pavia 

— Università di Roma “La 

Sapienza” 

— Università di Pisa 

— Università di Bologna 

— Università di Catania 

— Università di Genova 

— Università di Palermo 

— Università di Napoli  

Federico II 

— Università di Roma — Tor 

Vergata 

— Università di Trento 

— Politecnico di Bari 

— Politecnico di Milano 

 2004/2005 

  —  Università degli studi di 

Salerno 

 2010/2011 
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  —  Università degli studi della 

Calabria 

 2004/2005 

  —  Università degli studi di 

Brescia 

 2004/2005 

  —  Università Politecnica delle 

Marche 

 2004/2005 

  —  Università degli Studi di 

Perugia 

 2006/2007 

  —  Università degli Studi di 

Padova 

 2008/2009 

  —  Università degli Studi di 

Genova 

 2014/2015 

 Laurea specialistica 

quinquennale in Architettura 

—  Prima Facoltà di Architettura 

dell'Università di Roma “La 

Sapienza” 

 1998/1999 

  — Università di Ferrara 

— Università di Genova 

— Università di Palermo 

— Politecnico di Milano 

— Politecnico di Bari 

 1999/2000 

  —  Università di Firenze  2001/2002 

 Laurea magistrale quinquennale 

in Architettura 

— Prima Facoltà di Architettura 

dell'Università di Roma “La 

Sapienza” 

— Università di Ferrara 

— Università di Genova 

— Università di Palermo 

— Politecnico di Bari 

— Università di Firenze 

— Politecnico di Milano 

 2004/2005 

 Laurea specialistica in 

architettura (Progettazione 

architettonica) 

—  Università di Roma Tre  2001/2002 

  Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” 

 2005/2006 

 Laurea magistrale in architettura 

(Progettazione architettonica) 

Università di Roma Tre  2004/2005 

 Laurea specialistica in 

Architettura 

— Università di Napoli II 

— Politecnico di Milano II 

— Facoltà di architettura 

dell'Università degli Studi G. 

D'Annunzio di Chieti-Pescara 

 2001/2002 
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  — Facoltà di architettura, 

Pianificazione e Ambiente 

del Politecnico di Milano 

— Facoltà di Architettura 

dell’Università degli studi di 

Trieste 

— Facoltà di Architettura di 

Siracusa, Università di 

Catania 

— Facoltà di architettura, 

Università degli Studi di 

Parma 

— Facoltà di Architettura, 

Università di Bologna 

— Università di Firenze 

  

  —  Università IUAV di Venezia  2002/2003 

  — Facoltà di Architettura Valle 

Giulia, Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza” 

— Università degli Studi di 

Camerino 

— Università di Napoli Federico 

II 

 2004/2005 

 Laurea magistrale in Architettura — Politecnico di Milano II 

— Università di Napoli II 

— Università di Napoli Federico 

II 

— Facoltà di architettura 

dell'Università degli Studi G. 

D'Annunzio di Chieti-Pescara 

— Facoltà di architettura, 

Pianificazione e Ambiente 

del Politecnico di Milano 

— Università IUAV di Venezia 

— Facoltà di Architettura, 

Università di Bologna 

— Facoltà di Architettura di 

Siracusa, Università di 

Catania 

— Facoltà di architettura, 

Università degli Studi di 

Parma 

— Facoltà di architettura 

dell'Università degli Studi di 

Trieste 

 2004/2005 
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  —  Università degli Studi di 

Trieste 

 2014/2015 

  —  Università degli Studi di 

Camerino 

 2006/2007 

  —  Università degli Studi di 

Enna “Kore” 

 2004/2005 

  — Università degli Studi di 

Firenze 

— Università degli Studi di 

Cagliari 

 2008/2009 

  — Università degli Studi di 

Udine 

— Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio 

Calabria 

 2009/2010 

  — Università degli Studi di 

Sassari 

— Università degli Studi della 

Basilicata 

 2010/2011 

  —  Università degli Studi di 

Genova 

 2014/2015 

 Laurea specialistica in 

architettura -progettazione 

architettonica e urbana 

Facoltà “Ludovico Quaroni” 

dell'Università degli Studi “La 

Sapienza” di Roma 

 2000/2001 

 Laurea Magistrale in architettura 

-progettazione architettonica e 

urbana 

Facoltà “Ludovico Quaroni” 

dell'Università degli Studi “La 

Sapienza” di Roma 

 2004/2005 

 Laurea Specialistica in 

Architettura (Progettazione 

Urbana) 

Università di Roma Tre  2001/2002 

 Laurea Magistrale in Architettura 

(Progettazione Urbana) 

Università di Roma Tre  2004/2005 

 Laurea Specialistica in 

Architettura (Progettazione 

urbana e territoriale) 

Politecnico di Torino  2002/2003 

 Laurea Specialistica in 

architettura (Architettura delle 

costruzioni) 

Politecnico di Milano (Facoltà di 

Architettura civile) 

 2001/2002 

 Laurea magistrale in architettura 

(Architettura delle costruzioni) 

Politecnico di Milano (Facoltà di 

Architettura civile) 

 2004/2005 

 Laurea Specialistica in 

Architettura (Restauro) 

—  Facoltà di architettura di 

Valle Giulia dell'Università 

degli Studi “La Sapienza” di 

Roma 

 2004/2005 

  —  Università degli Studi di 

Roma Tre — Facoltà di 

Architettura 

 2001/2002 
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  —  Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” 

 2005/2006 

 Laurea Magistrale in Architettura 

(Restauro) 

— Facoltà di architettura di 

Valle Giulia dell'Università 

degli Studi “La Sapienza” di 

Roma 

— Università degli Studi di 

Roma Tre — Facoltà di 

Architettura 

 2009/2010 

  —  Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” 

 2004/2005 

 Laurea Specialista in Architettura 

(costruzione) 

Politecnico di Torino  2002/2003 

 Laurea Magistrale in Architettura 

— Progettazione architettonica 

Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” 

 2004/2005 

  —  Politecnico di Torino  2013/2014 

 Laurea Magistrale in Architettura 

e Città, Valutazione e progetto 

Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” 

 2004/2005 

 Laurea Specialistica in 

Architettura e Città, Valutazione 

e progetto 

Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” 

 2007/2008 

 Laurea Magistrale in Architettura 

— Arredamento e Progetto 

Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” 

 2008/2009 

 Laurea Magistrale in Architettura 

Manutenzione e Gestione 

Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” 

 2008/2009 

 Laurea Magistrale in Architettura 

Costruzione Città 

Politecnico di Torino  2010/2011 

 Laurea Magistrale in Architettura 

per il Progetto Sostenibile 

Politecnico di Torino  2010/2011 

 Laurea Magistrale in Architettura 

per il Restauro e la 

Valorizzazione del Patrimonio 

Politecnico di Torino  2010/2011 

 Laurea Magistrale in Architettura 

e Culture del Progetto 

Università IUAV di Venezia  2013/2014 

 Laurea Magistrale in Architettura 

e Innovazione 

Università IUAV di Venezia  2013/2014 

 Laurea Magistrale in Architettura 

per il Nuovo e l'Antico 

Università IUAV di Venezia  2013/2014 

 Laurea Magistrale in Architettura 

— Restauro 

Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria 

 2013/2014 
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Κύπρος Διπλωμα αρχιτεκτονα — 

μηχανικου στην αρχιτεκτονικη 

—  Πανεπιστημιο κυπρου Βεβαιωση που εκδιδεται απο το 

επιστημονικο και τεχνικο 

επιμελητηριο κυπρου (ετεκ) η 

οποια επιτρεπει την ασκηση 

δραστηριοτητων στον τομεα 

τησ αρχιτεκτονικησ 

2005/2006 

 Professional Diploma in 

Architecture 

—  University of Nicosia  2006/2007 

 Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής (5 έτη) —  Frederick University Σχολή 

Αρχιτεκτονικής, Καλών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών του 

Πανεπιστημίου Frederick 

 2008/2009 

 Δίπλωμα Αρχιτέκτονα 

Μηχανικού (5 ετούς φοίτησης) 

—  Frederick University Σχολή 

Αρχιτεκτονικής, Καλών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών του 

Πανεπιστημίου Frederick 

 2008/2009 

Latvija Arhitekta diploms Rīgas Tehniskā universitāte Latvijas Arhitektu savienības 

sertificēšanas centra Arhitekta 

prakses sertifikāts 

2007/2008 

Lietuva Bakalauro diplomas 

(Architektūros bakalauras) 

— Kauno technologijos 

universitetas 

— Vilniaus Gedimino technikos 

universitetas 

— Vilniaus dailės akademija 

Architekto kvalifikacijos 

atestatas, suteikiantis teisę 

užsiimti veikla architektūros 

srityje (Atestuotas architektas) 

išduodamas po architektūros 

bakalauro studijų baigimo ir 

trejų metų praktinės veiklos 

atestuoto architekto priežiūroje. 

2008/2009 

 Magistro diplomas 

(Architektūros magistras) 

— Kauno technologijos 

universitetas 

— Vilniaus Gedimino technikos 

universitetas 

— Vilniaus dailės akademija 

 

Magyarország Okleveles épitészmérnök MSc —  Budapesti Müszaki és 

Gazdaságtudományi 

Egyetem — Épitészmérnöki 

Kar 

A területi illetékes 

építészkamara hatósági 

bizonyítványa a 

szakmagyakorlási 

jogosultságról. 

2007/2008 

 Okleveles épitészmérnök —  Széchenyi István Egyetem, 

Györ — Müszaki Tudományi 

Kar 

 2007/2008 

 Okleveles építészmérnök —  Pécsi Tudományegyetem — 

Pollack Mihály Műszaki Kar 

 2007/2008 

Malta Degree in Bachelor of 

Engineering and Architecture 

(Hons) 

Universita' ta' Malta Warrant b'titlu ta' “Perit” 

mahrug mill-Bord tal-Warrant 

2007/2008 
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Nederland 1.  Het getuigschrift van het met 

goed gevolg afgelegde 

doctoraal examen van de 

studierichting bouwkunde, 

afstudeerrichting architectuur 

1.  Technische Universiteit te 

Delft 

Verklaring van de Stichting 

Bureau Architectenregister die 

bevestigt dat de opleiding 

voldoet aan de normen van 

artikel 46. 

Fra 2014/2015: 

Verklaring van Bureau 

Architectenregister die bevestigt 

dat aan de eisen voor de 

beroepskwalificatie van 

architect is voldaan 

1988/1989 

 2.  Het getuigschrift van het met 

goed gevolg afgelegde 

doctoraal examen van de 

studierichting bouwkunde, 

differentiatie architectuur en 

urbanistiek 

2.  Technische Universiteit te 

Eindhoven 

 

 3.  Het getuigschrift hoger 

beroepsonderwijs, op grond 

van het met goed gevolg 

afgelegde examen verbonden 

aan de opleiding van de 

tweede fase voor beroepen 

op het terrein van de 

architectuur, afgegeven door 

de betrokken 

examencommissies van 

respectievelijk: 

— de Amsterdamse 

Hogeschool voor de 

Kunsten te Amsterdam 

— de Hogeschool 

Rotterdam en omstreken 

te Rotterdam 

— de Hogeschool 

Katholieke Leergangen 

te Tilburg 

— de Hogeschool voor de 

Kunsten te Arnhem 

— de Rijkshogeschool 

Groningen te Groningen 

— de Hogeschool 

Maastricht te Maastricht 

 1988/1989 

 4.  Master of Science in 

Architecture, Urbanism & 

Building Sciences variant 

Architecture 

4.  Technische Universiteit Delft 

Faculteit Bouwkunde 

 2003/2004 

 —  Master of Science in 

Architecture, Building and 

Planning (specialisatie: 

Architecture) 

Technische Universiteit 

Eindhoven 

 2002/2003 



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/839 

 

 

Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 

Akademisk 

referanseår 

 Master of Architecture ArtEZ hogeschool voor de 

kunsten/ArtEZ Academie van 

Bouwkunst 

 2003/2004 

  Amsterdamse Hogeschool 

van de Kunsten/Academie 

van Bouwkunst Amsterdam 

 2003/2004 

  Hanze Hogeschool 

Groningen/Academie van 

Bouwkunst Groningen 

 2003/2004 

  Hogeschool 

Rotterdam/Rotterdamse 

Academie van Bouwkunst 

 2003/2004 

  Fontys Hogeschool voor de 

Kunsten/Academie voor 

Architectuur en Stedenbouw 

in Tilburg 

 2003/2004 

Österreich 1.  Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 1.  Technische Universität Graz 

(Erzherzog-Johann-

Universität Graz) 

Bescheinigung des Bundes-

ministers für Wissenschaft, 

Forschung und Wirtschaft über 

die Erfüllung der Voraussetzung 

für die Eintragung in die 

Architektenkammer/Bescheinig

ung einer Bezirksverwal-

tungsbehörde über die Ausbil-

dung oder Befähigung, die zur 

Ausübung des Baumeister-

gewerbes (Berechtigung für 

Hochbauplanung) berechtigt 

1998/1999 

 2.  Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 2.  Technische Universität Wien  

 3.  Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 3.  Universität Innsbruck 

(Leopold-Franzens-

Universität Innsbruck) 

 

 4.  Magister der Architektur, 

Magister architecturae, Mag. 

Arch. 

4.  Universität für Angewandte 

Kunst in Wien 

 

 5.  Magister der Architektur, 

Magister architecturae, Mag. 

Arch. 

5.  Akademie der Bildenden 

Künste in Wien 

 

 6.  Magister der Architektur, 

Magister architecturae, Mag. 

Arch. 

6.  Universität für künstlerische 

und industrielle Gestaltung in 

Linz 

 

 7.  Bachelor of Science in 

Engineering (BSc) (aufgrund 

eines Bachelorstudiums), 

Diplom-Ingenieur/in (Dipl.-

Ing. oder DI) für technisch-

wissenschaftlich Berufe 

(aufgrund eines Bachelor— 

und eines Masterstudiums 

entspricht MSc) 

7.  Fachhochschule Kärnten  2004/2005 

 8.  Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 8.  Universität Innsbruck 

(Leopold-Franzens— 

Universität Innsbruck) 

 2008/2009 
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 9.  Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 9.  Technische Universität Graz 

(Erzherzog-Johann— 

Universität Graz) 

 2008/2009 

 10.  Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 10.  Technische Universität Wien  2006/2007 

 11.  Master of Architecture 

(MArch) (aufgrund eines 

Bachelor— und eines 

Masterstudiums entspricht 

MSc) 

11.  Universität für künstlerische 

und industrielle Gestaltung 

Linz 

 2008/2009 

  11.  Akademie der bildenden 

Künste Wien 

 2008/2009 

 12.  Masterstudium der 

Architektur 

12.  Universität für angewandte 

Kunst Wien 

 2011/2012 

Polska magister inżynier architekt (mgr 

inż. arch.) 

— Politechnika Białostocka 

— Politechnika Gdańska 

— Politechnika Łódzka 

— Politechnika Śląska 

— Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny 

w Szczecinie 

— Politechnika Warszawska 

— Politechnika Krakowska 

— Politechnika Wrocławska 

Zaświadczenie o członkostwie 

w okręgowej izbie 

architektów/Zaświadczenie 

Krajowej Rady Izby 

Architektów RP potwierdzające 

posiadanie kwalifikacji do 

wykonywania zawodu 

architekta zgodnych z 

wymaganiami wynikającymi z 

przepisów prawa Unii 

Europejskiej osoby nie będącej 

członkiem Izby 

2007/2008 

  —  Krakowska Akademia im. 

Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego 

 2003/2004 

 dyplom ukończenia studiów 

wyższych potwierdzający 

uzyskanie tytułu zawodowego 

magistra inżyniera architekta 

—  Wyższa Szkoła Ekologii i 

Zarządzania w Warszawie 

 2011/2012 

  —  Politechnika Lubelska  2008/2009 

 dyplom studiów wyższych 

potwierdzający uzyskanie tytułu 

zawodowego magistra inżyniera 

architekta 

Politechnika Świętokrzyska  2012/2013 
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Portugal Carta de curso de licenciatura em 

Arquitectura 

— Faculdade de Arquitectura da 

Universidade técnica de 

Lisboa 

— Faculdade de arquitectura da 

Universidade do Porto 

— Escola Superior Artística do 

Porto 

— Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade 

de Coimbra 

Certificado de cumprimento dos 

pré-requisitos de qualificação 

para inscrição na Ordem dos 

Arquitectos, emitido pela 

competente Ordem dos 

Arquitectos 

1988/1989 

  —  Universidade Lusíada de 

Lisboa 

 1986/1987 

  —  Faculdade de Arquitectura e 

Artes da Universidade 

Lusíada de 

Vila Nova de Famalicão 

 1993/1994 

  —  Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologia 

 1995/1996 

  —  Instituto Superior Manuel 

Teixeira Gomes 

 1997/1998 

  —  Universidade do Minho  1997/1998 

  —  Instituto Superior Técnico da 

Universidade Técnica de 

Lisboa 

 1998/1999 

  —  ISCTE-Instituto Universitário 

de Lisboa 

 1998/1999 

 Carta de Curso de Licenciatura 

em Arquitectura e Urbanismo 

—  Escola Superior Gallaecia  2002/2003 

 Para os cursos iniciados a partir 

do ano académico de 1991/1992 

—  Faculdade de Arquitectura e 

Artes da Universidade 

Lusíada do Porto 

 1991/1992 

 Mestrado integrado em 

Arquitectura 

—  Universidade Autónoma de 

Lisboa 

 2001/2002 

  —  Universidade Técnica de 

Lisboa (Instituto Superior 

Técnico) 

 2001/2002 

 Carta de curso de Mestrado 

integrado em Arquitectura 

—  Universidade do Minho  1997/1998 

  —  ISCTE-Instituto Universitário 

de Lisboa 

 1999/2000 
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  —  Universidade Lusíada de Vila 

Nova de Famalicão 

 2006/2007 

  —  Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologias 

 1995/1996 

  —  Faculdade de Arquitectura da 

Universidade Técnica de 

Lisboa 

 2008/2009 

  —  Universidade de Évora  2007/2008 

  —  Escola Superior Artística do 

Porto (ESAP) 

 1988/1989 

(Licenciatura) 

2007/2008 

(Mestrado) 

  —  Instituto Superior Manuel 

Teixeira Gomes 

 2006/2007 

  Universidade Lusíada do Porto  2006/2007 

 Carta de curso de Mestrado 

Integrado em Arquitectura e 

Urbanismo 

—  Universidade Fernando 

Pessoa 

 2006/2007 

  —  ESG/Escola Superior 

Gallaecia 

 2002/2003 

 Diploma de Mestre em 

Arquitectura 

—  Universidade Lusíada de 

Lisboa 

 1988/1989 

 Carta de Curso, Grau de 

Licenciado 

—  Universidade de Évora  2001/2002 

 Carta de curso de mestre em 

Arquitectura 

—  Universidade do Porto  2003/2004 

 Certidão de Licenciatura em 

Arquitectura 

Universidade Católica 

Portuguesa Centro Regional das 

Beiras 

 2001/2002 

 Diploma de Mestrado Integrado 

em Arquitectura 

Universidade Católica 

Portuguesa Centro Regional das 

Beiras 

 2001/2002 

România Diploma de arhitect —  Universitatea de arhitectură şi 

urbanism “ION MINCU” — 

la propunerea Facultăţii de 

Arhitectură 

Certificat de dobândire a 

dreptului de semnătură si de 

înscriere în Tabloul Naţional al 

Arhitecţilor 

2010/2011 

  —  Universitatea “Politehnică” 

din Timişoara 

Certificat de dobândire a 

dreptului de semnătură si de 

înscriere în Tabloul Naţional al 

Arhitecţilor 

2011/2012 

  —  Universitatea Tehnică din 

Cluj—Napoca 

 2010/2011 

  —  Universitatea Tehnică 

“Gheorghe Asachi” din Iaşi 

 2007/2008 
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Slovenija Magister inženir 

arhitekture/Magistrica inženirka 

arhitekture 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta 

za Arhitekturo 

Potrdilo Zbornice za arhitekturo 

in prostor o usposobljenosti za 

opravljanje nalog odgovornega 

projektanta arhitekture 

2007/2008 

Slovensko Diplom inžiniera Architekta 

(titul Ing. arch.) 

—  Slovenská technická 

univerzita v Bratislave, 

Fakulta architektúry, študijný 

odbor 5.1.1 Architektúra a 

urbanizmus 

Certifikát vydaný Slovenskou 

komorou architektov na základe 

3-ročnej praxe pod dohľadom a 

vykonania autorizačnej skúšky 

2007/2008 

  —  Technická univerzita v 

Košiciach, Fakulta umení, 

študijný odbor 5.1.1. 

Architektúra a urbanizmus 

 2004/2005 

 Diplom magistra umení (titul 

Mgr. art.) 

—  Vysoká škola výtvarných 

umení v Bratislave, študijný 

odbor 2.2.7 “Architektonická 

tvorba” 

 2007/2008 

Suomi/Finland Arkkitehdin 

tutkinto/Arkitektexamen 

— Teknillinen korkeakoulu/ 

Tekniska högskolan 

(Helsinki) 

— Tampereen teknillinen 

korkeakoulu/Tammerfors 

tekniska högskola 

— Oulun yliopisto/Uleåborgs 

universitet 

— Aalto-yliopisto/Aalto— 

universitetet 

— Tampereen teknillinen 

yliopisto/Tammerfors 

tekniska universitet 

 1998/1999 

  —  Oulun yliopisto  2010/2011 

  —  Tampereen teknillinen 

yliopisto 

 2010/2011 

  —  Aalto-yliopisto/Aalto-

universitetet 

 2010/2011 

Sverige Arkitektexamen — Chalmers Tekniska Högskola 

AB 

— Kungliga Tekniska 

Högskolan 

— Lunds Universitet 

 1998/1999 

  —  Umeå universitet  2009/2010 
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United Kingdom 1.  Diplomas in architecture 1. — Universities 

— Colleges of Art 

— Schools of Art 

Certificate of architectural 

education, issued by the 

Architects Registration Board. 

1988/1989 

  —  Cardiff University 

—  University for the 

Creative Arts 

—  Birmingham City 

University 

—  University of Nottingham 

The diploma and degree courses 

in architecture of the 

universities, schools and 

colleges of art should have met 

the requisite threshold standards 

as laid down in Article 46 of 

this Directive and in Criteria for 

validation published by the 

Validation Panel of the Royal 

Institute of British Architects 

and the Architects Registration 

Board. 

2006/2007 

2008/2009 

2008/2009 

2008/2009 

1988/1989 

 2.  Degrees in architecture 2.  Universities 

 3.  Final examination 3.  Architectural Association EU nationals who possess the 

Royal Institute of British 

Architects Part I and Part II 

certificates, which are 

recognised by ARB as the 

competent authority, are 

eligible. Also EU nationals who 

do not possess the ARB-

recognised Part I and Part II 

certificates will be eligible for 

the Certificate of Architectural 

Education if they can satisfy the 

Board that their standard and 

length of education has met the 

requisite threshold standards of 

Article 46 of this Directive and 

of the Criteria for validation. 

An Architects Registration 

Board Part 3 Certificate of 

Architectural Education 

 

 —  Final Examination 

(ARB/RIBA Part 2) 

—  Architectural Association 2011/2012 

 4.  Examination in architecture 4.  Royal College of Art 

 5.  Examination Part II 5.  Royal Institute of British 

Architects 

 6.  Master of Architecture 6. — University of Liverpool 2006/2007 

  —  Cardiff University 2006/2007 

  —  University of Plymouth 2007/2008 

  —  Queens University, 

Belfast 

2009/2010 

  —  Northumbria University 2009/2010 

  —  University of Brighton 2010/2011 

  —  Birmingham City 

University 

2010/2011 

  —  University of Kent 2006/2007 

  —  University of Ulster 2008/2009 

  —  University of Edinburgh/ 

Edinburgh School of 

Architecture and 

Landscape Architecture 

2009/2010 

  —  Leeds Metropolitan 

University 

2011/2012 

  —  University of Newcastle 

upon Tyne 

2011/2012 

  —  University of Lincoln  2011/2012 

  —  University of 

Huddersfield 

 2012/2013 

  —  University of the West of 

England 

 2011/2012 
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  —  University of 

Westminster 

 2011/2012 

  —  University for the 

Creative Arts 

 2013/2014 

 7.  Graduate Diploma in 

Architecture 

7.  University College London  2006/2007 

 8.  Professional Diploma in 

Architecture 

8.  University of East London  2007/2008 

  —  Northumbria University  2008/2009 

 9.  Graduate Diploma in 

Architecture/MArch 

Architecture 

9.  University College London  2008/2009 

 10.  Postgraduate Diploma in 

Architecture 

10. — Leeds Beckett University 

(until 2014 Leeds 

Metropolitan University) 

 2007/2008 

  —  University of Edinburgh  2008/2009 

  —  Sheffield Hallam 

University 

 2009/2010 

 11.  MArch Architecture 

(ARB/RIBA Part 2) 

11.  University College London  2011/2012 

  —  University of Nottingham  2013/2014 

  —  University of East 

London 

 2013/2014 

 12.  Master of Architecture 

(MArch) 

12.  Liverpool John Moores 

University 

 2011/2012 

  —  De Montfort University  2011/2012 

  —  Arts University 

Bournemouth 

 2011/2012 

  —  Nottingham Trent 

University 

 2012/2013 

  —  Sheffield Hallam 

University 

 2013/2014 

 13.  Postgraduate Diploma in 

Architecture and 

Architectural Conservation 

13.  University of Edinburgh  2008/2009 

 14.  Postgraduate Diploma in 

Architecture and Urban 

Design 

14.  University of Edinburgh  2008/2009 

 15.  MPhil in Environmental 

Design in Architecture 

(Option B) 

15.  University of Cambridge  2009/2010 

 —  MPhil in Architecture 

and Urban Design 

—  University of Cambridge  2013/2014 
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 16.  Professional Diploma in 

Architecture: Advanced 

Environmental and Energy 

Studies 

16.  University of East 

London/Centre for 

Alternative Technology 

 2008/2009 

 17.  MArchD in Applied Design 

in Architecture 

17.  Oxford Brookes University  2011/2012 

 18.  M'Arch 18.  University of Portsmouth  2011/2012 

 19.  Master of Architecture 

(International) 

19.  University of Huddersfield  2012/2013 

 20.  Master of Architecture with 

Honours 

20  Cardiff University  2015/2016 

 21.  MArch (Architecture) 21.  Kingston University  2013/2014 

 22.  MArch in Architecture 22.  University of Greenwich  2013/2014 

 23.  The degree of Master of 

Architecture in the College 

of Humanities and Social 

Science 

23.  University of Edinburgh/ 

Edinburgh School of 

Architecture and Landscape 

Architecture 

 2012/2013 

(1) De to betegnelsene Università degli studi di (navn på byen) og Università di (navn på byen) er ensbetydende og betegner samme universitet.» 
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DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2017/2113 

av 11. september 2017 

om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF med hensyn til kvalifikasjonsbeviser og 

betegnelser for utdanninger 

[meddelt under nummer C(2017) 6054](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av 

yrkeskvalifikasjoner(1), særlig artikkel 21a nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg V til direktiv 2005/36/EF inneholder lister over kvalifikasjonsbeviser for leger, sykepleiere med ansvar for 

alminnelig sykepleie, tannleger, veterinærer, jordmødre, farmasøyter og arkitekter. 

2) Vedlegg V til direktiv 2005/36/EF ble ajourført ved delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2016/790(2) etter meldinger 

fra medlemsstatene om endringer i deres lover og forskrifter om utstedelse av de aktuelle kvalifikasjonsbevisene. Siden 

vedtakelsen av nevnte beslutning har flere medlemsstater underrettet Kommisjonen om ytterligere endringer. 

Kommisjonen anser at de endrede bestemmelsene er i samsvar med vilkårene fastsatt i avdeling III kapittel III i 

direktivet. Vedlegg V til direktivet bør derfor ajourføres. 

3) Av klarhetshensyn og av hensyn til rettssikkerheten bør alle de relevante numrene i vedlegg V til direktiv 2005/36/EF 

om kvalifikasjonsbeviser og betegnelser på utdanninger erstattes. 

4) Direktiv 2005/36/EF bør derfor endres. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg V til direktiv 2005/36/EF endres i samsvar med vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 11. september 2017. 

 For Kommisjonen 

Elżbieta BIEŃKOWSKA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 317 av 1.12.2017, s. 119, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 303/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 55. 

(1) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22. 

(2) Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2016/790 av 13. januar 2016 om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2005/36/EF med hensyn til kvalifikasjonsbeviser og betegnelser for utdanninger (EUT L 134 av 24.5.2016, s. 135). 

2021/EØS/30/47 
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VEDLEGG 

I vedlegg V til direktiv 2005/36/EF gjøres følgende endringer: 

1. Nr. 5.1.1–5.1.4 skal lyde: 

«5.1.1. Kvalifikasjonsbevis – medisinsk grunnutdanning 

Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

België/Belgique/

Belgien 

Diploma van arts/Diplôme de 

docteur en médecine 

Diplôme de “médecin”/-

Master in de geneeskunde 

— Les universités/De uni-

versiteiten 

— Le Jury compétent  

d’-enseignement de la 

Communauté frança-

ise/De bevoegde Exam-

encommissie van de 

Vlaamse Gemeenschap 

 20.12.1976 

България Диплома за висше 

образование на 

образователно-

квалификационна степен 

“магистър” по Медицина” 

и професионална 

квалификация “Магистър-

лекар” 

Университет  1.1.2007 

Česká republika Diplom o ukončení studia ve 

studijním programu všeo-

becné lékařství (doktor 

medicíny, MUDr.) 

Lékářská fakulta univerzity 

v České republice 

 1.5.2004 

Danmark Bevis for kandidatu-

ddannelsen i medicin (ca-

nd.med.) 

Bevis for bestået lægevi-

denskabelig embedseksam-en 

(cand.med.) 

Universitet 

Styrelsen for Patientsikker-hed 

Medicinsk universitetsfakul-

tet 

— Autorisation som læge, 

udstedt af Sundheds-

styrelsen og 

— Tilladelse til selvstæn-digt 

virke som læge 

(dokumentation for 

gennemført praktisk du-

dannelse), udstedt af 

Sundhedsstyrelsen 

— Autorisation som læge og 

tilladelse til selv-stændigt 

virke som læge 

20.12.1976 

Deutschland — Zeugnis über die 

Ärztliche Prüfung 

— Zeugnis über die 

Ärztliche Staatsprüfung 

und Zeugnis über die 

Vorbereitungszeit als 

Medizinalassistent, so-

weit diese nach den 

deutschen Rechtsvor-

schriften noch für den 

Abschluss der ärztlich-en 

Ausbildung vorge-sehen 

war 

Zuständige Behörden  20.12.1976 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

Eesti Arstikraad 

Degree in Medicine (MD) 

Diplom arstiteaduse õppeka-va 

läbimise kohta 

Tartu Ülikool  1.5.2004 

Ελλάς Πτυχίο Ιατρικής — Ιατρική Σχολή 

Πανεπιστημίου, 

— Σχολή Επιστημών Υγείας, 

Τμήμα Ιατρικής 

Πανεπιστημίου 

 1.1.1981 

España Título de Licenciado en 

Medicina y Cirugía 

Título de Licenciado en 

Medicina 

Título de Graduado/a en 

Medicina 

— Ministerio de Educa-ción 

y Cultura 

— El rector de una Uni-

versidad 

 1.1.1986 

France Diplôme de fin de deuxième 

cycle des études médicales 

Universités  20.12.1976 

Hrvatska Diploma “doktor medicine/-

doktorica medicine” 

Medicinski fakulteti sveuči-

lišta u Republici Hrvatskoj 

 1.7.2013 

Ireland Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20.12.1976 

Italia Diploma di laurea in medi-

cina e chirurgia 

Università Diploma di abilitazione all’-

esercizio della medicina 

e chirurgia 

20.12.1976 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής 

Ιατρού 

Ιατρικό Συμβούλιο  1.5.2004 

Latvija ārsta diploms Universitātes tipa augstskola  1.5.2004 

Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplo-

mas, nurodantis suteiktą 

gydytojo kvalifikaciją 

Universitetas 1. Internatūros pažymėji-

mas, nurodantis suteiktą 

medicinos gydytojo pro-

fesinę kvalifikaciją 

1.5.2004 

2. Magistro diplomas 

(medicinos magistro 

kvalifikacinis laipsnis ir 

gydytojo kvalifikacija) 

2. Internatūros pažymėji-mas 

(medicinos gydyt-ojo 

profesinė kvalifika-cija) 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en 

médecine, chirurgie et 

accouchements 

Jury d’examen d’Etat Certificat de stage 20.12.1976 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

Magyarország Okleveles orvosdoktor ok-

levél (dr. med) 

Egyetem  1.5.2004 

Malta Lawrja ta’ Tabib tal-Medi-ċina 

u l-Kirurġija 

Universita` ta’ Malta Ċertifikat ta’ reġistrazzjoni 

maħruġ mill-Kunsill Medi-ku 

1.5.2004 

Nederland Getuigschrift van met goed 

gevolg afgelegd artsexamen 

Faculteit Geneeskunde  20.12.1976 

Österreich Urkunde über die Verlei-hung 

des akademischen Grades 

Doktor der gesamten 

Heilkunde (bzw. Doctor 

medicinae universae, Dr.-

med.univ.) 

Medizinische Fakultät einer 

Universität, bzw Medizinis-

che Universität 

 1.1.1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów 

wyższych na kierunku 

lekarskim z tytułem “lek-arza” 

szkoły wyższe Świadectwo złożenia Lekar-

skiego Egzaminu Państwo-

wego(1)(3) 

/Świadectwo złożenia Le-

karskiego Egzaminu Końco-

wego(2)(3) 

1.5.2004 

Portugal Carta de Curso de licen-ciatura 

em medicina 

Certificado de mestrado in-

tegrado em medicina 

Universidades Certificado emitido pela Or-

dem dos Médicos 

1.1.1986 

România Diplomă de licenţă de doc-tor 

medic 

Diploma de licență și mas-

ter(4) 

Universităţi 

Ministerul Educației Națion-

ale(4) 

 1.1.2007 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje 

strokovni naslov “doktor 

medicine/doktorica medicine” 

Univerza Potrdilo o Opravljenem 

Storkovnem Izpitu za Poklic 

Zdravnik/Zdravnica 

1.5.2004 

Slovensko DIPLOM všeobecné lekárstvo 

doktor všeobecného lekárstva 

(“MUDr.”) 

Univerzita  1.5.2004 

Suomi/Finland Lääketieteen lisensiaatin 

tutkinto/Medicine 

licentiatexamen 

Yliopisto  1.1.1994 

Sverige Läkarexamen Universitet eller högskola Bevis om legitimation som 

läkare, utfärdat av Social-

styrelsen 

1.1.1994 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

United Kingdom Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20.12.1976 

(1) Fram til 2012. 

(2) Fra 2013. 

(3) Fram til 1. oktober 2017 bør kvalifikasjonsbeviset også ledsages av et bevis på gjennomført turnustjeneste («staż podyplomowy»). 

(4) Fra 2011. 

5.1.2. Kvalifikasjonsbevis – lege med spesialistutdanning 

Stat Kvalifikasjonsbevis Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Referansedato 

België/Belgique/

Belgie 

Bijzondere beroepstitel van genee-

sheer-specialist/Titre professionnel 

particulier de médecin spécialiste 

Minister bevoegd voor Volksgezon-

dheid/Ministre de la Santé publique 

20.12.1976 

България Свидетелство за призната 

специалност 

Университет 1.1.2007 

Česká republika Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví 1.5.2004 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 

som speciallæge 

Sundhedsstyrelsen 

Styrelsen for Patientsikkerhed 

20.12.1976 

Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer 20.12.1976 

Eesti Residentuuri lõpetamist tõendav 

tunnistus 

Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi 

erialal 

Tartu Ülikool 1.5.2004 

Ελλάς Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας 1. Περιφέρεια 

2. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

3. Νομαρχία 

1.1.1981 

España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura 1.1.1986 

France 1. Certificat d’études spéciales de 

médecine accompagné du diplôme 

d’Etat de docteur en médecine 

1. Universités 20.12.1976 

2. Attestation de médecin spécialiste 

qualifié accompagnée du diplôme 

d’Etat de docteur en médecine 

2. Conseil de l’Ordre des médecins 

3. Diplôme d’études spécialisées ou 

diplôme d’études spécialisées 

complémentaires qualifiant de 

médecine accompagné du diplôme 

d’Etat de docteur en médecine 

3. Universités 

Hrvatska Diploma o specijalističkom usavrša-

vanju 

Ministarstvo nadležno za zdravstvo 1.7.2013 
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Stat Kvalifikasjonsbevis Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Referansedato 

Ireland Certificate of Specialist doctor Competent authority 20.12.1976 

Italia Diploma di medico specialista Università 20.12.1976 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης 

Ειδικότητας 

Ιατρικό Συμβούλιο 1.5.2004 

Latvija “Sertifikāts” – kompetentu iestāžu 

izsniegts dokuments, kas apliecina, ka 

persona ir nokārtojusi sertifikācijas 

eksāmenu specialitātē 

Latvijas Ārstu biedrība 

Latvijas Ārstniecības personu profe-

sionālo organizāciju savienība 

1.5.2004 

Lietuva 1. Rezidentūros pažymėjimas, nuro-

dantis suteiktą gydytojo specialisto 

profesinę kvalifikaciją 

2. Rezidentūros pažymėjimas (gydy-

tojo specialisto profesinė kvalifika-

cija) 

Universitetas 1.5.2004 

Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique 20.12.1976 

Magyarország Szakorvosi bizonyítvány Nemzeti Vizsgabizottság 1.5.2004 

Malta Ċertifikat ta’ Speċjalista Mediku Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar 

Speċjalisti 

1.5.2004 

Nederland Bewijs van inschrijving in een 

Specialistenregister 

— Medische Specialisten Registratie 

Commissie (MSRC) van de 

Koninklijke Nederlandsche Maat-

schappij tot bevordering der 

Geneeskunst 

— Sociaal-Geneeskundigen 

Registratie Commissie (SGRC) 

van de Koninklijke Nederlandsche 

Maatschappij tot Bevordering der 

Geneeskunst 

20.12.1976 

Diploma geneeskundig specialist — Registratiecommissie Genee-

skundig Specialisten (RGS) van de 

Koninklijke Nederlandsche Maat-

schappij tot Bevordering der 

Geneeskunst(1) 

Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer 1.1.1994 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych 1.5.2004 

Portugal Titulo de especialista Ordem dos Médicos 1.1.1986 
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Stat Kvalifikasjonsbevis Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Referansedato 

România Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii 1.1.2007 

Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem 

izpitu 

1. Ministrstvo za zdravje 

2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1.5.2004 

Slovensko Diplom o špecializácii 1. Slovenská zdravotnícka univerzita 

2. Univerzita Komenského v Brati-

slave 

3. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach 

1.5.2004 

Suomi/Finland Erikoislääkärin 

tutkinto/Specialläkarexamen 

Yliopisto 1.1.1994 

Sverige Bevis om specialkompetens som läk-

are, utfärdat av Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen 1.1.1994 

United Kingdom Certificate of Completion of training Postgraduate Medical Education and 

Training Board 

20.12.1976 

General Medical Council 1.4.2010 

(1) Fra januar 2013. 

5.1.3. Betegnelser for spesialistutdanning i medisin 

 Anestesiologi Generell kirurgi 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Anesthésie-réanimation/Anesthesie-

reanimatie 

Chirurgie/Heelkunde 

България Анестезиология и интензивно лечение Хирургия 

Česká republika Anesteziologie a intenzivní medicína Chirurgie 

Danmark Anæstesiologi Kirurgi 

Deutschland Anästhesiologie (Allgemeine) Chirurgie 

Eesti Anestesioloogia Üldkirurgia 

Ελλάς Αναισθησιολογία Χειρουργική 

España Anestesiología y Reanimación Cirugía general y del aparato digestivo 
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 Anestesiologi Generell kirurgi 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

France Anesthésie-réanimation Chirurgie générale 

Hrvatska Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna 

medicina 

Opća kirurgija 

Ireland Anaesthesia General surgery 

Italia Anestesia, rianimazione e terapia intensiva 

Anestesia, rianimazione, terapia intensiva 

e del dolore(2) 

Chirurgia generale 

Κύπρος Αναισθησιολογία Γενική Χειρουργική 

Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija Ķirurģija 

Lietuva Anesteziologija reanimatologija Chirurgija 

Luxembourg Anesthésie-réanimation Chirurgie générale 

Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia Sebészet 

Malta Anesteżija u Kura Intensiva Kirurġija Ġenerali 

Nederland Anesthesiologie Heelkunde 

Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin — Chirurgie 

— Allgemeinchirurgie und Viszeral-

chirurgie(1) 

Polska Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogólna 

Portugal Anestesiologia Cirurgia geral 

România Anestezie şi terapie intensivă Chirurgie generală 

Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in peri-

operativna intenzivna medicina 

Splošna kirurgija 

Slovensko Anestéziológia a intenzívna medicína Chirurgia 

Suomi/Finland Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi 

och intensivvård 

Yleiskirurgia/Allmän kirurgi 
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 Anestesiologi Generell kirurgi 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Sverige Anestesi och intensivvård Kirurgi 

United Kingdom Anaesthetics General surgery 

(1) Fra juni 2015. 

(2) Fra februar 2015. 

 

 Nevrokirurgi Obstetrikk og gynekologi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Neurochirurgie Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie — 

verloskunde 

България Неврохирургия Акушерство и гинекология 

Česká republika Neurochirurgie Gynekologie a porodnictví 

Danmark Neurokirurgi Gynækologi og obstetrik 

Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

Eesti Neurokirurgia Sünnitusabi ja günekoloogia 

Ελλάς Νευροχειρουργική Μαιευτική-Γυναικολογία 

España Neurocirugía Obstetricia y ginecología 

France Neurochirurgie Gynécologie — obstétrique 

Hrvatska Neurokirurgija Ginekologija i opstetricija 

Ireland Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 

Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia 

Κύπρος Νευροχειρουργική Μαιευτική — Γυναικολογία 

Latvija Neiroķirurģija Ginekoloģija un dzemdniecība 

Lietuva Neurochirurgija Akušerija ginekologija 

Luxembourg Neurochirurgie Gynécologie — obstétrique 

Magyarország Idegsebészet Szülészet-nőgyógyászat 
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 Nevrokirurgi Obstetrikk og gynekologi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Malta Newrokirurġija Ostetriċja u Ġinekoloġija 

Nederland Neurochirurgie Obstetrie en Gynaecologie 

Österreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

Polska Neurochirurgia Położnictwo i ginekologia 

Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetricia 

România Neurochirurgie Obstetrică-ginecologie 

Slovenija Nevrokirurgija Ginekologija in porodništvo 

Slovensko Neurochirurgia Gynekológia a pôrodníctvo 

Suomi/Finland Neurokirurgia/Neurokirurgi Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjuk-

domar och förlossningar 

Sverige Neurokirurgi Obstetrik och gynekologi 

United Kingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 

 

 Indremedisin Oftalmologi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Médecine interne/Inwendige geneeskunde Ophtalmologie/Oftalmologie 

България Вътрешни болести Очни болести 

Česká republika Vnitřní lékařství Oftalmologie 

Danmark  Oftalmologi 

Deutschland Innere Medizin Augenheilkunde 

Eesti Sisehaigused Oftalmoloogia 

Ελλάς Παθολογία Οφθαλμολογία 

España Medicina interna Oftalmología 

France Médecine interne Ophtalmologie 

Hrvatska Opća interna medicina Oftalmologija i optometrija 
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 Indremedisin Oftalmologi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Ireland General (Internal) Medicine Ophthalmic surgery 

Ophthalmology(1) 

Italia Medicina interna Oftalmologia 

Κύπρος Παθολογία Οφθαλμολογία 

Latvija Internā medicīna Oftalmoloģija 

Lietuva Vidaus ligos Oftalmologija 

Luxembourg Médecine interne Ophtalmologie 

Magyarország Belgyógyászat Szemészet 

Malta Mediċina Interna Oftalmoloġija 

Nederland Interne geneeskunde Oogheelkunde 

Österreich Innere Medizin Augenheilkunde und Optometrie 

Polska Choroby wewnętrzne Okulistyka 

Portugal Medicina interna Oftalmologia 

România Medicină internă Oftalmologie 

Slovenija Interna medicina Oftalmologija 

Slovensko Vnútorné lekárstvo Oftalmológia 

Suomi/Finland Sisätaudit/Inre medicin Silmätaudit/Ögonsjukdomar 

Sverige Internmedicin Ögonsjukdomar (oftalmologi) 

United Kingdom General (internal) medicine Ophthalmology 

(1) Fra 1991/1992. 

 

 Øre-nese-hals-sykdommer Pediatri 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngo-

logie 

Pédiatrie/Pediatrie 
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 Øre-nese-hals-sykdommer Pediatri 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

България Ушно-носно-гърлени болести Педиатрия 

Česká republika Otorinolaryngologie Dětské lékařství 

Danmark Oto-rhino-laryngologi Pædiatri 

Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinder- und Jugendmedizin 

Eesti Otorinolarüngoloogia Pediaatria 

Ελλάς Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική 

España Otorrinolaringología Pediatría y sus áreas especificas 

France Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-

faciale 

Pédiatrie 

Hrvatska Otorinolaringologija Pedijatrija 

Ireland Otolaryngology Paediatrics 

Italia Otorinolaringoiatria Pediatria 

Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική 

Latvija Otolaringoloģija Pediatrija 

Lietuva Otorinolaringologija Vaikų ligos 

Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie 

Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat 

Malta Otorinolaringoloġija Pedjatrija 

Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde 

Österreich — Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten 

— Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde(1) 

Kinder- und Jugendheilkunde 

Polska Otorynolaryngologia Pediatria 

Portugal Otorrinolaringologia Pediatria 

România Otorinolaringologie Pediatrie 

Slovenija Otorinolaringológija Pediatrija 
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 Øre-nese-hals-sykdommer Pediatri 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Slovensko Otorinolaryngológia Pediatria 

Suomi/Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- 

och halssjukdomar 

Lastentaudit/Barnsjukdomar 

Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-

laryngologi) 

Barn- och ungdomsmedicin 

United Kingdom Otolaryngology Paediatrics 

(1) Fra juni 2015. 

 

 Lungesykdommer Urologi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Pneumologie Urologie 

България Пневмология и фтизиатрия Урология 

Česká republika Pneumologie a ftizeologie Urologie 

Danmark Intern medicin: lungesygdomme Urologi 

Deutschland — Pneumologie 

— Innere Medizin und Pneumologie(1) 

Urologie 

Eesti Pulmonoloogia Uroloogia 

Ελλάς Φυματιολογία- Πνευμοvολογία Ουρολογία 

España Neumología Urología 

France Pneumologie Chirurgie urologique 

Hrvatska Pulmologija Urologija 

Ireland Respiratory medicine Urology 

Italia Malattie dell’apparato respiratorio Urologia 

Κύπρος Πνευμονολογία — Φυματιολογία Ουρολογία 

Latvija Ftiziopneimonoloģija Uroloģija 

Lietuva Pulmonologija Urologija 
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 Lungesykdommer Urologi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Luxembourg Pneumologie Urologie 

Magyarország Tüdőgyógyászat Urológia 

Malta Mediċina Respiratorja Uroloġija 

Nederland Longziekten en tuberculose Urologie 

Österreich — Lungenkrankheiten 

— Innere Medizin und Pneumologie(2) 

Urologie 

Polska Choroby płuc Urologia 

Portugal Pneumologia Urologia 

România Pneumologie Urologie 

Slovenija Pnevmologija Urologija 

Slovensko Pneumológia a ftizeológia Urológia 

Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjuk-

domar och allergologi 

Urologia/Urologi 

Sverige Lungsjukdomar (pneumologi) Urologi 

United Kingdom Respiratory medicine Urology 

(1) Fra juli 2011. 

(2) Fra juni 2015. 

 

 Ortopedisk kirurgi Patologisk anatomi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Chirurgie orthopédique/Orthopedische heel-

kunde 

Anatomie pathologique/Pathologische an-

atomie 

България Ортопедия и травматология Обща и клинична патология 

Česká republika Ortopedie Patologie 

Danmark Ortopædisk kirurgi Patologisk anatomi og cytology 

Deutschland — Orthopädie (und Unfallchirurgie) 

— Orthopädie und Unfallchirurgie(1) 

Pathologie 
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 Ortopedisk kirurgi Patologisk anatomi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Eesti Ortopeedia Patoloogia 

Ελλάς Ορθοπεδική Παθολογική Ανατομική 

España Cirugía ortopédica y traumatología Anatomía patológica 

France Chirurgie orthopédique et traumatologie Anatomie et cytologie pathologiques 

Hrvatska Ortopedija i traumatologija Patologija 

Patologija i citologija(3) 

Ireland Trauma and orthopaedic surgery Histopathology 

Italia Ortopedia e traumatologia Anatomia patologica 

Κύπρος Ορθοπεδική Παθολογοανατομία — Ιστολογία 

Latvija Traumatoloģija un ortopēdija Patoloģija 

Lietuva Ortopedija traumatologija Patologija 

Luxembourg Orthopédie Anatomie pathologique 

Magyarország Ortopédia és traumatológia Patológia 

Malta Kirurġija Ortopedika Istopatoloġija 

Nederland Orthopedie Pathologie 

Österreich — Orthopädie und Orthopädische 

Chirurgie 

— Orthopädie und Traumatologie(2) 

— Pathologie 

— Klinische Pathologie und 

Molekularpathologie(2) 

— Klinische Pathologie und 

Neuropathologie 

Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Patomorfologia 

Portugal Ortopedia Anatomia patologica 

România Ortopedie şi traumatologie Anatomie patologică 

Slovenija — Ortopedska kirurgija; Travmatologija Patologija 

Slovensko Ortopédia Patologická anatómia 

Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och 

traumatologi 

Patologia/Patologi 
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 Ortopedisk kirurgi Patologisk anatomi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Sverige Ortopedi Klinisk patologi 

United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Histopathology 

(1) Fra mai 2006. 

(2) Fra juni 2015. 

(3) Fra 3. november 2015. 

 

 Nevrologi Psykiatri 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Neurologie Psychiatrie, particulièrement de l’adulte/-

Psychiatrie, meer bepaald in de 

volwassenpsychiatrie 

България Нервни болести Психиатрия 

Česká republika Neurologie Psychiatrie 

Danmark Neurologi Psykiatri 

Deutschland Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie 

Eesti Neuroloogia Psühhiaatria 

Ελλάς Νευρολογία Ψυχιατρική 

España Neurología Psiquiatría 

France Neurologie Psychiatrie 

Hrvatska Neurologija Psihijatrija 

Ireland Neurology Psychiatry 

Italia Neurologia Psichiatria 

Κύπρος Νευρολογία Ψυχιατρική 

Latvija Neiroloģija Psihiatrija 

Lietuva Neurologija Psichiatrija 

Luxembourg Neurologie Psychiatrie 
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 Nevrologi Psykiatri 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Magyarország Neurológia Pszichiátria 

Malta Newroloġija Psikjatrija 

Nederland Neurologie Psychiatrie 

Österreich Neurologie Psychiatrie und Psychotherapeutische Medi-

zin 

Polska Neurologia Psychiatria 

Portugal Neurologia Psiquiatria 

România Neurologie Psihiatrie 

Slovenija Nevrologija Psihiatrija 

Slovensko Neurológia Psychiatria 

Suomi/Finland Neurologia/Neurologi Psykiatria/Psykiatri 

Sverige Neurologi Psykiatri 

United Kingdom Neurology General psychiatry 

 

 Diagnostisk radiologi Radioterapi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Radiodiagnostic/Röntgendiagnose Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-

oncologie 

България Образна диагностика Лъчелечение 

Česká republika Radiologie a zobrazovací metody Radiační onkologie 

Danmark Radiologi Klinisk Onkologi 

Deutschland (Diagnostische) Radiologie Strahlentherapie 

Eesti Radioloogia Onkoloogia 

Ελλάς Ακτινοδιαγνωστική Ακτινοθεραπευτική — Ογκολογία 

España Radiodiagnóstico Oncología radioterápica 
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 Diagnostisk radiologi Radioterapi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

France Radiodiagnostic et imagerie médicale Oncologie option oncologie radiothérapique 

Hrvatska Klinička radiologija Onkologija i radioterapija 

Ireland Radiology Radiation oncology 

Italia Radiodiagnostica Radioterapia 

Κύπρος Ακτινολογία Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία 

Latvija Diagnostiskā radioloģija Terapeitiskā radioloģija 

Lietuva Radiologija Onkologija radioterapija 

Luxembourg Radiodiagnostic Radiothérapie 

Magyarország Radiológia Sugárterápia 

Malta Radjoloġija Onkoloġija u Radjoterapija 

Nederland Radiologie Radiotherapie 

Österreich Radiologie Strahlentherapie-Radioonkologie 

Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna 

Portugal Radiodiagnóstico Radioterapia 

Radioncologia 

România Radiologie-imagistică medicală Radioterapie 

Slovenija Radiologija Radioterapija in onkologija 

Slovensko Rádiológia Radiačná onkológia 

Suomi/Finland Radiologia/Radiologi Syöpätaudit/Cancersjukdomar 

Sverige Medicinsk radiologi 

Radiologi(2) 

Tumörsjukdomar (allmän onkologi) 

Onkologi(1) 

United Kingdom Clinical radiology Clinical oncology 

(1) Fra september 2008. 

(2) Fra mai 2015. 
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 Plastikkirurgi Klinisk biologi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Chirurgie plastique, reconstructrice et esthé-

tique/Plastische, reconstructieve en esthetis-

che heelkunde 

Biologie clinique/Klinische biologie 

България Пластично-възстановителна и естетична 

хирургия 

Клинична лаборатория 

Česká republika Plastická chirurgie  

Danmark Plastikkirurgi  

Deutschland — Plastische (und Ästhetische) Chirurgie 

— Plastische und Ästhetische Chirurgie(1) 

Laboratoriumsmedizin(2) 

Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia Laborimeditsiin 

Ελλάς Πλαστική Χειρουργική Ιατρική βιοπαθολογία(5) 

España Cirugía plástica, estética y reparadora Análisis clínicos 

France Chirurgie plastique, reconstructrice et 

esthétique 

Biologie médicale 

Hrvatska Plastična, rekonstrukcijska i estetska 

kirurgija 

 

Ireland Plastic, reconstructive and aesthetic surgery  

Italia Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica Patologia clinica 

Patologia clinica e biochimica clinica(4) 

Κύπρος Πλαστική Χειρουργική  

Latvija Plastiskā ķirurģija  

Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija Laboratorinė medicina 

Luxembourg Chirurgie plastique Biologie clinique 

Magyarország Plasztikai (égési) sebészet Orvosi laboratóriumi diagnosztika 

Malta Kirurġija Plastika  

Nederland Plastische chirurgie  

Österreich Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive 

Chirurgie 

Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische 

Chirurgie(3) 

Medizinische Biologie 
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 Plastikkirurgi Klinisk biologi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Polska Chirurgia plastyczna Diagnostyka laboratoryjna 

Portugal Cirurgia plástica, estética e reconstrutiva Patologia clínica 

România Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie 

reconstructivă 

Medicină de laborator 

Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska 

kirurgija 

 

Slovensko Plastická chirurgia Laboratórna medicína 

Suomi/Finland Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi  

Sverige Plastikkirurgi  

United Kingdom Plastic surgery  

(1) Fra 2006. 

(2) Fra 2012. 

(3) Fra juni 2015. 

(4) Fra juni 2015. 

(5) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 30. desember 1994. 

 

 Medisinsk mikrobiologi Klinisk kjemi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien   

България Микробиология Биохимия 

Česká republika Lékařská mikrobiologie Klinická biochemie 

Danmark Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi 

Deutschland — Mikrobiologie (Virologie) und 

Infektionsepidemiologie 

— Mikrobiologie, Virologie und 

Infektionsepidemiologie(3) 

Laboratoriumsmedizin(1) 

Eesti   

Ελλάς — Ιατρική Βιοπαθολογία 

— Μικροβιολογία 

Ιατρική βιοπαθολογία(6) 

España Microbiología y parasitología Bioquímica clínica 
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 Medisinsk mikrobiologi Klinisk kjemi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

France   

Hrvatska Klinička mikrobiologija  

Ireland Microbiology Chemical pathology 

Italia Microbiologia e virologia Biochimica clinica(5) 

Κύπρος Μικροβιολογία  

Latvija Mikrobioloģija  

Lietuva   

Luxembourg Microbiologie Chimie biologique 

Magyarország Orvosi mikrobiológia  

Malta Mikrobijoloġija Patoloġija Kimika 

Nederland Medische microbiologie Klinische chemie(2) 

Österreich — Hygiene und Mikrobiologie 

— Klinische Mikrobiologie und Hygiene(4) 

— Klinische Mikrobiologie und Viro-

logie(4) 

Medizinische und Chemische Labordiagnos-

tik 

Polska Mikrobiologia lekarska  

Portugal   

România   

Slovenija Klinična mikrobiologija Medicinska biokemija 

Slovensko Klinická mikrobiológia Klinická biochémia 

Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobio-

logi 

Kliininen kemia/Klinisk kemi 

Sverige Klinisk bakteriologi 

Klinisk mikrobiologi(7) 

Klinisk kemi 
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 Medisinsk mikrobiologi Klinisk kjemi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

United Kingdom Medical microbiology and virology Chemical pathology 

(1) Fram til 2012. 

(2) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 4. april 2000. 

(3) Fra mai 2006. 

(4) Fra juni 2015. 

(5) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 3. juni 2015. 

(6) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 30. desember 1994. 

(7) Fra mai 2015. 

 

 Immunologi Torakskirurgi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien  Chirurgie thoracique/Heelkunde op de tho-

rax(1) 

България Клинична имунология Гръдна хирургия Кардиохирургия 

Česká republika Alergologie a klinická imunologie Hrudní chirurgie 

Danmark Klinisk immunologi Thoraxkirurgi 

Deutschland  Thoraxchirurgie 

Eesti  Torakaalkirurgia 

Ελλάς  Χειρουργική Θώρακος 

España Inmunología — Cirugía torácica 

— Cirugía cardiovascular 

France  Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 

Hrvatska Alergologija i klinička imunologija  

Ireland Immunology (clinical and laboratory) Cardiothoracic surgery 

Italia  — Chirurgia toracica 

— Cardiochirurgia 

Κύπρος Ανοσολογία Χειρουργική Θώρακος 

Latvija Imunoloģija Torakālā ķirurģija 

Sirds ķirurgs 
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 Immunologi Torakskirurgi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Lietuva  Krūtinės chirurgija 

Luxembourg Immunologie Chirurgie thoracique 

Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Mellkassebészet 

Malta Immunoloġija Kirurġija Kardjo-Toraċika 

Nederland  Cardio-thoracale chirurgie 

Österreich — Immunologie 

— Klinische Immunologie(2) 

Thoraxchirurgie 

Polska Immunologia kliniczna Chirurgia klatki piersiowej 

Portugal  Cirurgia cardiotorácica 

România  Chirurgie toracică 

Slovenija  Torakalna kirurgija 

Slovensko Klinická imunológia a alergológia Hrudníková chirurgia 

Suomi/Finland  Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thorax-

kirurgi 

Sverige Klinisk immunologi(3) Thoraxkirurgi 

United Kingdom Immunology Cardo-thoracic surgery 

(1) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 1. januar 1983. 

(2) Fra juni 2015. 

(3) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 14. juni 2017. 

 

 Barnekirurgi Karkirurgi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien  Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheel-

kunde(1) 

България Детска хирургия Съдова хирургия 

Česká republika Dětská chirurgie Cévní chirurgie 

Danmark  Karkirurgi 
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 Barnekirurgi Karkirurgi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Deutschland Kinderchirurgie Gefäßchirurgie 

Eesti Lastekirurgia Kardiovaskulaarkirurgia 

Ελλάς Χειρουργική Παίδων Αγγειοχειρουργική 

España Cirugía pediátrica Angiología y cirugía vascular 

France Chirurgie infantile Chirurgie vasculaire 

Hrvatska Dječja kirurgija Vaskularna kirurgija 

Ireland Paediatric surgery  

Italia Chirurgia pediatrica Chirurgia vascolare 

Κύπρος Χειρουργική Παίδων Χειρουργική Αγγείων 

Latvija Bērnu ķirurģija Asinsvadu ķirurģija 

Lietuva Vaikų chirurgija Kraujagyslių chirurgija 

Luxembourg Chirurgie pédiatrique Chirurgie vasculaire 

Magyarország Gyermeksebészet Érsebészet 

Malta Kirurgija Pedjatrika Kirurġija Vaskolari 

Nederland   

Österreich Kinder- und Jugendchirurgie Allgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie 

Polska Chirurgia dziecięca Chirurgia naczyniowa 

Portugal Cirurgia pediátrica Angologia/Cirurgia vascular 

România Chirurgie pediatrică Chirurgie vasculară 

Slovenija  Kardiovaskularna kirurgija 

Slovensko Detská chirurgia Cievna chirurgia 

Suomi/Finland Lastenkirurgia/Barnkirurgi Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi 
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 Barnekirurgi Karkirurgi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Sverige Barn- och ungdomskirurgi Kärlkirurgi 

United Kingdom Paediatric surgery Vascular surgery 

(1) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 1. januar 1983. 

 

 Kardiologi Gastroenterologi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Cardiologie Gastro-entérologie/Gastro-enterologie 

България Кардиология Гастроентерология(1) 

Česká republika Kardiologie Gastroenterologie 

Danmark Intern medicin: kardiologi Intern medicin: gastroenterology og 

hepatologi 

Deutschland — Innere Medizin und Schwerpunkt 

Kardiologie 

— Innere Medizin und Kardiologie(2) 

— Innere Medizin und Schwerpunkt 

Gastroenterologie 

— Innere Medizin und Gastroenterologie(2) 

Eesti Kardioloogia Gastroenteroloogia 

Ελλάς Καρδιολογία Γαστρεντερολογία 

España Cardiología Aparato digestivo 

France Cardiologie et maladies vasculaires Gastro-entérologie et hépatologie 

Hrvatska Kardiologija Gastroenterologija 

Ireland Cardiology Gastro-enterology 

Italia Malattie dell’apparato cardiovascolare Gastroenterologia 

Malattie dell’apparato digerente(3) 

Κύπρος Καρδιολογία Γαστρεντερολογία 

Latvija Kardioloģija Gastroenteroloģija 

Lietuva Kardiologija Gastroenterologija 

Luxembourg Cardiologie et angiologie Gastro-enterologie 
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 Kardiologi Gastroenterologi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Magyarország Kardiológia Gasztroenterológia 

Malta Kardjoloġija Gastroenteroloġija 

Nederland Cardiologie Maag-darm-leverziekten 

Österreich Innere Medizin und Kardiologie Innere Medizin und Gastroenterologie und 

Hepatologie 

Polska Kardiologia Gastrenterologia 

Portugal Cardiologia Gastrenterologia 

România Cardiologie Gastroenterologie 

Slovenija Kardiologija in vaskularna medicina Gastroenterologija 

Slovensko Kardiológia Gastroenterológia 

Suomi/Finland Kardiologia/Kardiologi Gastroenterologia/Gastroenterologi 

Sverige Kardiologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi 

United Kingdom Cardiology Gastroenterology 

(1) Fram til 14. september 2010. 

(2) Fra oktober 2009. 

(3) Fra juni 2015. 

 

 Revmatologi Generell hematologi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Rhumathologie/reumatologie  

България Ревматология Клинична хематология 

Česká republika Revmatologie Hematologie a transfúzní lékařství 

Danmark Intern medicin: reumatologi Intern medicin: hæmatologi 

Deutschland — Innere Medizin und Schwerpunkt 

Rheumatologie 

— Innere Medizin und Rheumatologie(1) 

— Innere Medizin und Schwerpunkt 

Hämatologie und Onkologie 

— Innere Medizin und Hämatologie und 

Onkologie(1) 
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 Revmatologi Generell hematologi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Eesti Reumatoloogia Hematoloogia 

Ελλάς Ρευματολογία Αιματολογία 

España Reumatología Hematología y hemoterapia 

France Rhumatologie  

Hrvatska Reumatologija Hematologija 

Ireland Rheumatology Haematology (clinical and laboratory) 

Italia Reumatologia Ematologia 

Κύπρος Ρευματολογία Αιματολογία 

Latvija Reimatoloģija Hematoloģija 

Lietuva Reumatologija Hematologija 

Luxembourg Rhumatologie Hématologie 

Magyarország Reumatológia Hematológia 

Malta Rewmatoloġija Ematoloġija 

Nederland Reumatologie  

Österreich Innere Medizin und Rheumatologie Innere Medizin und Hämatologie und inter-

nistische Onkologie 

Polska Reumatologia Hematologia 

Portugal Reumatologia Imuno-hemoterapia 

România Reumatologie Hematologie 

Slovenija Revmatologija Hematologija 

Slovensko Reumatológia Hematológia a transfúziológia 

Suomi/Finland Reumatologia/Reumatologi Kliininen hematologia/Klinisk hematologi 

Sverige Reumatologi Hematologi 
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 Revmatologi Generell hematologi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

United Kingdom Rheumatology Haematology 

(1) Fra oktober 2009. 

 

 Endokrinologi Fysikalsk medisin og rehabilitering 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien  Médecine physique et réadaptation/Fysische 

geneeskunde en revalidatie 

България Ендокринология и болести на обмяната Физикална и рехабилитационна медицина 

Česká republika Diabelotologie a endokrinologie Rehabilitační a fyzikální medicína 

Danmark Intern medicin: endokrinologi  

Deutschland — Innere Medizin und Schwerpunkt 

Endokrinologie und Diabetologie 

— Innere Medizin und Endokrinologie und 

Diabetologie(1) 

Physikalische und Rehabilitative Medizin 

Eesti Endokrinoloogia Taastusravi ja füsiaatria 

Ελλάς Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση 

España Endocrinología y nutrición Medicina física y rehabilitación 

France Endocrinologie — diabète — maladies 

métaboliques 

Médecine physique et de réadaptation 

Hrvatska Endokrinologija i dijabetologija Fizikalna medicina i rehabilitacija 

Ireland Endocrinology and diabetes mellitus  

Italia Endocrinologia e malattie del ricambio 

Endocrinologia e malattie del metabo-

lismo(2) 

Medicina fisica e riabilitazione 

Medicina fisica e riabilitativa(2) 

Κύπρος Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση 

Latvija Endokrinoloģija Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija 

Fizikālā medicīna 

Lietuva Endokrinologija Fizinė medicina ir reabilitacija 
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 Endokrinologi Fysikalsk medisin og rehabilitering 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et 

de la nutrition 

Rééducation et réadaptation fonctionnelles 

Magyarország Endokrinológia Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás 

Malta Endokrinoloġija u Dijabete  

Nederland  Revalidatiegeneeskunde 

Österreich Innere Medizin und Endokrinologie und 

Diabetologie 

Physikalische Medizin und Allgemeine 

Rehabilitation 

Polska Endokrynologia Rehabilitacja medyczna 

Portugal Endocrinologia/Nutrição Medicina física e de reabilitação 

România Endocrinologie Reabilitare Medicală 

Slovenija  Fizikalna in rehabilitacijska medicina 

Slovensko Endokrinológia Fyziatria, balneológia a liečebná 

rehabilitácia 

Suomi/Finland Endokrinologia/Endokrinologi Fysiatria/Fysiatri 

Sverige Endokrina sjukdomar 

Endokrinologi och diabetologi(3) 

Rehabiliteringsmedicin 

United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus  

(1) Fra oktober 2009. 

(2) Fra februar 2015. 

(3) Fra september 2008. 

 

 Nevropsykiatri Hudsykdommer og veneriske sykdommer 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Neuropsychiatrie(1) Dermato-vénéréologie/Dermato-venereo-

logie 

България  Кожни и венерически болести 

Česká republika  Dermatovenerologie 

Danmark  Dermato-venerologi 

Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und Psychia-

trie) 

Haut — und Geschlechtskrankheiten 
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 Nevropsykiatri Hudsykdommer og veneriske sykdommer 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Eesti  Dermatoveneroloogia 

Ελλάς Νευρολογία — Ψυχιατρική Δερματολογία — Αφροδισιολογία 

España  Dermatología médico-quirúrgica y venereo-

logía 

France Neuropsychiatrie(2) Dermatologie et vénéréologie 

Hrvatska  Dermatologija i venerologija 

Ireland   

Italia Neuropsichiatria(3) Dermatologia e venereologia 

Κύπρος Νευρολογία — Ψυχιατρική Δερματολογία — Αφροδισιολογία 

Latvija  Dermatoloģija un veneroloģija 

Lietuva  Dermatovenerologija 

Luxembourg Neuropsychiatrie(4) Dermato-vénéréologie 

Magyarország  Bőrgyógyászat 

Malta  Dermato-venerejoloġija 

Nederland Zenuw — en zielsziekten(5) Dermatologie en venerologie 

Österreich Neurologie und Psychiatrie(6) Haut- und Geschlechtskrankheiten 

Polska  Dermatologia i wenerologia 

Portugal  Dermatovenereologia 

România  Dermatovenerologie 

Slovenija  Dermatovenerologija 

Slovensko Neuropsychiatria Dermatovenerológia 

Suomi/Finland  Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och 

allergologi 

Sverige  Hud- och könssjukdomar 
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 Nevropsykiatri Hudsykdommer og veneriske sykdommer 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

United Kingdom   

Opphevingsdatoer i henhold til artikkel 27 nr. 3: 

(1) 1. august 1987, unntatt for personer som har påbegynt utdanning før denne datoen. 

(2) 31. desember 1971. 

(3) 31. oktober 1999. 

(4) Kvalifikasjonsbevis utstedes ikke lenger for utdanning som ble påbegynt etter 5. mars 1982. 

(5) 9. juli 1984. 

(6) 31. mars 2004. 

 

 Radiologi Barne- og ungdomspsykiatri 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien  Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie 

infanto-juvénile/Psychiatrie, meer bepaald in 

de kinder- en jeugdpsychiatrie 

България Радиобиология Детска психиатрия 

Česká republika  Dětská a dorostová psychiatrie 

Danmark  Børne- og ungdomspsykiatri 

Deutschland Radiologie Kinder — und Jugendpsychiatrie und –

psychotherapie 

Eesti   

Ελλάς Ακτινολογία — Ραδιολογία Παιδοψυχιατρική 

España Electroradiología(1)  

France Electro-radiologie(2) Pédopsychiatrie(7) 

Hrvatska Klinička radiologija Dječja i adolescentna psihijatrija 

Ireland  Child and adolescent psychiatry 

Italia Radiologia(3) Neuropsichiatria infantile 

Κύπρος  Παιδοψυχιατρική 

Latvija  Bērnu psihiatrija 

Lietuva  Vaikų ir paauglių psichiatrija 

Luxembourg Électroradiologie(4) Psychiatrie infantile 



Nr. 30/878 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

 

 Radiologi Barne- og ungdomspsykiatri 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Magyarország Radiológia Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 

Malta   

Nederland Radiologie(5)  

Österreich Radiologie(6) — Kinder- und Jugendpsychiatrie 

— Kinder- und Jugendpsychiatrie und 

Psychotherapeutische Medizin(8) 

Polska  Psychiatria dzieci i młodzieży 

Portugal Radiologia Psiquiatria da infância e da adolescência 

România  Psihiatrie pediatrică 

Slovenija Radiologija Otroška in mladostniška psihiatrija 

Slovensko  Detská psychiatria 

Suomi/Finland  Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri 

Sverige  Barn- och ungdomspsykiatri 

United Kingdom  Child and adolescent psychiatry 

Opphevingsdatoer i henhold til artikkel 27 nr. 3: 

(1) 1. februar 1984. 

(2) 3. desember 1971. 

(3) 31. oktober 1993. 

(4) Kvalifikasjonsbevis utstedes ikke lenger for utdanning som ble påbegynt etter 5. mars 1982. 

(5) 8. juli 1984. 

(6) 31. mars 2004. 

(7) 1. januar 1991. 

(8) Fra juni 2015. 

 

 Geriatri Nyresykdommer 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Gériatrie/Geriatrie  

България Гериатрична медицина Нефрология 

Česká republika Geriatrie Nefrologie 

Danmark Intern medicin: geriatric Intern medicin: nefrologi 
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 Geriatri Nyresykdommer 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Deutschland  — Innere Medizin und Schwerpunkt 

Nephrologie 

— Innere Medizin und Nephrologie(1) 

Eesti  Nefroloogia 

Ελλάς  Νεφρολογία 

España Geriatría Nefrología 

France  Néphrologie 

Hrvatska Gerijatrija Nefrologija 

Ireland Geriatric medicine Nephrology 

Italia Geriatria Nefrologia 

Κύπρος Γηριατρική Νεφρολογία 

Latvija  Nefroloģija 

Lietuva Geriatrija Nefrologija 

Luxembourg Gériatrie Néphrologie 

Magyarország Geriátria Nefrológia 

Malta Ġerjatrija Nefroloġija 

Nederland Klinische geriatrie  

Österreich  Innere Medizin und Nephrologie 

Polska Geriatria Nefrologia 

Portugal  Nefrologia 

România Geriatrie şi gerontologie Nefrologie 

Slovenija  Nefrologija 

Slovensko Geriatria Nefrológia 

Suomi/Finland Geriatria/Geriatri Nefrologia/Nefrologi 
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 Geriatri Nyresykdommer 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Sverige Geriatrik Medicinska njursjukdomar (nefrologi) 

Njurmedicin(2) 

United Kingdom Geriatric medicine Renal medicine 

(1) Fra oktober 2009. 

(2) Fra mai 2015. 

 

 Smittsomme sykdommer Samfunnsmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien   

България Инфекциозни болести Социална медицина и здравен 

мениджмънт комунална хигиена 

Česká republika Infekční lékařství Hygiena a epidemiologie 

Danmark Intern medicin: infektionsmedicin Samfundsmedicin 

Deutschland  Öffentliches Gesundheitswesen 

Eesti Infektsioonhaigused  

Ελλάς  Κοινωνική Iατρική 

España  Medicina preventiva y salud pública 

France  Santé publique et médecine sociale 

Hrvatska Infektologija Javnozdravstvena medicina 

Ireland Infectious diseases Public health medicine 

Italia Malattie infettive 

Malattie infettive e tropicali(2) 

Igiene e medicina preventiva 

Κύπρος Λοιμώδη Νοσήματα(3) — Υγειονολογία 

  — Κοινοτική Ιατρική 

Latvija Infektoloģija  

Lietuva Infektologija  
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 Smittsomme sykdommer Samfunnsmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Luxembourg Maladies contagieuses Santé publique 

Magyarország Infektológia Megelőző orvostan és népegészségtan 

Malta Mard Infettiv Saħħa Pubblika 

Nederland  Maatschappij en gezondheid 

Österreich Innere Medizin und Infektiologie — Sozialmedizin 

— Public Health(1) 

Polska Choroby zakaźne Zdrowie publiczne, epidemiologia 

Portugal Doenças infecciosas Saúde pública 

România Boli infecţioase Sănătate publică şi management 

Slovenija Infektologija Javno zdravje 

Slovensko Infektológia Verejné zdravotníctvo 

Suomi/Finland Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar Terveydenhuolto/Hälsovård 

Sverige Infektionssjukdomar Socialmedicin 

United Kingdom Infectious diseases Public health medicine 

(1) Fra juni 2015. 

(2) Fra februar 2015. 

(3) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 8. desember 2016. 

 

 Farmakologi Arbeidsmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien  Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde 

България Клинична фармакология и терапия 

Фармакология 

Трудова медицина 

Česká republika Klinická farmakologie Pracovní lékařství 

Danmark Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin 

Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin 
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 Farmakologi Arbeidsmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Eesti   

Ελλάς  Ιατρική της Εργασίας 

España Farmacología clínica Medicina del trabajo 

France  Médecine du travail 

Hrvatska Klinička farmakologija s toksikologijom Medicina rada i športa 

Ireland Clinical pharmacology and therapeutics 

Pharmaceutical Medicine(4) 

Occupational medicine 

Italia Farmacologia 

Farmacologia e tossicologia clinica(2) 

Medicina del lavoro 

Κύπρος  Ιατρική της Εργασίας 

Latvija  Arodslimības 

Lietuva  Darbo medicina 

Luxembourg  Médecine du travail 

Magyarország Klinikai farmakológia Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) 

Malta Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika Mediċina Okkupazzjonali 

Nederland  — Arbeid en gezondheid, bedrijfsgenees-

kunde 

— Arbeid en gezondheid, verzekerings-

geneeskunde 

Österreich Pharmakologie und Toxikologie — Arbeitsmedizin 

— Arbeitsmedizin und angewandte Physio-

logie(1) 

Polska Farmakologia kliniczna Medycyna pracy 

Portugal  Medicina do trabalho 

România Farmacologie clinică Medicina muncii 

Slovenija  Medicina dela, prometa in športa 

Slovensko Klinická farmakológia Pracovné lekárstvo 
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 Farmakologi Arbeidsmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk 

farmakologi och läkemedelsbehandling 

Työterveyshuolto/Företagshälsovård 

Sverige Klinisk farmakologi Yrkes- och miljömedicin 

Arbets- och miljömedicin(3) 

United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 

(1) Fra juni 2015. 

(2) Fra februar 2015. 

(3) Fra september 2008. 

(4) Fra juli 2017. 

 

 Allergologi Nukleærmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien  Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde 

България Клинична алергология Нуклеарна медицина 

Česká republika Alergologie a klinická imunologie Nukleární medicína 

Danmark  Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 

Deutschland  Nuklearmedizin 

Eesti   

Ελλάς Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική 

España Alergología Medicina nuclear 

France  Médecine nucléaire 

Hrvatska Alergologija i klinička imunologija Nuklearna medicina 

Ireland   

Italia Allergologia ed immunologia clinica Medicina nucleare 

Κύπρος Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική 

Latvija Alergoloģija  

Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija  
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 Allergologi Nukleærmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Luxembourg  Médecine nucléaire 

Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Nukleáris medicina 

Malta  Mediċina Nukleari 

Nederland Allergologie(1) Nucleaire geneeskunde 

Österreich  Nuklearmedizin 

Polska Alergologia Medycyna nuklearna 

Portugal Imuno-alergologia Medicina nuclear 

România Alergologie şi imunologie clinică Medicină nucleară 

Slovenija  Nuklearna medicina 

Slovensko Klinická imunológia a alergológia Nukleárna medicína 

Suomi/Finland  Kliininen fysiologia ja isotooppilää-

ketiede/Klinisk fysiologi och nukleärmedicin 

Sverige Allergisjukdomar Nukleärmedicin 

Nuklearmedicin(2) 

United Kingdom  Nuclear medicine 

(1) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 12. august 1996. 

(2) Fra september 2008. 

 

 Kjevekirurgi (medisinsk grunnutdanning) Biologisk hematologi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien   

България Лицево-челюстна хирургия Трансфузионна хематология 

Česká republika Maxilofaciální chirurgie  

Danmark   

Deutschland   

Eesti   
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 Kjevekirurgi (medisinsk grunnutdanning) Biologisk hematologi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Ελλάς   

España Cirugía oral y maxilofacial  

France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie Hématologie 

Hrvatska Maksilofacijalna kirurgija  

Ireland   

Italia Chirurgia maxillo-facciale  

Κύπρος   

Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija  

Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija  

Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale Hématologie biologique 

Magyarország Szájsebészet(1)  

Malta   

Nederland   

Österreich Mund–, Kiefer — und Gesichtschirurgie(2)  

Polska Chirurgia szczekowo-twarzowa  

Portugal Cirurgia maxilo-facial Hematologia clinica 

România   

Slovenija Maxilofacialna kirurgija  

Slovensko Maxilofaciálna chirurgia  

Suomi/Finland   

Sverige   
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 Kjevekirurgi (medisinsk grunnutdanning) Biologisk hematologi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

United Kingdom   

Opphevingsdatoer i henhold til artikkel 27 nr. 3: 

(1) 30. september 2007. 

(2) 28. februar 2013. 

 

 Stomatologi Dermatologi 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien   

България   

Česká republika   

Danmark   

Deutschland   

Eesti   

Ελλάς   

España Estomatología  

France Stomatologie  

Hrvatska   

Ireland  Dermatology 

Italia Odontostomatologia(1)  

Κύπρος   

Latvija   

Lietuva   

Luxembourg Stomatologie  

Magyarország   

Malta  Dermatoloġija 
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 Stomatologi Dermatologi 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Nederland   

Österreich   

Polska   

Portugal Estomatologia  

România   

Slovenija   

Slovensko   

Suomi/Finland   

Sverige   

United Kingdom  Dermatology 

(1) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 31. desember 1994. 

 

 Venerologi Tropemedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien   

България   

Česká republika   

Danmark   

Deutschland   

Eesti   

Ελλάς   

España   

France   

Hrvatska   

Ireland Genito-urinary medicine Tropical medicine 
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 Venerologi Tropemedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Italia  Medicina tropicale(2) 

Κύπρος   

Latvija   

Lietuva   

Luxembourg   

Magyarország  Trópusi betegségek 

Malta Mediċina Uro-ġenetali  

Nederland   

Österreich  — Spezifische Prophylaxe und 

Tropenmedizin 

— Klinische Immunologie und Spezifische 

Prophylaxe und Tropenmedizin(1) 

Polska  Medycyna transportu 

Portugal  Medicina tropical 

România   

Slovenija   

Slovensko  Tropická medicína 

Suomi/Finland   

Sverige   

United Kingdom Genito-urinary medicine Tropical medicine 

(1) Fra juni 2015. 

(2) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 3. juni 2015. 

 

 Gastroenterologisk kirurgi Akuttmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Chirurgie abdominale/Heelkunde op het 

abdomen(1) 
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 Gastroenterologisk kirurgi Akuttmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

България Гастроентерологичнa хирургия Спешна медицина 

Česká republika  — Traumatologie 

— Urgentní medicína 

Danmark   

Deutschland Visceralchirurgie  

Eesti   

Ελλάς   

España   

France Chirurgie viscérale et digestive  

Hrvatska Abdominalna kirurgija Hitna medicina 

Ireland  Emergency medicine 

Italia Chirurgia dell’apparato digerente(3) Medicina d’emergenza-urgenza(2) 

Κύπρος   

Latvija   

Lietuva Abdominalinė chirurgija  

Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique  

Magyarország  Oxyológia és sürgősségi orvostan 

Malta  Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza 

Mediċina tal-Emerġenza(4) 

Nederland   

Österreich   

Polska  Medycyna ratunkowa 

Portugal   

România  Medicină de urgenţă 

Slovenija Abdominalna kirurgija Urgentna medicina 
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 Gastroenterologisk kirurgi Akuttmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Slovensko Gastroenterologická chirurgia — Úrazová chirurgia 

— Urgentná medicína 

Suomi/Finland Gastroenterologinen 

kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi 

Akuuttilääketiede/Akutmedicin 

Sverige  Akutsjukvård 

United Kingdom  Emergency medicine 

(1) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 1. januar 1983. 

(2) Fra 17. februar 2006. 

(3) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 3. juni 2015. 

(4) Fra 21. november 2003. 

 

 Klinisk nevrofysiologi 
Kjevekirurgi og munnhulesykdommer 

(grunnutdanning for leger og tannleger)(1) 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien  Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-

faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en 

aangezichtschirurgie 

България  Дентална, орална и лицево-челюстна 

хирургия 

Česká republika   

Danmark   

Deutschland  — Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 

— Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie(2) 

Eesti   

Ελλάς  Στοματική και Γναθοπροσωπική 

Χειρουργική(3) 

España Neurofisiologia clínica  

France   

Hrvatska   

Ireland Clinical neurophysiology Oral and maxillo-facial surgery 

Italia   
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 Klinisk nevrofysiologi 
Kjevekirurgi og munnhulesykdommer 

(grunnutdanning for leger og tannleger)(1) 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Κύπρος  Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική 

Latvija   

Lietuva   

Luxembourg  Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale 

Magyarország  Arc-állcsont-szájsebészet 

Malta Newrofiżjoloġija Klinika Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ 

Nederland   

Österreich  Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 

Polska   

Portugal   

România  Chirurgie Orală şi Maxilo-facială(4) 

Slovenija   

Slovensko   

Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia/Klinisk 

neurofysiologi 

Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial 

kirurgi 

Sverige Klinisk neurofysiologi  

United Kingdom Clinical neurophysiology Oral and maxillo-facial surgery 

(1) Utdanning som fører fram til utstedelse av kvalifikasjonsbevis som spesialist i kjevekirurgi og munnhulesykdommer 

(grunnutdanning for leger og tannleger) under forutsetning av fullført og godkjent medisinsk grunnutdanning (artikkel 24) samt 

fullført og godkjent grunnutdanning for tannleger (artikkel 34). 

(2) Fra 2006. 

(3) Fra 10. juli 2014. 

(4) Fra 2009. 

 

 Medisinsk onkologi Medisinsk genetikk 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Oncologie médicale/Medische oncologie  

България Медицинска онкология Медицинска генетика 
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 Medisinsk onkologi Medisinsk genetikk 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Česká republika Klinická onkologie Lékařská genetika 

Danmark  Klinisk genetik 

Deutschland  Humangenetik 

Eesti  Meditsiinigeneetika 

Ελλάς Παθολογική Ογκολογία  

España Oncología Médica  

France Oncologie Génétique médicale 

Hrvatska   

Ireland Medical oncology Clinical genetics 

Italia Oncologia medica Genetica medica 

Κύπρος Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία  

Latvija Onkoloģija ķīmijterapija Medicīnas ģenētika 

Lietuva Chemoterapinė onkologija Genetika 

Luxembourg Oncologie médicale Médecine génétique 

Magyarország Klinikai onkológia Klinikai genetika 

Malta  Ġenetika Klinika/Medika 

Nederland  Klinische genetica 

Österreich  Medizinische Genetik 

Polska Onkologia kliniczna Genetyka kliniczna 

Portugal Oncologia médica Genética médica 

România Oncologie medicală Genetică medicală 

Slovenija Internistična onkologija Klinična genetika 

Slovensko Klinická onkológia Lekárska genetica 
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 Medisinsk onkologi Medisinsk genetikk 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Suomi/Finland  Perinnöllisyyslääketiede/Medicinsk genetik 

Sverige Onkologi Klinisk genetik 

United Kingdom Medical oncology Clinical genetics 

5.1.4. Kvalifikasjonsbevis – allmennpraktiserende lege 

Stat Kvalifikasjonsbevis Yrkestittel Referansedato 

België/Belgique/ 

Belgien 

Bijzondere beroepstitel van 

huisarts/Titre professionnel particulier 

de médecin généraliste 

Huisarts/Médecin généraliste 31.12.1994 

България Свидетелство за призната 

специалност по Обща медицина 

Лекар-специалист по Обща медицина 1.1.2007 

Česká republika Diplom o specializaci všeobecné prak-

tické lékařství 

Všeobecný praktický lékař 1.5.2004 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som 

speciallæge i almen medicin 

Alment praktiserende læge/Speciallæge 

i almen medicin 

31.12.1994 

Deutschland Zeugnis über die spezifische Aus-

bildung in der Allgemeinmedizin 

Facharzt/Fachärztin für Allgemein-

medizin 

31.12.1994 

Eesti Residentuuri lõpetamist tõendav tun-

nistus 

Diplom peremeditsiini erialal 

Perearst 1.5.2004 

Ελλάς Τίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής 

ιατρικής 

Iατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής 31.12.1994 

España Título de especialista en medicina 

familiar y comunitaria 

Especialista en medicina familiar y 

comunitaria 

31.12.1994 

France Diplômes d’études spécialisées de 

médecine générale accompagnés du 

diplôme d’Etat de docteur en médecine 

Médecin qualifié en médecine générale 31.12.1994 

Hrvatska Diploma o specijalističkom usavrša-

vanju 

specijalist obiteljske medicine 1.7.2013 

Ireland Certificate of specific qualifications in 

general medical practice 

General medical practitioner 31.12.1994 
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Stat Kvalifikasjonsbevis Yrkestittel Referansedato 

Italia — Attestato di formazione specifica in 

medicina generale 

— Diploma di formazione specifica in 

medicina generale 

Medico di medicina generale 31.12.1994 

Κύπρος Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής Ιατρός Γενικής Ιατρικής 1.5.2004 

Latvija Ģimenes ārsta sertifikāts Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 1.5.2004 

Lietuva 1. Šeimos gydytojo rezidentūros pažy-

mėjimas 

Šeimos medicinos gydytojas 1.5.2004 

2. Rezidentūros pažymėjimas (šeimos 

gydytojo profesinė kvalifikacija) 

Šeimos gydytojas 

Luxembourg Diplôme de formation spécifique en 

medicine générale 

Médecin généraliste 31.12.1994 

Magyarország Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány Háziorvostan szakorvosa 1.5.2004 

Malta Tabib tal-familja Mediċina tal-familja 1.5.2004 

Nederland Certificaat van inschrijving in een 

specialistenregister van huisartsen 

Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor 

verstandelijk gehandicapte Registratie 

Commissie (HVRC) 

31.12.1994 

Diploma geneeskundig specialist Registratiecommissie Geneeskundig 

Specialisten (RGS) van de Koninklijke 

Nederlandsche Maatschappij tot Bevor-

dering der Geneeskunst(1) 

Österreich Diplom über die besondere Ausbildung 

in der Allgemeinmedizin 

Arzt für Allgemeinmedizin 31.12.1994 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 

w dziedzinie medycyny rodzinnej 

Specjalista w dziedzinie medycyny rod-

zinnej 

1.5.2004 

Portugal Título de especialista em medicina geral 

e familiar 

Especialista em medicina geral 

e familiar 

31.12.1994 

România Certificat de medic specialist medicină 

de familie 

Medic specialist medicină de familie 1.1.2007 

Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem 

izpitu iz družinske medicine 

Specialist družinske medicine/-

Specialistka družinske medicine 

1.5.2004 

Slovensko Diplom o špecializácii v odbore “všeo-

becné lekárstvo” 

Všeobecný lekár 1.5.2004 
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Stat Kvalifikasjonsbevis Yrkestittel Referansedato 

Suomi/Finland Todistus yleislääketieteen erityiskou-

lutuksesta/Bevis om särskild allmänlä-

karutbildning 

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen 

suorittanut laillistettu lääkäri/Legitime-

rad läkare som har fullgjort särskild 

allmänläkarutbildning 

1.1.1994 

Sverige Bevis om specialistkompetens i allmän-

medicin 

Specialist i allmänmedicin 31.12.1994 

United Kingdom Certificate of completion of training General practitioner 31.12.1994 

(1) Fra januar 2013.» 

2. Nr. 5.2.2 skal lyde: 

«5.2.2. Kvalifikasjonsbevis – sykepleier med ansvar for alminnelig sykepleie 

Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

België/Belgique/

Belgien 

— Diploma gegradueerde 

verpleger/verpleegster/Dip

lôme d’infirmier(ère) 

gradué(e)/Diplom eines 

(einer) graduierten Kran-

kenpflegers (-pflegerin) 

— De erkende opleidings-

instituten/Les établis-

sements d’enseignement 

reconnus/Die anerk-annten 

Ausbildungsan--stalten 

—

 Hospitalier(ère)/Verp

leegassistent(e) 

29.6.1979 

 — De bevoegde Examen-

commissie van de Vlaamse 

Gemeenschap/-Le Jury 

compétent d’en-

seignement de la Com-

munauté française/Der 

zuständige Prüfungsaus-

schuß der Deutsch-

sprachigen Gemeinsch-aft 

— Infirmier(ère) 

hospitalier(ère)/Ziekenhuis

verpleger(-verp-leegster) 

— Diploma in de 

ziekenhuisverpleegkunde/

Brevet d’infirmier(ère) 

hospitalier(ère)/Brevet 

eines (einer) Krankenp-

flegers (-pfle-gerin) 

  

— Brevet van verpleeg-

assistent(e)/Brevet 

d’hospitalier(ère)/Brevet 

einer Pflegeassistentin 

  

България Диплома за висше 

образование на 

образователно-

квалификационна степен 

“Бакалавър” с 

професионална 

квалификация “Медицинска 

сестра” 

Университет Медицинска сестра 1.1.2007 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

Česká republika 1. Diplom o ukončení studia 

ve studijním programu 

ošetřovatelství ve stud-

ijním oboru všeobecná 

sestra (bakalář, Bc.) 

1. Vysoká škola zřízená nebo 

uznaná státem 

— Všeobecná sestra 1.5.2004 

2. Diplom o ukončení studia 

ve studijním oboru dip-

lomovaná všeobecná ses-

tra (diplomovaný spe-

cialista, DiS.), accom-

panied by the following 

certificate: — Vysvěd-čení 

o absolutoriu 

2. Vyšší odborná škola zří-

zená nebo uznaná státem 

— Všeobecný ošetřovatel 

Danmark Bevis for uddannelsen til 

professionsbachelor i sygepleje 

Professionshøjskole Sygeplejerske 29.6.1979 

Deutschland Zeugnis über die staatliche 

Prüfung in der Kranken-pflege 

Staatlicher Prüfungsauss-chuss Gesundheits- und Krankenp-

flegerin/Gesundheits- und 

Krankenpfleger 

29.6.1979 

Eesti 1. Diplom õe erialal 1. Tallinna Meditsiinikool 

Tartu Meditsiinikool 

õde 

Kohtla-Järve Meditsiinikool 1.5.2004 

2. Õe põhikoolituse diplom 2. Tallinna Tervishoiu 

Kõrgkool 

3. Õe põhiõpe diplom 3. Tartu Tervishoiu Kõrgkool 

Ελλάς 1. Πτυχίο Νοσηλευτικής 

Παν/μίου Αθηνών 

1. Πανεπιστήμιο Αθηνών Διπλωματούχος ή πτυχιούχος 

νοσοκόμος, νοσηλευτής ή 

νοσηλεύτρια 

1.1.1981 

2. Πτυχίο Νοσηλευτικής 

Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Τ.Ε.Ι.) 

2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτω 

3. Πτυχίο Αξιωματικών 

Νοσηλευτικής 

3. Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας 

4. Πτυχίο Αδελφών 

Νοσοκόμων πρώην 

Ανωτέρων Σχολών 

Υπουργείου Υγείας και 

Πρόνοιας 

4. Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας 

5. Πτυχίο Αδελφών 

Νοσοκόμων και Επισκε-

πτριών πρώην Ανωτέρων 

Σχολών Υπουργείου 

Υγείας και Πρόνοιας 

5. Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας 

6. Πτυχίο Τμήματος Νοση-

λευτικής 

6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων 

7. Πτυχίο Τμήματος Νοση-

λευτικής Πανεπιστήμιου 

Πελοποννήσου 

7. Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

España Título de Diplomado 

universitario en Enfermería 

— Ministerio de Educación y 

Cultura 

Enfermero/a diplomado/a 1.1.1986 

 — El rector de una 

Universidad 

  

Titulo de Graduado/a en 

Enfermería 

— El rector de una 

Universidad 

Graduado/a en Enfermería 1.1.1986 

France — Diplôme d’Etat 

d’infirmier(ère) 

— Diplôme d’Etat 

d’infirmier(ère) délivré en 

vertu du décret no 99-1147 

du 29 décembre 1999 

Le ministère de la santé 
Infirmier(ère) 29.6.1979 

Hrvatska 1. Svjedodžba “medicinska 

sestra opće 

njege/medicinski tehničar 

opće njege” 

1. Srednje strukovne škole 

koje izvode program za 

stjecanje kvalifikacije 

“medicinska sestra opće 

njege/medicinski tehničar 

opće njege” 

1. medicinska sestra opće 

njege/medicinski tehničar 

opće njege 

1.7.2013 

2. Svjedodžba “prvostupnik 

(baccalaureus) 

sestrinstva/prvostupnica 

(baccalaurea) sestrinstva” 

2. Medicinski fakulteti 

sveučilišta u Republici 

Hrvatskoj 

Sveučilišta u Republici 

Hrvatskoj 

Veleučilišta u Republici 

Hrvatskoj 

2. prvostupnik (baccalaureus) 

sestrinstva/prvostupnica 

(baccalaurea) sestrinstva 

Ireland 1. Certificate of Registered 

General Nurse(1) 

1. An Bórd Altranais (The 

Nursing Board) [up to 

1 October 2012]; 

Bórd Altranais agus 

Cnáimhseachais na 

hEireann (The Nursing and 

Midwifery Board of 

Ireland) [from  

2 October 2012] 

Registered General Nurse 

(RGN) 

29.6.1979 

2. B.Sc. in Nursing Studies 

(General) approved by the 

NMBI(2) 

2. Third-level Institution 

delivering the B.Sc. in 

Nursing Studies approved 

by the NMBI [as of 

September 2002] 

3. B.Sc. in Children’s and 

General (Integrated) 

Nursing approved by the 

NMBI(2) 

3. Third-level Institution 

delivering the B.Sc. in 

Children’s and General 

(Integrated) Nursing 

approved by the NMBI [as 

of September 2006] 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

Italia 1. Diploma di infermiere 

professionale(4) 

1. Scuole riconosciute dallo 

Stato(4) 

1. Infermiere profession-ale(4) 29.6.1979 

2. Diploma di laurea in in-

fermieristica(5) 

2. Università(5) 2. Infermiere(5) 

Κΰπρος Δίπλωμα Γενικής 

Νοσηλευτικής 

Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής 1.5.2004 

Πτυχίο Νοσηλευτικής 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 

Κύπρου 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου 

Νοσηλευτής(τρια) Γενικής 

Νοσηλευτικής 

Πτυχίο Νοσηλευτικής 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 

Κύπρου 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου 

 

Πτυχίο Νοσηλευτικής Πανε-

πιστημίου Λευκωσίας — BSc 

in Nursing 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

University of Nicosia 

 

Πτυχίο Γενικής Νοση-λευτικής Σχολή Επιστημών Υγείας, 

Πανεπιστήμιο Frederick 

 

Latvija 1. Diploms par māsas kva-

lifikācijas iegūšanu 

1. Māsu skolas Māsa 1.5.2004 

2. Māsas diploms 2. Universitātes tipa augst-

skola pamatojoties uz 

Valsts eksāmenu komi-sijas 

lēmumu 

 

Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplo-

mas, nurodantis suteiktą 

bendrosios praktikos sla-

ugytojo profesinę kvalifi-

kaciją 

1. Universitetas Bendrosios praktikos slaugy-

tojas 

1.5.2004 

2. Aukštojo mokslo diplo-mas 

(neuniversitetinės studijos), 

nurodantis su-teiktą 

bendrosios prakti-kos 

slaugytojo profesinę 

kvalifikaciją 

2. Kolegija  

3. Bakalauro diplomas (sla-

ugos bakalauro kvalifika-

cinis laipsnis ir bendro-sios 

praktikos slaugytojo 

profesinė kvalifikacija) 

3. Universitetas  

4. Profesinio bakalauro di-

plomas (slaugos profesi-nio 

bakalauro kvalifika-cinis 

laipsnis ir bendro-sios 

praktikos slaugytojo 

profesinė kvalifikacija) 

4. Kolegija  

Luxembourg — Diplôme d’Etat d’infirm-

ier 

Ministère de l’éducation 

nationale, de la formation 

professionnelle et des sports 

Infirmier 29.6.1979 

— Diplôme d’Etat d’in-

firmier hospitalier gra-dué 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

Magyarország 1. Ápoló bizonyítvány 1. Szakképző iskola Ápoló 1.5.2004 

2. Ápoló oklevél 2. Felsőoktatási intézmény  

3. Okleveles ápoló oklevél 3. Felsőoktatási intézmény  

Malta Lawrja jew diploma fl-istudji 

tal-infermerija 

Universita `ta’ Malta» Infermier Registrat tal-Ewwel 

Livell 

1.5.2004 

Nederland 1. Diploma’s verpleger A, 

verpleegster A, verpleeg-

kundige A 

1. Door een van 

overheidswege benoemde 

examencommissie 

Verpleegkundige 29.6.1979 

2. Diploma verpleeg-kundige 

MBOV (Middel-bare 

Beroepsopleiding 

Verpleeg-kundige) 

2. Door een van over-

heidswege benoemde 

examencommissie 

3. Diploma verpleegkun-dige 

HBOV (Hogere 

Beroepsopleiding 

Verpleegkundige) 

3. Door een van over-

heidswege benoemde 

examencommissie 

4. Diploma beroepson-derwijs 

verpleegkund-ige — 

Kwalificatieniveau 4 

4. Door een van over-

heidswege aangewezen 

opleidingsinstelling 

5. Diploma hogere bero-

epsopleiding verpleeg-

kundige — Kwalifica-

tieniveau 5 

5. Door een van over-

heidswege aangewezen 

opleidingsinstelling 

Österreich 1. Diplom über die 

Ausbildung in der 

allgemeinen Gesund-heits- 

und Krankenpflege 

1. Schule für allgemeine 

Gesundheits- und 

Krankenpflege 

— Diplomierte Gesund-heits- 

und Kranken-chwester 

1.1.1994 

2. Diplom als “Diplomierte 

Krankenschwester, 

Diplomierter 

Krankenpfleger” 

2. Allgemeine Kranken-

pflegeschule 

— Diplomierter Gesund-

heits- und Krankenp-fleger 

3. Diplom über den Abschluss 

des Fachhochschul-

Bachelorstudiengangs 

“Gesundheits- und 

Krankenpflege” 

3. Fachhochschulrat/Fach-

hochschule 

 

Polska — Dyplom ukończenia 

studiów wyższych na 

kierunku pielęgniarstwo 

z tytułem “magister 

pielęgniarstwa” 

Instytucja prowadząca ksz-

tałcenie na poziomie wyższym 

uznana przez właściwe władze 

Pielegniarka 1.5.2004 

— Dyplom ukończenia 

studiów wyższych 

zawodowych na 

kierunku/specjalności 

pielęgniarstwo z tytułem 

“licencjat pielęgniarstwa” 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

Portugal 1. Diploma do curso de 

enfermagem geral 

1. Escolas de Enfermagem Enfermeiro 1.1.1986 

2. Diploma/carta de curso de 

bacharelato em enfer-

magem 

2. Escolas Superiores de 

Enfermagem 

3. Diploma/Carta de curso de 

licenciatura em enfer-

magem 

3. Escolas Superiores de 

Enfermagem; Escolas 

Superiores de Saúde 

România 1. Diplomă de absolvire de 

asistent medical genera-list 

cu studii superioare de 

scurtă durată 

1. Universităţi Asistent medical generalist 1.1.2007 

2. Diplomă de licenţă de 

asistent medical genera-list 

cu studii superioare de 

lungă durată 

2. Universităţi 

3. Certificat de competențe 

profesionale (de asistent 

medical generalist) 

3. Ministerul Educaţiei 

Naționale 

4. Certificat de calificare nivel 

5 

 

5. Certificat de calificare 

profesională nivel 5 

 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje 

strokovni naslov “diplomirana 

medicinska sestra/diplomirani 

zdravstvenik” 

1. Univerza Diplomirana medicinska 

sestra/Diplomirani 

zdravstvenik 

1.5.2004 

2. Visoka strokovna šola 

Slovensko 1. DIPLOM ošetrovateľstvo 

“magister” (“Mgr.”) 

1. Vysoká škola/Univerzita Sestra 1.5.2004 

2. DIPLOM ošetrovateľstvo 

“bakalár” (“Bc.”) 

2. Vysoká škola/Univerzita 

3. DIPLOM diplomovaná 

všeobecná sestra 

3. Stredná zdravotnícka škola 

Suomi/Finland 1. Sairaanhoitajan tut-

kinto/Sjukskötarexamen 

1. Terveydenhuolto-

oppilaitokset/ 

Hälsovårdsläroanstalter 

Sairaanhoitaja/Sjukskötare 1.1.1994 

2. Sosiaali- ja terveysalan 

ammattikorkeakoulu-

tutkinto, sairaanhoitaja 

(AMK)/Yrkeshögskoleexa

men inom hälsovård och 

det sociala området, 

sjukskötare (YH) 

2. Ammattikorkea-

koulut/Yrkeshögskolor 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

Sverige Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola Sjuksköterska 1.1.1994 

United Kingdom A qualification approved by the 

Nursing and Midwifery 

Council or one of its 

predecessor bodies as attesting 

to the completion of training 

required for general nurses by 

Article 31 and the standard of 

proficiency as required for 

registration as a Registered 

Nurse — Adult in its register(3) 

Education institutions approved 

by the Nursing and Midwifery 

Council or one of its 

predecessor bodies 

Registered Nurse — Adult 29.6.1979 

(1) Dette kvalifikasjonsbeviset gir innehaveren rett til automatisk godkjenning når det utstedes til medlemsstatenes borgere som har oppnådd 

kvalifikasjonen i Irland. 

(2) Disse opplysningene om kvalifikasjonsbeviset ble innført for å sikre at personer som er utdannet i Irland, ville ha rett til automatisk godkjenning 

uten krav om faktisk registrering i Irland, ettersom slik registrering ikke er en del av kvalifiseringsprosessen. 

(3) Disse opplysningene om kvalifikasjonsbeviset erstatter tidligere opplysninger om Det forente kongerike for å sikre at personer som er utdannet i 

Det forente kongerike, ville ha rett til automatisk godkjenning av kvalifikasjonen uten krav om faktisk registrering, ettersom slik registrering ikke 

er en del av kvalifiseringsprosessen. 

(4) Gyldig til 2001. 

(5) Fra 2001/2002.» 

3. Nr. 5.3.2 og 5.3.3 skal lyde: 

«5.3.2. Kvalifikasjonsbevis – grunnutdanning for tannleger 

Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

België/Belgique/

Belgien 

Diploma van tan-

darts/Diplôme licencié 

en science dentaire 

— De universitei-

ten/Les universi-

tés 

 Licentiaat in de tan-

dheelkunde/Licencié 

en science dentaire 

28.1.1980 

— De bevoegde 

Examencommissie 

van de Vlaamse 

Gemeenschap/Le 

Jury compétent 

d’enseignement de 

la Commun-auté 

française 

България Диплома за висше 

образование на 

образователно-

квалификационна 

степен “Магистър” 

по “Дентална 

медицина” с 

професионална 

квалификация 

“Магистър-лекар по 

дентална медицина” 

Университет  Лекар по дентална 

медицина 

1.1.2007 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

Česká republika Diplom o ukončení 

studia ve studijním 

programu zubní lékař-

ství (doktor zubního 

lékařství, MDDr.) 

Lékařská fakulta 

univerzity v České 

republice 

 Zubní lékař 1.5.2004 

Danmark Bevis for kandida-

tuddannelsen i odon-

tologi (cand.odont.) 

Universitet 

Styrelsen for Patient-

sikkerhed 

1. Autorisation som 

tandlæge, udstedt 

af Sundhedsstyrel-

sen 

2. Tilladelse til selv-

stændig virke som 

tandlæge 

Tandlæge 28.1.1980 

Deutschland Zeugnis über die 

Zahnärztliche Prüfung 

Zuständige Behörden  Zahnarzt 28.1.1980 

Eesti Hambaarstikraad 

Degree in Dentistry 

(DD) 

Diplom hambaarsti-

teaduse õppekava lä-

bimise kohta 

Tartu Ülikool  Hambaarst 1.5.2004 

Ελλάς Πτυχίο Οδοντιατρικής Πανεπιστήμιο  Οδοντίατρος ή 

χειρούργος 

οδοντίατρος 

1.1.1981 

España Título de Licenciado 

en Odontología 

El rector de una 

universidad 

 Licenciado en Odon-

tología 

1.1.1986 

 Título de Graduado/a 

en Odontología 

El rector de una 

Universidad 

 Graduado/a en Odon-

tología 

1.1.1986 

France Diplôme d’Etat de 

docteur en chirurgie 

dentaire 

Universités  Chirurgien-dentiste 28.1.1980 

Hrvatska Diploma “doktor 

dentalne medicine/-

doktorica dentalne 

medicine” 

Fakulteti sveučilišta 

u Republici Hrvatskoj 

 doktor dentalne medi-

cine/doktorica dentalne 

medicine 

1.7.2013 

Ireland — Bachelor in Dental 

Science 

(B.Dent.Sc.) 

— Universities  — Dentist 28.1.1980 

— Bachelor of Dental 

Surgery (BDS) 

— Royal College of 

Surgeons in 

Ireland 

 — Dental practitioner 

— Licentiate in 

Dental Surgery 

(LDS) 

  — Dental surgeon 

Italia Diploma di laurea in 

Odontoiatria e Protesi 

Dentaria 

Università Diploma di abilita-

zione all’esercizio del-

la professione di 

odontoiatra 

Odontoiatra 28.1.1980 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

Κύπρος Πιστοποιητικό 

Εγγραφής 

Οδοντιάτρου 

Οδοντιατρικό 

Συμβούλιο 

 Οδοντίατρος 1.5.2004 

Latvija Zobārsta diploms Universitātes tipa 

augstskola 

Sertifikāts — kompe-

tentas iestādes izsni-

egts dokuments, kas 

apliecina, ka persona ir 

nokārtojusi sertifi-

kācijas eksāmenu 

zobārstniecībā 

Zobārsts 1.5.2004 

Lietuva 1. Aukštojo mokslo 

diplomas, nuro-

dantis suteiktą 

gydytojo odon-

tologo kvalifi-

kaciją 

Universitetas 1. Internatūros pažy-

mėjimas, nuro-

dantis suteiktą gy-

dytojo odontologo 

profesinę kva-

lifikaciją 

Gydytojas odontologas 1.5.2004 

2. Magistro diplomas 

(odontologijos 

magistro kvali-

fikacinis laipsnis ir 

gydytojo odon-

tologo kvalifi-

kacija) 

2. Internatūros 

pažymėjimas 

(gydytojo 

odontologo 

profesinė 

kvalifikacija) 

Luxembourg Diplôme d’Etat de 

docteur en médecine 

dentaire 

Jury d’examen d’Etat  Médecin-dentiste 28.1.1980 

Magyarország Okleveles fogorvos 

doktor oklevél (doctor 

medicinae dentariae, 

dr. med. dent) 

Egyetem  Fogorvos 1.5.2004 

Malta Lawrja fil- Kirurġija 

Dentali 

Universita` ta Malta  Kirurgu Dentali 1.5.2004 

Nederland Universitair 

getuigschrift van een 

met goed gevolg 

afgelegd tandart-

sexamen 

Faculteit Tandheel-

kunde 

 Tandarts 28.1.1980 

Österreich Bescheid über die 

Verleihung des 

akademischen Grades 

“Doktor der Zahnheil-

kunde” 

— Medizinische 

Universität 

 Zahnarzt 1.1.1994 

— Medizinische 

Fakultät der Uni-

versität 

Polska Dyplom ukończenia 

studiów wyższych na 

kierunku lekarsko-

dentystycznym 

lekarskim z tytułem 

“lekarz dentysta” 

Szkoły wyższe Świadectwo złożenia 

Lekarsko — Denty-

stycznego Egzaminu 

Państwowego(1)(3)/Świ

adectwo złożenia Le-

karsko-Denty-

stycznego Egzaminu 

Końcowego(2)(3) 

Lekarz dentysta 1.5.2004 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

Portugal — Carta de curso de 

licenciatura em 

medicina dentária 

— Faculdades 

— Institutos 

Superiores 

 Médico dentista 1.1.1986 

— Mestrado 

integrado em 

medicina dentária 

24.3.2006 

România Diplomă de licenţă de 

medic dentist 

— Universităţi  Medic dentist 1.10.2003 

Diploma de licență și 

master(4) 

— Ministerul 

Educației 

Naționale(4) 

Doctor-medic 

stomatology(5) 

Slovenija Diploma, s katero se 

podeljuje strokovni 

naslov “doktor dental-

ne medicine/doktorica 

dentalne medicine” 

— Univerza Potrdilo o opravlje-

nem strokovnem izpi-

tu za poklic doktor 

dentalne medicine/-

doktorica dentalne 

medicine 

Doktor dentalne medi-

cine/Doktorica 

dentalne medicine 

1.5.2004 

Slovensko DIPLOM zubné 

lekárstvo doktor 

zubného lekárstva 

(“MDDr.”) 

Univerzita  Zubný lekár 1.5.2004 

Suomi/Finland Hammaslääketieteen 

lisensiaatin 

tutkinto/Odontologie 

licentiatexamen 

— Helsingin 

yliopisto/Helsingf

ors universitet 

Sosiaali- ja tervey-

salan lupa- ja valvon-

taviraston päätös käy-

tännön palvelun hy-

väksymisestä/Beslut av 

Tillstånds- och 

tillsynsverket för 

social- och hälsovår-

den om godkännande 

av prakisk tjänstgö-

ring 

Hammaslääkäri/Tandlä

kare 

1.1.1994 

— Oulun yliopisto 

— Itä-Suomen 

yliopisto 

— Turun yliopisto 

Sverige Tandläkarexamen Universitet eller 

högskola 

Bevis om legitimation 

som tandläkare, utfär-

dat av Socialstyrelsen 

Tandläkare 1.1.1994 

United Kingdom — Bachelor of Dental 

Surgery (BDS or 

B.Ch.D.) 

— Universities  — Dentist 28.1.1980 

— Licentiate in 

Dental Surgery 

— Royal Colleges — Dental practitioner 

  — Dental surgeon 

(1) Fram til 2012. 

(2) Fra 2013. 

(3) Fram til 1. oktober 2016 bør kvalifikasjonsbeviset også ledsages av et bevis på gjennomført turnustjeneste («staż podyplomowy»). 

(4) Fra 1. oktober 2011. 

(5) Fra 1. september 2017. 
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5.3.3. Kvalifikasjonsbevis – tannlege med spesialistutdanning 

Oralkirurgi 

Stat Kvalifikasjonsbevis Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Referansedato 

België/Belgique/

Belgien 

   

България Свидетелство за призната 

специалност по “Орална хирургия” 

Факултет по дентална медицина към 

Медицински университет 

1.1.2007 

Česká republika Diplom o specializaci (v oboru orální 

a maxilofaciální chirurgie) 

1. Institut postgraduálního vzdělávání 

ve zdravotnictví 

2. Ministerstvo zdravotnictví 

19.7.2007 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 

som specialtandlæge i tand-, mund- og 

kæbekirurgi 

Sundhedsstyrelsen 

Styrelsen for Patientsikkerhed 

28.1.1980 

Deutschland Fachzahnärztliche 

Anerkennung für Oralchirurgie/-

Mundchirurgie 

Landeszahnärztekammer 28.1.1980 

Eesti    

Ελλάς Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της 

Γναθοχειρουργικής (up to 31.12.2002) 

— Περιφέρεια 

— Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

— Νομαρχία 

1.1.2003 

España    

France Diplôme d’études spécialisées de 

chirurgie orale 

Universités 31.3.2011 

Hrvatska    

Ireland Certificate of specialist dentist in oral 

surgery 

Competent authority recognised for 

this purpose by the competent minister 

28.1.1980 

Italia Diploma di specialista in Chirurgia 

Orale 

Università 21.5.2005 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 

Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική 

Χειρουργική 

Οδοντιατρικό Συμβούλιο 1.5.2004 

Latvija    
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Oralkirurgi 

Stat Kvalifikasjonsbevis Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Referansedato 

Lietuva 1. Rezidentūros pažymėjimas, nuro-

dantis suteiktą burnos chirurgo 

profesinę kvalifikaciją 

2. Rezidentūros pažymėjimas (burnos 

chirurgo profesinė kvalifikacija) 

Universitetas 1.5.2004 

Luxembourg    

Magyarország Dento-alveoláris sebészet szakorvosa 

bizonyítvány 

Nemzeti Vizsgabizottság 1.5.2004 

Malta Ċertifikat ta’ speċjalista dentali fil-

Kirurġija tal-ħalq 

Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Speċ-

jalisti 

1.5.2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als 

kaakchirurg in het Specialistenregister 

Registratiecommissie Tandheelkundige 

Specialismen (RTS) van de Konink-

lijke Nederlandse Maatschappij tot 

bevordering der Tandheelkunde 

28.1.1980 

Österreich    

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 

w dziedzinie chirurgii stomatologic-

znej 

Centrum Egzaminów Medycznych 1.5.2004 

Portugal Título de Especialista em Cirurgia Oral Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) 4.6.2008 

România Certificatul de specialist în Chirurgie 

dento-alveolară 

Ministerul Sănătăţii 17.12.2008 

Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem 

izpitu iz oralne kirurgije 

1. Ministrstvo za zdravje 

2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1.5.2004 

Slovensko Diplom o špecializácii v špecializač-

nom odbore maxilofaciálna chirurgia 

— Slovenská zdravotnícka univerzita 

— Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach 

17.12.2008 

Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu-ja 

leukakirurgia/Specialtandläkarexamen, 

oral och maxillofacial kirurgi 

Yliopisto 1.1.1994 

Sverige Bevis om specialistkompetens i oral 

kirurgi 

Socialstyrelsen 1.1.1994 

United Kingdom Certificate of completion of specialist 

training in oral surgery 

Competent authority recognised for 

this purpose 

28.1.1980 
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Kjeveortopedi 

Stat Kvalifikasjonsbevis Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Referansedato 

België/Belgique/

Belgien 

Titre professionnel particulier de 

dentiste spécialiste en 

orthodontie/Bijzondere beroepstitel van 

tandarts specialist in de orthodontie 

Ministre de la Santé publique/Minister 

bevoegd voor Volksgezondheid 

27.1.2005 

България Свидетелство за призната 

специалност по “Ортодонтия” 

Факултет по дентална медицина към 

Медицински университет 

1.1.2007 

Česká republika Diplom o specializaci (v oboru 

ortodoncie) 

1. Institut postgraduálního vzdělávání 

ve zdravotnictví 

2. Ministerstvo zdravotnictví 

19.7.2007 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 

som specialtandlæge i ortodonti 

Sundhedsstyrelsen 

Styrelsen for Patientsikkerhed 

28.1.1980 

Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für 

Kieferorthopädie 

Landeszahnärztekammer 28.1.1980 

Eesti Residentuuri lõputunnistus ortodontia 

erialal 

Ortodontia residentuuri lõpetamist 

tõendav tunnistus 

Tartu Ülikool 1.5.2004 

Ελλάς Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της 

Ορθοδοντικής 

— Περιφέρεια 

— Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

— Νομαρχία 

1.1.1981 

España    

France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l’Ordre des 

chirurgiens dentistes 

28.1.1980 

Hrvatska    

Ireland Certificate of specialist dentist in 

orthodontics 

Competent authority recognised for 

this purpose by the competent minister 

28.1.1980 

Italia Diploma di specialista in 

Ortognatodonzia 

Università 21.5.2005 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 

Ειδικού Οδοντιάτρου στην 

Ορθοδοντική 

Οδοντιατρικό Συμβούλιο 1.5.2004 

Latvija “Sertifikāts” – kompetentas iestādes 

izsniegts dokuments, kas apliecina, ka 

persona ir nokārtojusi sertifikācijas 

eksāmenu ortodontijā 

Latvijas Ārstu biedrība 1.5.2004 
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Kjeveortopedi 

Stat Kvalifikasjonsbevis Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Referansedato 

Lietuva 1. Rezidentūros pažymėjimas, 

nurodantis suteiktą gydytojo 

ortodonto profesinę kvalifikaciją 

2. Rezidentūros pažymėjimas 

(gydytojo ortodonto profesinė 

kvalifikacija) 

Universitetas 1.5.2004 

Luxembourg    

Magyarország Fogszabályozás szakorvosa bizonyít-

vány 

Nemzeti Vizsgabizottság 1.5.2004 

Malta Ċertifikat ta’ speċjalista dentali fl-

Ortodonzja 

Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar 

Speċjalisti 

1.5.2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als ortho-

dontist in het Specialistenregister 

Registratiecommissie Tandheelkundige 

Specialismen (RTS) van de Konink-

lijke Nederlandse Maatschappij tot 

bevordering der Tandheelkunde 

28.1.1980 

Österreich    

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 

w dziedzinie ortodoncji 

Centrum Egzaminów Medycznych 1.5.2004 

Portugal Título de Especialista em Ortodontia Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) 4.6.2008 

România Certificatul de specialist în Ortodonţie 

şi Ortopedie dento-facială 

Ministerul Sănătăţii 17.12.2008 

Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem 

izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije 

1. Ministrstvo za zdravje 

2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1.5.2004 

Slovensko Diplom o špecializácii v špecializač-

nom odbore čeľustná ortopédia 

Slovenská zdravotnícka univerzita 17.12.2008 

Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, ham-

paiston oikomishoito/Specialtand-

läkarexamen, tandreglering 

Yliopisto 1.1.1994 

Sverige Bevis om specialistkompetens i or-

todonti 

Socialstyrelsen 1.1.1994 

United Kingdom Certificate of Completion of specialist 

training in orthodontics 

Competent authority recognised for 

this purpose 

28.1.1980.» 

4. Nr. 5.4.2 skal lyde:  
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«5.4.2. Kvalifikasjonsbevis – veterinær 

Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

België/Belgique/

Belgien 

Diploma van 

dierenarts/Diplôme de docteur 

en médecine vétérinaire 

— De universiteiten/Les 

universités 

— De bevoegde Examen-

commissie van de 

Vlaamse Gemeens-

chap/Le Jury compét-ent 

d’enseignement de la 

Communauté fran-çaise 

 21.12.1980 

България Диплома за висше 

образование на 

образователно-

квалификационна 

— Лесотехнически 

университет София 

Факултет Ветеринарна 

медицина 

 1.1.2007 

степен магистър по 

специалност Ветеринарна 

медицина с професионална 

квалификация Ветеринарен 

лекар 

— Тракийски университет 

Стара Загора, 

Ветеринарномедицински 

факултет 

Česká republika — Diplom o ukončení studia 

ve studijním programu 

veterinární lékařství 

(doktor veterinární 

medicíny, MVDr.) 

— Diplom o ukončení studia 

ve studijním programu 

veterinární hygiena 

a ekologie (doktor 

veterinární medicíny, 

MVDr.) 

Veterinární fakulta uni-verzity 

v České republice 

 1.5.2004 

Danmark Bevis for kandidatud-

dannelsen i veterinær-medicin 

(cand.med.vet.) 

Københavns Universitet  21.12.1980 

Deutschland — Zeugnis über das Ergebnis 

des Dritten Abschnitts der 

Tierärzt-lichen Prüfung 

und das Gesamtergebnis 

der Tierärztlichen Prüfung 

Der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses für die 

Tierärztliche Prüfung einer 

Universität oder Hoch-schule 

 21.12.1980 

— Zeugnis über das Er-

gebnis der Tierärzt-lichen 

Prüfung und das 

Gesamtergebnis der 

Tierärztlichen Prüfung 

 1.1.2006 

Eesti Diplom: täitnud 

veterinaarmeditsiini õppekava 

Eesti Põllumajandusülikool  1.5.2004 

 Loomaarstikraad Degree in 

Veterinary Medicine (DVM) 

Eesti Maaülikool   
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

Ελλάς Πτυχίο Κτηνιατρικής 1. Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 

2. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 1.1.1981 

España Título de Licenciado en 

Veterinaria 

— Ministerio de Educa-ción 

y Cultura 

 1.1.1986 

— El rector de una Uni-

versidad 

Título de Graduado/a en 

Veterinaria 

— El rector de una Uni-

versidad 

1.1.1986 

France Diplôme d’Etat de docteur 

vétérinaire 

— L’Institut d’enseigne-ment 

supérieur et de recherche 

en alimenta-tion, santé 

animale, sciences 

agronomiques et de 

l’environnement (Vet 

Agro Sup); 

— L’Ecole nationale 

vétérinaire, agroali-

mentaire et de l’alimen-

tation, Nantes-Atlanti-que 

(ONIRIS); 

— L’Ecole nationale 

vétérinaire d’Alfort; 

— L’Ecole nationale 

vétérinaire de Tou-louse. 

 21.12.1980 

Hrvatska Diploma “doktor vet-erinarske 

medicine/-doktorica 

veterinarske medicine” 

Veterinarski fakultet Sveu-

čilišta u Zagrebu 

 1.7.2013 

Ireland — Diploma of Bachelor in/of 

Veterinary Medi-cine 

(MVB) 

— Diploma of Member-ship 

of the Royal College of 

Veterinary Surgeons 

(MRCVS) 

  21.12.1980 

Italia Diploma di laurea in medicina 

veterinaria 

Università Diploma di abilitazione 

all’esercizio della medicina 

veterinaria 

1.1.1985 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής 

Κτηνιάτρου 

Κτηνιατρικό Συμβούλιο  1.5.2004 

Latvija Veterinārārsta diploms Latvijas Lauksaimniecības 

Universitāte 

 1.5.2004 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplo-

mas (veterinarijos gydy-

tojo (DVM)) 

1. Lietuvos Veterinarijos 

Akademija 

 1.5.2004 

2. Magistro diplomas 

(veterinarinės medicinos 

magistro kvalifikacinis 

laipsnis ir veterinarijos 

gydytojo profesinė kva-

lifikacija) 

2. Lietuvos sveikatos mok-slų 

universitetas 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en 

médecine vétérinaire 

Jury d’examen d’Etat 
 21.12.1980 

Magyarország Okleveles állatorvos doktor 

oklevél (dr. vet) 

Felsőoktatási intézmény 
 1.5.2004 

Malta Liċenzja ta’ Kirurgu Vete-

rinarju 

Kunsill tal-Kirurġi Veteri-narji 
 1.5.2004 

Nederland Getuigschrift van met goed 

gevolg afgelegd diergenees-

kundig/veeartsenijkundig 

examen 

 
 21.12.1980 

Österreich — Diplom-Tierarzt 

— Magister medicinae 

veterinariae 

Universität 
 1.1.1994 

Polska Dyplom lekarza weterynarii 1. Szkoła Główna Gospo-

darstwa Wiejskiego 

w Warszawie 

 1.5.2004 

2. Akademia Rolnicza we 

Wrocławiu(1) 

3. Uniwersytet Przyrod-niczy 

we Wrocławiu(2) 

4. Akademia Rolnicza 

w Lublinie(3) 

5. Uniwersytet Przyrod-niczy 

w Lublinie(4) 

6. Uniwersytet War-mińsko-

Mazurski w Olsztynie 

7. Uniwersytet Przyrod-niczy 

w Poznaniu(6) 

8. Uniwersytet Rolniczy im. 

Hugona Kołłątaja 

w Krakowie oraz Uni-

wersytet Jagielloński 

w Krakowie(7) 



Nr. 30/912 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

 

Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

Portugal — Carta de curso de 

licenciatura em medi-cina 

veterinária 

— Carta de mestrado 

integrado em medicina 

veterinária 

Universidade  1.1.1986 

România Diplomă de licenţă de doctor 

medic veterinar 

Universităţi 

Ministerul Educatiei Na-

tionale(5) 

 1.1.2007 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje 

strokovni naslov “doktor 

veterinarske medi-

cine/doktorica veterinarske 

medicine” 

Univerza Spričevalo o opravljenem 

državnem izpitu s področja 

veterinarstva 

1.5.2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom 

o udelení akademického titulu 

“doktor veterinár-skeho 

lekárstva” (“MVDr.”) 

Univerzita  1.5.2004 

Suomi/Finland Eläinlääketieteen lisensiaa-tin 

tutkinto/Veterinärmedi-cine 

licentiatexamen 

Yliopisto  1.1.1994 

Sverige Veterinärexamen Sveriges Lantbruksuniversi-tet  1.1.1994 

United Kingdom 1. Bachelor of Veterinary 

Science (BVSc) 

1. University of Bristol  21.12.1980 

2. Bachelor of Veterinary 

Science (BVSc) 

2. University of Liverpool 

3. Bachelor of Veterinary 

Medicine (Vet MB) 

3. University of Cam-bridge 

4. Bachelor of Veterinary 

Medicine and Surgery 

(BVM&S) 

4. University of Edinburgh 

5. Bachelor of Veterinary 

Medicine and Surgery 

(BVMS) 

5. University of Glasgow 

6. Bachelor of Veterinary 

Medicine (BvetMed) 

6. University of London 

7. Bachelor of Veterinary 

Medicine and Bachelor of 

Veterinary Surgery 

(B.V.M., B.V.S.) 

7. University of Nottingham 

(1) Gyldig til 22. november 2006. 

(2) Fra 23. november 2006. 

(3) Gyldig til 10. april 2008. 

(4) Fra 11. april 2008. 

(5) Fra 10. januar 2011. 

(6) Fra 1. oktober 2011. 

(7) Fra 1. oktober 2012.» 

5. Nr. 5.5.2 skal lyde:  
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«5.5.2 Kvalifikasjonsbevis – jordmor 

Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

België/Belgique/

Belgien 

Diploma van vroedv-

rouw/Diplôme d’accoucheuse 

— De erkende opleidings-

instituten/Les établis-

sements d’enseigne-ment 

— De bevoegde Examen-

commissie van de 

Vlaamse Gemeensc-

hap/Le Jury compétent 

d’enseignement de la 

Communauté française 

Vroedvrouw/ 

Accoucheuse 

23.1.1983 

България Диплома за висше 

образование на 

образователно-

квалификационна степен 

“Бакалавър” с 

професионална 

квалификация “Акушерка” 

Университет 
Акушеркa 1.1.2007 

Česká republika 1. Diplom o ukončení studia 

ve studijním programu 

ošetřovatelství ve studijním 

oboru porodní asistentka 

(bakalář, Bc.) 

1. Vysoká škola zřízená nebo 

uznaná státem 

Porodní asistentka/porodní 

asistent 

1.5.2004 

2. Diplom o ukončení studia 

ve studijním programu 

porodní asistence ve 

studijním oboru porodní 

asistentka (bakalář, Bc.) 

2. Vysoká škola zřízená nebo 

uznaná státem 

3. Diplom o ukončení studia 

ve studijním oboru 

diplomovaná porodní 

asistentka (diplomovaný 

specialista, DiS.) 

3. Vyšší odborná škola 

zřízená nebo uznaná státem 

Danmark Bevis for uddannelsen til 

professionsbachelor 

i jordemoderkundskab 

Professionshøjskole 
Jordemoder 23.1.1983 

Deutschland Zeugnis über die staatliche 

Prüfung für Hebammen und 

Entbindungspfleger 

Staatlicher Prüfungsausschuss 
— Hebamme 

— Entbindungspfleger 

23.1.1983 

Eesti Diplom ämmaemanda erialal — Tallinna Meditsiinikool 
Ämmaemand 1.5.2004 

— Tartu Meditsiinikool 

Ämmaemanda diplom — Tallinna Tervishoiu 

Kõrgkool 

— Tartu Tervishoiu 

Kõrgkool 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

Ελλάς 1. Πτυχίο Τμήματος 

Μαιευτικής Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Τ.Ε.Ι.) 

1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) 

— Μαία 23.1.1983 

2. Πτυχίο του Τμήματος 

Μαιών της Ανωτέρας 

Σχολής Στελεχών Υγείας 

και Κοινων. Πρόνοιας 

(ΚΑΤΕΕ) 

2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων 

— Μαιευτής 

3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας 

Σχολής Μαιών 

3. Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας 

 

España — Título de matrona Ministerio de Educación y 

Cultura 

— Matrona 1.1.1986 

— Título de asistente obstét-

rico (matrona) 

— Asistente obstétrico 

— Título de enfermería obs-

tétrica-ginecológica 

 

France Diplôme de sage-femme L’Etat Sage-femme 23.1.1983 

Hrvatska Svjedodžba “prvostupnik 

(baccalaureus) primaljstva/-

sveučilišna prvostupnica 

(baccalaurea) primaljstva” 

— Medicinski fakulteti 

sveučilišta u Republici 

Hrvatskoj 

Prvostupnik (baccalaureus) 

Primaljstva/Prvostupnica 

(baccalaurea) primaljstva 

1.7.2013 

— Sveučilišta u Republici 

Hrvatskoj 

— Veleučilišta i visoke škole 

u Republici Hr-vatskoj 

Ireland 1. Certificate in Midwifery(1) 1. An Bórd Altranais (The 

Nursing Board) [up to 

1 October 2012]; 

Bórd Altranais agus 

Cnáimhseachais na 

hEireann (The Nursing and 

Midwifery Board of 

Ireland, NMBI) [from 

2 October 2012]. 

Registered Midwife (RM) 23.1.1983 

2. B.Sc. in Midwifery 

approved by the NMBI(2) 

2. A third-level Institution 

delivering a Midwifery 

education programme 

approved by the NMBI 

3. Higher/Postgraduate 

Diploma in Midwifery 

approved by the NMBI(2) 

3. Third-level Institution 

delivering Higher/-

Postgraduate Diploma in 

Midwifery approved by the 

NMBI 

Italia 1. Diploma d’ostetrica(4) 1. Scuole riconosciute dallo 

Stato(4) 

Ostetrica(4) 23.1.1983 

2. Laurea in ostetricia(5) 2. Università(5) 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

Κύπρος Δίπλωμα στο μεταβασικό 

πρόγραμμα Μαιευτικής 

Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραμμένη Μαία 1.5.2004 

Latvija Diploms par vecmātes 

kvalifikācijas iegūšanu 

Māsu skolas Vecmāte 1.5.2004 

Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas, 

nurodantis suteiktą bendro-

sios praktikos slaugytojo 

profesinę kvalifikaciją, ir 

profesinės kvalifikacijos 

pažymėjimas, nurodantis 

suteiktą akušerio profesinę 

kvalifikaciją 

— Pažymėjimas, 

liudijantis akušerio 

profesinę praktiką 

1. Universitetas Akušeris 1.5.2004 

2. Aukštojo mokslo diplomas 

(neuniversitetinės studijos), 

nurodantis suteiktą bendro-

sios praktikos slaugytojo 

profesinę kvalifikaciją, ir 

profesinės kvalifikacijos 

pažymėjimas, nurodantis 

suteiktą akušerio profesinę 

kvalifikaciją 

— Pažymėjimas, 

liudijantis akušerio 

profesinę praktiką 

2. Kolegija 

3. Aukštojo mokslo diplomas 

(neuniversitetinės studijos), 

nurodantis suteiktą akuše-

rio profesinę kvalifikaciją 

3. Kolegija 

4. Bakalauro diplomas (slau-

gos bakalauro kvalifika-

cinis laipsnis ir bendrosios 

praktikos augytojo profe-

sinė kvalifikacija) Ir Profe-

sinės kvalifikacijos pažy-

mėjimas (akušerio profe-

sinė kvalifikacija) 

4. Universitetas 

5. Profesinio bakalauro diplo-

mas (slaugos profesinio 

bakalauro kvalifikacinis 

laipsnis ir bendrosios pra-

ktikos slaugytojo profesinė 

kvalifikacija) Ir Profesinės 

kvalifikacijos pažymėjimas 

(akušerio profesinė kvali-

fikacija) 

5. Kolegija 

6. Profesinio bakalauro diplo-

mas (akušerijos profesinio 

bakalauro kvalifikacinis 

laipsnis ir akušerio profe-

sinė kvalifikacija) 

6. Kolegija 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

Luxembourg Diplôme de sage-femme Ministère de l’éducation 

nationale, de la formation 

professionnelle et des sports 

Sage-femme 23.1.1983 

Magyarország 1. Szülésznő bizonyítvány 1. Iskola/főiskola Szülésznő 1.5.2004 

2. Szülésznő oklevél 2. Felsőoktatási intézmény 

Malta Lawrja jew diploma fl- Istudji 

tal-Qwiebel 

Universita` ta’ Malta Qabla 1.5.2004 

Nederland Diploma van verloskundige Door het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport erkende oplei-dings-

instellingen 

Verloskundige 23.1.1983 

Österreich 1. Hebammen-Diplom 1. — Hebammenaka-demie 

— Bundeshebam-

menlehranstalt 

Hebamme 1.1.1994 

2. Diplom über den 

Abschluss des 

FachhochschulBache-

lorstudiengangs 

“Hebamme” 

2. Fachhochschulrat 

Polska — Dyplom ukończenia 

studiów wyższych na 

kierunku położnictwo 

z tytułem “magister 

położnictwa” 

— Dyplom ukończenia 

studiów wyższych zaw-

odowych na kierunku/-

specjalności położnictwo 

z tytułem “licencjat 

położnictwa” 

Instytucja prowadząca 

kształcenie na poziomie 

wyższym uznana przez 

właściwe władze (Higher 

education institution recog-

nised by the competent 

authorities) 

Położna 1.5.2004 

Portugal 1. Diploma de enfermeiro 

especialista em enfer-

magem de saúde materna 

e obstétrica 

1. Ecolas de Enfermagem Enfermeiro especialista em 

enfermagem de saúde materna 

e obstétrica 

1.1.1986 

2. Diploma/carta de curso de 

estudos superiores 

especializados em 

enfermagem de saúde 

materna e obstétrica 

2. Escolas Superiores de 

Enfermagem 

3. Diploma (do curso de pós-

licenciatura) de especia-

lização em enfermagem de 

saúde materna e obstétrica 

3. — Escolas Su-periores de 

Enfer-magem 

— Escolas Superiores de 

Saúde 

România Diplomă de licenţă de moaşă Universităţi Moaşă 1.1.2007 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje 

strokovni naslov “diplomirana 

babica/diplomirani babičar” 

1. Univerza 

2. Visoka strokovna šola 

diplomirana babica/diplomirani 

babičar 

1.5.2004 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

Slovensko 1. DIPLOM pôrodná 

asistencia “bakalár” (“Bc.”) 

1. Vysoká škola/Univer-zita Pôrodná asistentka 1.5.2004 

2. DIPLOM diplomovaná 

pôrodná asistentka 

2. Stredná zdravotnícka škola 

Suomi/Finland 1. Kätilön tutkinto/barnmor-

skeexamen 

1. Terveydenhuoltooppi-

laitokset/hälsovårdsläroans

talter 

Kätilö/Barnmorska 1.1.1994 

2. Sosiaali- ja terveysalan 

ammattikorkeakoulutut-

kinto, kätilö (AMK)/-

yrkeshögskoleexamen 

inom hälsovård och det 

sociala området, barnmor-

ska (YH) 

2. Ammattikorkea-

koulut/Yrkeshögskolor 

Sverige Barnmorskeexamen Universitet eller högskola Barnmorska 1.1.1994 

United Kingdom A qualification approved by 

the Nursing and Midwifery 

Council or its predecessor 

bodies as attesting to the 

completion of training as 

required for midwives by 

Article 40 and the standard of 

proficiency as required for 

registration as a Registered 

Midwife in its register(3) 

Education institution appro-

ved by the Nursing and 

Midwifery Council or its 

predecessor bodies 

Registered Midwife 23.1.1983 

(1) Dette kvalifikasjonsbeviset gir innehaveren rett til automatisk godkjenning når det utstedes til medlemsstatenes borgere som har oppnådd 

kvalifikasjonen i Irland. 

(2) Disse opplysningene om kvalifikasjonsbeviset ble innført for å sikre at personer som er utdannet i Irland, ville ha rett til automatisk godkjenning 

uten krav om faktisk registrering i Irland, ettersom slik registrering ikke er en del av kvalifiseringsprosessen. 

(3) Disse opplysningene om kvalifikasjonsbeviset ble innført for å sikre at personer som er utdannet i Det forente kongerike, ville ha rett til 

automatisk godkjenning av kvalifikasjonen uten krav om faktisk registrering, ettersom slik registrering ikke er en del av kvalifiseringsprosessen. 

(4) Gyldig til 2001. 

(5) Fra 2001/2002.» 

6. Nr. 5.6.2 skal lyde: 

«5.6.2. Kvalifikasjonsbevis – farmasøyt 

Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

België/Belgique/

Belgien 

Diploma van apotheker/-

Diplôme de pharmacien 

— De universiteiten/Les 

universities 

— De bevoegde Examen-

commissie van de 

Vlaamse Gemeens-

chap/Le Jury compétent 

d’enseignement de la 

Communauté française 

 1.10.1987 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

България Диплома за висше 

образование на 

образователно-

квалификационна степен 

“Магистър” по “Фармация” с 

професионална 

квалификация “Магистър-

фармацевт” 

Университет  1.1.2007 

Česká republika Diplom o ukončení studia ve 

studijním programu farmacie 

(magistr, Mgr.) 

Farmaceutická fakulta 

univerzity v České republice 

 1.5.2004 

Danmark Bevis for kandidatuddannelsen 

i farmaci (cand.pharm.) 

Det Farmaceutiske Fakultet, 

Københavns Universitet 

 1.10.1987 

Bevis for kandidatuddannelsen 

i farmaci (cand.pharm.) 

Syddansk Universitet 

Deutschland Zeugnis über die Staatliche 

Pharmazeutische Prüfung 

Zuständige Behörden  1.10.1987 

Eesti Diplom proviisori õppekava 

läbimisest 

Farmaatsiamagister Master of 

Science in Pharmacy (MSc) 

Tartu Ülikool  1.5.2004 

Ελλάς Άδεια άσκησης 

φαρμακευτικού επαγγέλματος 

— Περιφέρεια — 

Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση 

 1.10.1987 

España Título de Licenciado en 

Farmacia 

— Ministerio de Educación y 

Cultura 

 1.10.1987 

— El rector de una 

universidad 

Título de Graduado/a en 

Farmacia 

— El rector de una 

Universidad 

1.1.1986 

France — Diplôme d’Etat de 

pharmacien 

— Diplôme d’Etat de docteur 

en pharmacie 

Universités  1.10.1987 

Hrvatska Diploma “magistar 

farmacije/magistra farmacije” 

— Farmaceutsko-biokemijski 

fakultet Sveučilišta 

u Zagrebu 

— Medicinski fakultet 

Sveučilišta u Splitu 

— Kemijsko-tehnološki 

fakultet Sveučilišta 

u Splitu 

 1.7.2013 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

Ireland 1. Certificate of Registered 

Pharmaceutical Chemist(1) 

Certificate of Registration 

as a Pharmacist(1) 

1. Cumann Cógaiseoirí na 

hEireann 

(Pharmaceutical Society of 

Ireland) 

 1.10.1987 

2. A degree in Pharmacy 

recognised by the 

Pharmaceutical Society of 

Ireland(2) 

2. Universities delivering 

degrees in pharmacy 

recognised by the 

Pharmaceutical Society of 

Ireland 

2. Notification from the 

Pharmaceutical Society of 

Ireland that the per-son 

named therein is the holder 

of a qualification 

appropriate for practi-cing 

as a pharmacist 

Italia Diploma o certificato di 

abilitazione all’esercizio della 

professione di farmacista 

ottenuto in seguito ad un esame 

di Stato 

Università  1.11.1993 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής 

Φαρμακοποιού 

Συμβούλιο Φαρμακευτικής  1.5.2004 

Latvija Farmaceita diploms Universitātes tipa augsts--kola  1.5.2004 

Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas, 

nurodantis suteiktą vaistin-

inko profesinę kvalifikaciją 

2. Magistro diplomas (farma-

cijos magistro kvalifika-

cinis laipsnis ir vaistininko 

profesinė kvalifikacija) 

Universitetas  1.5.2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de pharmacien Jury d’examen d’Etat + visa du 

ministre de l’éducation 

nationale 

 1.10.1987 

Magyarország Okleveles gyógyszerész okle-

vél (magister pharmaciae, 

abbrev: mag. Pharm) 

Egyetem  1.5.2004 

Malta Lawrja fil-farmaċija Universita` ta’ Malta  1.5.2004 

Nederland Getuigschrift van met goed 

gevolg afgelegd apotheker-

sexamen 

Faculteit Farmacie  1.10.1987 

Österreich Staatliches Apothekerdiplom Österreichische Apotheker-

kammer 

 1.10.1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów 

wyższych na kierunku 

farmacja z tytułem magistra 

1. Akademia Medyczna 

2. Uniwersytet Medyczny 

3. Collegium Medicum 

Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 

 1.5.2004 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

Portugal — Licenciatura em Farmácia 

— Carta de curso de licen-

ciatura em Ciências Far-

macêuticas 

Instituição de Ensino Superior 

Universitário 

 
1.10.1987 

Mestrado Integrado em Ciên-

cias Farmacêuticas 

1.1.2007 

România Diplomă de licenţă de 

farmacist 

Diploma de licență și master(5) 

Universităţi 

Ministerul Educației Na-

tionale 

 
1.1.2007 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje 

strokovni naziv “magister far-

macije/magistra farmacije” 

Univerza Potrdilo o opravljenem stor-

kovnem izpitu za poklic 

magister farmacije/magistra 

farmacije 

1.5.2004 

Slovensko DIPLOM farmácia magister 

(“Mgr.”) 

Univerzita  
1.5.2004 

Suomi/Finland Proviisorin tutkinto/Provi-

sorexamen 

Yliopisto  
1.10.1994 

Sverige Apotekarexamen Universitet och högskolor  
1.10.1994 

United Kingdom 1. Certificate of Registered 

Pharmacist(3) 

  
1.10.1987 

2. A degree in pharmacy 

approved by either the 

General Pharmaceutical 

Council (formerly Royal 

Pharmaceutical Society of 

Great Britain) or the 

Pharmaceutical Society of 

Northern Ireland(4) 

Universities delivering 

pharmacy degrees approved by 

the General Pharma-ceutical 

Council (formerly Royal 

Pharmaceutical So-ciety of 

Great Britain) or the 

Pharmaceutical Society of 

Northern Ireland 

Notification from the Gen-eral 

Pharmaceutical Council or 

Pharmaceutical Society of 

Northern Ireland con-firming 

successful comple-tion of the 

approved pharm-acy degree, 

12 months pra-ctical training 

and a pass of the registration 

assessment. 

(1) Dette kvalifikasjonsbeviset gir innehaveren rett til automatisk godkjenning når det utstedes til medlemsstatenes borgere som har oppnådd 

kvalifikasjonen i Irland. 

(2) Disse opplysningene om kvalifikasjonsbeviset ble innført for å sikre at personer som er utdannet i Irland, ville ha rett til automatisk godkjenning 

uten krav om faktisk registrering i Irland. I slike tilfeller skal det medfølgende sertifikatet bekrefte at alle kvalifikasjonskrav er oppfylt. 

(3) Dette kvalifikasjonsbeviset gir innehaveren rett til automatisk godkjenning av kvalifikasjonen når det utstedes til medlemsstatenes borgere som 

har oppnådd kvalifikasjonen i Det forente kongerike. 

(4) Disse opplysningene om kvalifikasjonsbeviset ble innført for å sikre at personer som er utdannet i Det forente kongerike, ville ha rett til 

automatisk godkjenning av sine kvalifikasjoner uten krav om faktisk registrering. I slike tilfeller skal det medfølgende sertifikatet bekrefte at alle 

kvalifikasjonskrav er oppfylt. 

(5) Fra 10. januar 2011.» 
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7. Nr. 5.7.1 skal lyde: 

«5.7.1. Kvalifikasjonsbevis – arkitekt godkjent i henhold til artikkel 46 

Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 

Akademisk 

referanseår 

België/Belgi-

que/Belgien 

1. Architect/Architecte 1. Nationale hogescholen voor 

architectuur/Ecoles 

nationales supérieures 

d’architecture 

Certificat de stage délivré par 

l’Ordre des Architectes/-

Stagegetuigschrift afgeleverd 

door de Orde van Architecten 

1988/1989 

2. Architect/Architecte 2. Hogere-architectuur-insti-

tuten/Instituts supérieurs 

d’architecture 

3. Architect/Architecte 3. Provinciaal Hoger Instituut 

voor Architectuur te 

Hasselt/Ecole provinciale 

supérieure d’architecture de 

Hasselt 

4. Architect/Architecte 4. Koninklijke Academies voor 

Schone Kunsten/ 

Académies royales des 

Beaux-Arts 

5. Architect/Architecte 5. Sint-Lucasscholen/Ecoles 

Saint-Luc 

6. Burgerlijke ingenieur-

architect/Ingénieur Civil 

Architecte 

6. — Faculteiten Toegepaste 

Wetenschappen van de 

Universiteiten/Facultés 

des sciences appliquées 

des universités 

— “Faculté Polytechnique” 

van Mons 

7. Burgerlijk Ingenieur- 

Architect (Ir. Arch.) 

7. K.U. Leuven, faculteit 

ingenieurswetenschappen 

 2004/2005 

8. Burgerlijk Ingenieur- 

Architect (Ir. Arch.) 

8. Vrije Universiteit Brussel, 

faculteit 

ingenieurswetenschappen 

 2004/2005 

9. Master Ingénieur Civil 

Architecte, à finalité 

spécialisée 

9. Faculté Polytechnique de 

Mons 

 2008/2009 

България Магистър-Специалност 

aрхитектура 

— Университет по 

архитектура, строителство 

и геодезия — София, 

Архитектурен факултет 

Свидетелство, издадено от 

компетентната Камара на 

архитектите, удостоверяващо 

изпълнението на 

предпоставките, необходими 

за регистрация като архитект с 

пълна проектантска 

правоспособност в регистъра 

на архитектите 

2010/2011 

— Варненски свободен 

университет “Черноризец 

Храбър”, Варна, 

Архитектурен факултет 

2007/2008 

— Висше строително 

училище “Любен 

Каравелов”, Архитектурен 

факултет 

2009/2010 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 

Akademisk 

referanseår 

Česká repub-lika Architektura a urbanismus — Fakulta architektury, České 

vysoké učení technické 

(ČVUT) v Praze 

Osvědčení o splnění kvalifi-

kačních požadavků pro 

samostatný výkon profese 

architekta vydané Českou 

komorou architektů 

2007/2008 

 — Vysoké učení technické 

v Br-ně, Fakulta 

architektury 

Inženýr architekt (Ing.Arch.) — Technická univerzita v Lib-

erci, Fakulta umění a archi-

tektury 

Magistr umění v oboru 

architektura (MgA.) 

— Vysoká škola uměleckop-

růmyslová v Praze 

Magistr umění v oboru 

Architektonická tvorba, MgA 

— Akademie výtvarných 

umění v Praze 

2007/2008 

Danmark Bevis for kandidatuddan-nelsen 

i arkitektur (cand.-arch.) 

— Kunstakademiets Arkitek-

tskole i København 

 1988/1989 

— Arkitektskolen i Århus 

Deutschland Diplom-Ingenieur, — Universitäten (Architektur/-

Hochbau) 

Bescheinigung einer zustän-

digen Architektenkammer über 

die Erfüllung der 

Qualifikationsvorausset-zungen 

im Hinblick auf eine Eintragung 

in die Archi-tektenliste 

1988/1989 

Diplom-Ingenieur Univ. — Technische Hochschulen 

(Architektur/Hochbau) 

— Technische Universitäten 

(Architektur/Hochbau) 

— Universitäten-Gesamthoch-

schulen (Architektur/Hoch-

bau) 

— Hochschulen für bildende 

Künste 

— Hochschulen für Künste 

Diplom-Ingenieur, Diplom-

Ingenieur FH 

— Fachhochschulen (Architek-

tur/Hochbau) 

— Universitäten-Gesamthochs-

chulen (Architektur/Hoch-

bau) bei entsprechenden Fa-

chhochschulstudiengängen 

Master of Arts — M.A. — Hochschule Bremen — Uni-

versity of applied Sciences, 

Fakultät Architektur, Bau 

und Umwelt — School of 

Architecture Bremen 

2003/2004 

— Fachhochschule Münster 

(University of Applied 

Sciences) — Muenster 

Scho-ol of Architecture 

2000/2001 

— Georg-Simon-Ohm-Hochs-

chule Nürnberg Fakultät 

Architektur 

2005/2006 

— Hochschule Anhalt (Univer-

sity of Applied Sciences) 

Fachbereich Architektur, 

Fa-cility Management und 

Geo-information 

2010/2011 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 

Akademisk 

referanseår 

— Hochschule Regensburg 

(University of Applied Sci-

ences), Fakultät für 

Architek-tur 

2007/2008 

— Technische Universität 

Mün-chen, Fakultät für 

Architek-tur 

2009/2010 

— Hochschule Lausitz, 

Studien-gang Architektur, 

Fakultät für Bauen “seit Juli 

2013: Brandenburgische 

Technis-che Universität 

Cottbus-Senftenberg” 

2009/2010 

— Fachhochschule Lübeck, 

University of Applied 

Scien-ces, Fachbereich 

Bauwesen 

2004/2005 

— Fachhochschule für Technik 

und Wirtschaft Dresden, 

Fakultät Bauingenieurwe-

sen/Architektur 

2005/2006 

— Fachhochschule Erfurt/Uni-

versity of Applied Sciences 

2006/2007 

— Hochschule 

Augsburg/Augs-burg 

University of Applied 

Sciences 

2005/2006 

— Hochschule Koblenz, Fach-

bereich Bauwesen 

2004/2005 

— Hochschule 

München/Fakul-tät für 

Architektur 

2005/2006 

— Hochschule für Technik 

Stuttgart, Fakultät Architek-

tur und Gestaltung 

2005/2006 

— SRH Hochschule 

Heidelberg 

2013/2014 

— Staatliche Akademie der 

Bildenden Künste Stuttgart, 

Fachbereich Architektur 

2006/2007 

— Hochschule Konstanz Tech-

nik, Wirtschaft und Gestal-

tung (HTWG) 

2014/2015 

Master of Arts (in Kom-bination 

mit einem Bachelor-abschluss in 

Archi-tektur) 

Hochschule Trier Fachbereich 

Gestaltung — Fachrichtung Ar-

chitektur 

2007/2008 

Master of Engineering (in 

Kombination mit einem Ba-

chelorabschluss in Enginee-ring) 

Technische Hochschule Mittel-

hessen (University of Applied 

Sciences) Fachbereich Bauwesen 

2010/2011 

Bachelor of Arts — B.A. — Hochschule Anhalt (Univer-

sity of Applied Sciences) 

Fa-chbereich Architektur, 

Faci-lity Management und 

Geo-information 

2010/2011 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 

Akademisk 

referanseår 

 — Technische Universität 

Mün-chen, Fakultät für 

Architek-tur 

2009/2010 

— Alanus Hochschule für 

Kunst und Gesellschaft, 

Bonn 

2007/2008 

— Hochschule Konstanz Tech-

nik, Wirtschaft und Gestal-

tung (HTWG) 

2014/2015 

Bachelor of Sciences (B.Sc.) Hochschule Bochum, Fachbe-

reich Architektur 

2003/2004 

— Universität Stuttgart, Fakul-

tät 1: Architektur und Stadt-

planung 

2009/2010 

Master of Science — Leibniz Universität Hann-

over, Fakultät für 

Architektur und Landschaft 

2011/2012 

— Fachhochschule Aachen, 

Fachbereich Architektur 

2009/2010 

Master of Science (M.Sc.) in 

Kombination mit dem Bachelor 

of Science (B.Sc.) 

— Bauhaus-Universität 

Weimar 

2005/2006 

— Bauhaus-Universität 

Weimar, Fakultät 

Architektur 

2008/2009 

— Bauhaus-Universität Wei-

mar, Fakultät Architektur 

und Urbanistik 

2013/2014 

Eesti Arhitektuurimagister Eesti Kunstiakadeemia  2006/2007 

Ελλάς Δίπλωμα Αρχιτέκτονα — 

Μηχανικού 

— Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τμήμα 

αρχιτεκτόνων — μηχανικών 

Βεβαίωση που χορηγεί το 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

(ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την 

άσκηση δραστηριοτήτων στον 

τομέα της αρχιτεκτονικής 

1988/1989 

— Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 

τμήμα αρχιτεκτόνων — 

μηχανικών της 

Πολυτεχνικής σχολής 

— Πανεπιστήμιο Πατρών, 

τμήμα αρχιτεκτόνων — 

μηχανικών της 

Πολυτεχνικής σχολής 

2003/2004 

— Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 

Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

1999/2000 

— Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 

Θράκης, Πολυτεχνική 

Σχολή, Τμήμα 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

1999/2000 

Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

2004/2005 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 

Akademisk 

referanseår 

España Título oficial de arquitecto Rectores de las universidades 

enumeradas a continuación: 

 1988/1989 

— Universidad politécnica de 

Cataluña, escuelas técnicas 

superiores de arquitectura 

de Barcelona o del Vallès 

— Universidad politécnica de 

Madrid, escuela técnica 

superior de arquitectura de 

Madrid 

— Escuela de Arquitectura de 

la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria 

— Universidad politécnica de 

Valencia, escuela técnica 

superior de arquitectura de 

Valencia 

— Universidad de Sevilla, 

escuela técnica superior de 

arquitectura de Sevilla 

— Universidad de Valladolid, 

escuela técnica superior de 

arquitectura de Valladolid 

— Universidad de Santiago de 

Compostela, escuela técnica 

superior de arquitectura de 

La Coruña 

— Universidad del País Vasco, 

escuela técnica superior de 

arquitectura de San 

Sebastián 

— Universidad de Navarra, 

escuela técnica superior de 

arquitectura de Pamplona 

— Universidad de A Coruña 1991/1992 

— Universidad de Granada, 

Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Granada. 

1994/1995 

— Universidad de Alicante, 

escuela politécnica superior 

de Alicante 

1997/1998 

— Universidad Europea de 

Madrid 

1998/1999 

— Universidad Ramón Llull, 

escuela técnica superior de 

arquitectura de La Salle 

— Universidad politécnica de 

Cataluña, escuela técnica 

superior de arquitectura de 

Barcelona 

1999/2000 
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— Universidad Alfonso X El 

Sabio, centro politécnico 

superior de Villanueva de la 

Cañada 

— Universidad de Alcalá 

(Escuela de Arquitectura) 

— Universidad Internacional 

de Cataluña, Escuela 

Técnica Superior de 

Arquitectura 

— Universidad S.E.K. de 

Segovia, centro de estudios 

integrados de arquitectura 

de Segovia 

— Universidad Camilo José 

Cela de Madrid 

2000/2001 

— Universidad San Pablo CEU 2001/2002 

— Universidad CEU Cardenal 

Herrera, Valencia-Escuela 

Superior de Enseñanzas 

Técnicas 

2002/2003 

— Universidad Rovira i Virgili 2005/2006 

— Universidad de Málaga. 

Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura 

— Universidad de Girona. 

Escuela Politécnica Superior 

— Universidad Pontificia de 

Salamanca 

— Universidad Francisco de 

Vitoria 

2006/2007 

— IE Universidad. Escuela 

Técnica Superior de 

Estudios Integrados de 

Arquitectura 

2009/2010 

Título de Graduado/a en 

Arquitectura 

— IE Universidad, Escuela 

Técnica Superior de 

Estudios Integrados de 

Arquitectura 

2008/2009 

— Universidad de Zaragoza. 

Escuela de Ingeniería y 

Arquitectura 

— Universidad Europea de 

Madrid 

2009/2010 

— Universitat Internacional de 

Catalunya 

— Universidad San Jorge 

(Zaragoza) 

— Universidad de Navarra 

— Universidad de Girona. 

Escuela Politécnica Superior 

— Universitat Ramon Llull, la 

Salle 
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— Universidad San Pablo 

CEU — Madrid 

2010/2011 

— Universitat Politècnica de 

València 

— Universidad de A Coruña. 

Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de A Coruña 

— Universidad Rovira i Virgili 

— Universidad Cardenal 

Herrera CEU 

— Universidad Francisco de 

Vitoria 

— Universidad de Málaga. 

Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura 

— Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria. Escuela de 

Arquitectura 

— Universidad de Castilla La 

Mancha. Escuela de 

Arquitectura 

— Universidad Camilo José 

Cela de Madrid 

— Universidad de Alicante, 

escuela politécnica superior 

de Alicante 

— Universidad de Sevilla, 

escuela técnica superior de 

arquitectura de Sevilla 

— Universitat Politècnica de 

Catalunya 

Graduado en fundamentos de la 

arquitectura + Máster en 

Arquitectura 

— Universidad Politécnica de 

Madrid. Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de 

Madrid 

2010/2011 

— Universidad Antonio de 

Nebrija 

2011/2012 

— Universidad de Zaragoza, 

Escuela de Ingeniería y 

Arquitectura 

— Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura — Universidad 

del Pais Vasco/Euskal 

Herriko Unibertsitatea 

— Universidad Europea de 

Madrid 

— Universidad Politécnica de 

Valencia. Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura 

2014/2015 

— Universidad de Alicante, 

escuela politécnica superior 

de Alicante 
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— Universidad de Alcalá de 

Henares. Escuela 

Politécnica de Alcalá de 

Henares 

2015/2016 

— Universidad de A Coruña. 

Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de A Coruña 

— Universidad Cardenal 

Herrera CEU 

2016/2017 

— Universidad Europea de 

Valencia 

2013/2014 

— Universidad Europea de 

Canarias 

2012/2013 

France 1. Diplôme d’architecte DPLG, 

y compris dans le cadre de la 

formation professionnelle 

continue et de la promotion 

sociale. 

1. Le ministre chargé de 

l’architecture 

 1988/1989 

2. Diplôme d’architecte ESA 2. Ecole spéciale d’architecture 

de Paris 

3. Diplôme d’architecte 

ENSAIS 

3. Ecole nationale supérieure 

des arts et industries de 

Strasbourg, section 

architecture 

4. Diplôme d’Etat d’archi-tecte 

(DEA) 

4. Ecole Nationale Supérieure 

d’Architecture et de Paysage 

de Bordeaux (Ministère 

chargé de l’architecture et 

Ministère chargé de 

l’enseignement supérieur) 

Habilitation de l’architecte 

diplômé d’Etat à l’exercice de la 

maîtrise d’œuvre en son nom 

propre (HMONP) (Ministère 

chargé de l’architecture) 

2005/2006 

Ecole Nationale Supérieure 

d’Architecture de Bretagne 

(Ministère chargé de 

l’architecture et Ministère 

chargé de l’enseignement 

supérieur 

2005/2006 

Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Clermont-

Ferrand (Ministère chargé de 

l’architecture et ministère 

chargé de l’enseignement 

supérieur) 

2004/2005 

Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Grenoble 

(Ministère chargé de 

l’architecture et ministère 

chargé de l’enseignement 

supérieur) 

2004/2005 

Ecole nationale supérieure 

d’architecture et de paysage 

de Lille (Ministère chargé de 

l’architecture et ministère 

chargé de l’enseignement 

supérieur) 

2004/2005 

Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Lyon 

(Ministère chargé de 

l’architecture et ministère 

chargé de l’enseignement 

supérieur) 

2004/2005 
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Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Marne La 

Vallée (Ministère chargé de 

l’architecture et ministère 

chargé de l’enseignement 

supérieur) 

2004/2005 

Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Marseille 

(Ministère chargé de l’archi-

tecture et ministère chargé 

de l’enseignement supérieur) 

2005/2006 

Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Montpellier 

(Ministère chargé de l’archi-

tecture et ministère chargé 

de l’enseignement supérieur) 

2004/2005 

Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Nancy 

(Ministère chargé de l’archi-

tecture et ministère chargé 

de l’enseignement supérieur) 

2004/2005 

Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Nantes 

(Ministère chargé de l’archi-

tecture et ministère chargé 

de l’enseignement supérieur) 

2005/2006 

Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Normandie 

(Ministère chargé de l’archi-

tecture et ministère chargé 

de l’enseignement supérieur) 

2004/2005 

Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Paris-

Belleville (Ministère chargé 

de l’archi-tecture et 

ministère chargé de 

l’enseignement supérieur) 

2005/2006 

Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Paris-La 

Villette (Ministère chargé de 

l’archi-tecture et ministère 

chargé de l’enseignement 

supérieur) 

2006/2007 

Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Paris 

Malaquais (Ministère chargé 

de l’archi-tecture et 

ministère chargé de 

l’enseignement supérieur) 

2005/2006 
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Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Paris Val-

de-Seine (Ministère chargé 

de l’architecture et ministère 

chargé de l’enseignement 

supérieur) 

2004/2005 

Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Saint-

Etienne (Ministère chargé de 

l’archi-tecture et ministère 

chargé de l’enseignement 

supérieur) 

2004/2005 

Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Strasbourg 

(Ministère chargé de l’archi-

tecture et ministère chargé 

de l’enseignement supérieur) 

2005/2006 

Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Toulouse 

(Ministère chargé de l’archi-

tecture et ministère chargé 

de l’enseignement supérieur) 

2004/2005 

Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Versailles 

(Ministère chargé de l’archi-

tecture et ministère chargé 

de l’enseignement supérieur) 

2004/2005 

Diplôme d’Etat d’architecte 

(DEA), dans le cadre de la 

formation professionnelle 

continue 

Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Lyon 

(Ministère chargé de 

l’architecture et ministère 

chargé de l’en-seignement 

supérieur) 

2006/2007 

Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Marseille 

(Ministère chargé de l’archi-

tecture et ministère chargé 

de l’enseignement supérieur) 

2006/2007 

Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Montpellier 

(Ministère chargé de l’archi-

tecture et ministère chargé 

de l’enseignement supérieur) 

2006/2007 

Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Nantes 

(Ministère chargé de l’archi-

tecture et ministère chargé 

de l’enseignement supérieur) 

2006/2007 

Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Strasbourg 

(Ministère chargé de l’archi-

tecture et ministère chargé 

de l’enseignement supérieur) 

2006/2007 
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5. Diplôme d’études de l’école 

spéciale d’archi-tecture 

Grade 2 équivalent au 

diplôme d’Etat d’architecte 

5. Ecole spéciale d’architecture 

(Ministère chargé de l’archi-

tecture et ministère chargé 

de l’enseignement supérieur) 

Diplôme d’architecte de l’ESA 

habilitant à exercer la maitrise 

d’œuvre en son nom propre, 

équivalent à l’habi-litation de 

l’architecte diplômé d’Etat à 

l’exercice de la maîtrise d’œuvre 

en son nom propre, reconnu par 

le Ministère chargé de l’archi-

tecture 

2006/2007 

6. Diplôme d’architecte INSA 

de Strasbourg équivalent au 

diplôme d’Etat d’architecte 

confé-rant le grade de master 

(parcours architecte) 

6. Institut national des sciences 

appliquées de Strasbourg 

(INSA) (Ministère chargé de 

l’architecture et ministère 

chargé de l’enseignement 

supérieur) 

Habilitation de l’architecte de 

l’INSA à exercer la maîtrise 

d’œuvre en son nom propre 

équivalent à l’HMONP, 

reconnue par le ministère chargé 

de l’architecture 

2005/2006 

Diplôme d’architecte INSA de 

Strasbourg équivalent au 

diplôme d’Etat d’architecte 

conférant le grade de master 

(parcours d’architecte pour 

ingénieur) 

Institut national des sciences 

appliquées de Strasbourg 

(INSA) (Ministère chargé de 

l’archi-tecture et ministère 

chargé de l’enseignement 

supérieur) 

Habilitation de l’architecte de 

l’INSA à exercer la maîtrise 

d’œuvre en son nom propre 

équivalent à l’HMONP, délivrée 

par le ministère chargé de 

l’architecture 

2005/2006 

Hrvatska Magistar/Magistrica 

inženjer/inženjerka arhitekture 

i urbanizma 

Sveučilište u Zagrebu, Arhitek-

tonski fakultet 

Diploma; Dopunska isprava 

o studiju; Potvrda HKA da 

podnositelj zahtjeva ispunjava 

kvalifikacijske uvjete 

2005/2006 

Magistar/magistra 

inženjer/inženjerka arhitekture 

Sveučilišteu Splitu — Gakultet 

građevinarstva, arhitekture i geo-

dezije 

Potvrda Hrvatske komore 

arhitekata da podnositelj 

zahtjeva zadovoljava uvijete za 

upis u komoru. 

2016/2017 

Ireland 1. Degree of Bachelor of 

Architecture (B.Arch. NUI) 

1. National University of 

Ireland to architecture 

graduates of University 

College Dublin 

Certificate of fulfilment of 

qualifications requirements for 

professional recognition as an 

architect in Ireland issued by the 

Royal Institute of Architects of 

Ireland (RIAI) 

1988/1989 

2. Degree of Bachelor of 

Architecture (B.Arch.) 

(Previously, until 2002 — 

Degree standard diploma in 

architecture (Dip. Arch)) 

2. Dublin Institute of 

Technology, Bolton Street, 

Dublin (College of 

Technology, Bolton Street, 

Dublin) 

3. Certificate of associateship 

(ARIAI) 

3. Royal Institute of Architects 

of Ireland 

4. Certificate of membership 

(MRIAI) 

4. Royal Institute of Architects 

of Ireland 

5. Degree of Bachelor of 

Architecture (Honours) 

(B.Arch. (Hons) UL) 

5. University of Limerick 2005/2006 

6. Degree of Bachelor of 

Architecture (Honours) 

(B.Arch. (Hons) WIT) 

6. Waterford Institute of 

Technology 

2005/2006 
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Italia(1) Laurea in architettura — Università di Camerino Diploma di abilitazione 

all’esercizio indipendente della 

professione che viene rilasciato 

dal ministero della Pubblica 

istruzione (ora Ministero 

dell’istruzione, dell’università 

e della ricerca) dopo che il 

candidato ha sostenuto con esito 

positivo l’esame di Stato davanti 

ad una commissione competente 

1988/1989 

— Università di Catania — 

Sede di Siracusa 

— Università di Chieti 

— Università di Ferrara 

— Università di Firenze 

— Università di Genova 

— Università di Napoli 

Federico II 

— Università di Napoli II 

— Università di Palermo 

— Università di Parma 

— Università di Reggio 

Calabria 

— Università di Roma “La 

Sapienza” 

— Università di Roma III 

— Università di Trieste 

— Politecnico di Bari 

— Politecnico di Milano 

— Politecnico di Torino 

— Istituto universitario di 

architettura di Venezia 

— Università degli Studi 

“Mediterranea” di Reggio 

Calabria 

2000/2001 

Laurea in ingegneria edile — 

architettura 

— Università dell’Aquila 1998/1999 

— Università di Pavia 

— Università di Roma “La 

Sapienza” 

Laurea specialistica in ingegneria 

edile — architettura 

— Università dell’Aquila 2000/2001 

— Università di Pavia 

— Università di Roma “La 

Sapienza” 

— Università di Ancona 

— Università di Basilicata — 

Potenza 

— Università di Pisa 

— Università di Bologna 

— Università di Catania 
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— Università di Genova 

— Università di Palermo 

— Università di Napoli 

Federico II 

— Università di Roma — Tor 

Vergata 

— Università di Trento 

— Politecnico di Bari 

— Politecnico di Milano 

— Università degli studi di 

Brescia 

2001/2002 

— Università degli Studi di 

Cagliari 

 

— Università Politecnica delle 

Marche 

2002/2003 

— Università degli studi della 

Calabria 

2003/2004 

— Università degli studi di 

Salerno 

2005/2006 

Laurea magistrale in ingegneria 

edile — architettura 

— Università dell’Aquila 2004/2005 

— Università di Pavia 

— Università di Roma “La 

Sapienza” 

— Università di Pisa 

— Università di Bologna 

— Università di Catania 

— Università di Genova 

— Università di Palermo 

— Università di Napoli 

Federico II 

— Università di Roma — Tor 

Vergata 

— Università di Trento 

— Politecnico di Bari 

— Politecnico di Milano 

— Università degli studi di 

Salerno 

2010/2011 

— Università degli studi della 

Calabria 

2004/2005 
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 — Università degli studi di 

Brescia 

2004/2005 

— Università Politecnica delle 

Marche 

2004/2005 

— Università degli Studi di 

Perugia 

2006/2007 

— Università degli Studi di 

Padova 

2008/2009 

— Università degli Studi di 

Genova 

2014/2015 

Laurea specialistica quin-

quennale in Architettura 

— Prima Facoltà di 

Architettura dell’Università 

di Roma “La Sapienza” 

1998/1999 

— Università di Ferrara 1999/2000 

— Università di Genova 

— Università di Palermo 

— Politecnico di Milano 

— Politecnico di Bari 

— Università di Firenze 2001/2002 

Laurea magistrale quin-quennale 

in Architettura 

— Prima Facoltà di 

Architettura dell’Università 

di Roma “La Sapienza” 

2004/2005 

— Università di Ferrara 

— Università di Genova 

— Università di Palermo 

— Politecnico di Bari 

— Università di Firenze 

— Politecnico di Milano 

Laurea specialistica in 

architettura (Progettazione 

architettonica) 

— Università di Roma Tre 2001/2002 

Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” 

2005/2006 

Laurea magistrale in architettura 

(Progettazione architettonica) 

Università di Roma Tre 2004/2005 

Laurea specialistica in 

Architettura 

— Università di Napoli II 2001/2002 

— Politecnico di Milano II 

— Facoltà di architettura 

dell’Università degli Studi 

G. D’Annunzio di Chieti-

Pescara 

 

— Facoltà di architettura, 

Pianificazione e Ambiente 

del Politecnico di Milano 

— Facoltà di Architettura 

dell’Università degli studi di 

Trieste 
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— Facoltà di Architettura di 

Sir-acusa, Università di 

Catania 

 

— Facoltà di architettura, Uni-

versità degli Studi di Parma 

 

— Facoltà di Architettura, 

Università di Bologna 

 

— Università IUAV di Venezia 2002/2003 

— Politecnico di Torino  

— Facoltà di Architettura Valle 

Giulia, Università degli 

Studi di Roma “La 

Sapienza” 

2004/2005 

— Università degli Studi di 

Camerino 

 

— Università di Napoli Fed-

erico II 

 

— Università degli Studi 

“Mediterranea” di Reggio 

Calabria 

 

— Università degli Studi di 

Sassari 

2005/2006 

Laurea Specialistica in 

Architettura (Progettazione 

Urbanistica) 

— Università degli Studi 

“Mediterranea” di Reggio 

Calabria 

2005/2006 

Laurea Specialistica in 

Progettazione dell’Architettura 

— Università di Firenze 2001/2002 

Laurea magistrale in Architettura — Politecnico di Milano II 2004/2005 

— Università di Napoli II 

— Università di Napoli 

Federico II 

— Facoltà di architettura dell’-

Università degli Studi G. 

D’-Annunzio di Chieti-

Pescara 

— Facoltà di architettura, 

Piani-ficazione e Ambiente 

del Politecnico di Milano 

— Università IUAV di Venezia 

— Facoltà di Architettura, 

Università di Bologna 

— Facoltà di Architettura di 

Sir-acusa, Università di 

Catania 

— Facoltà di architettura, Uni-

versità degli Studi di Parma 

— Facoltà di architettura dell’-

Università degli Studi di 

Trieste 

— Università degli Studi di 

Trieste 

2014/2015 

— Università degli Studi di 

Camerino 

2006/2007 
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— Università degli Studi di 

Enna “Kore” 

2004/2005 

— Università degli Studi di 

Firenze 

2008/2009 

— Università degli Studi di 

Cagliari 

 

— Università degli Studi di 

Udine 

2009/2010 

— Università degli Studi 

“Mediterranea” di Reggio 

Calabria 

 

— Università degli Studi di 

Sassari 

2010/2011 

— Università degli Studi della 

Basilicata 

 

— Università degli Studi di 

Genova 

2014/2015 

Laurea specialistica in 

architettura -progettazione 

architettonica e urbana 

Facoltà “Ludovico Quaroni” 

dell’Università degli Studi “La 

Sapienza” di Roma 

2000/2001 

Laurea Magistrale in architettura 

-progettazione architettonica 

e urbana 

Facoltà “Ludovico Quaroni” 

dell’Università degli Studi “La 

Sapienza” di Roma 

2004/2005 

Laurea Specialistica in 

Architettura (Progettazione 

Urbana) 

Università di Roma Tre 2001/2002 

Laurea Magistrale in Architettura 

(Progettazione Urbana) 

Università di Roma Tre 2004/2005 

Laurea Specialistica in 

Architettura (Progettazione 

urbana e territoriale) 

Politecnico di Torino 2002/2003 

Laurea Specialistica in 

architettura (Architettura delle 

costruzioni) 

Politecnico di Milano (Facoltà di 

Architettura civile) 

2001/2002 

Laurea magistrale in architettura 

(Architettura delle costruzioni) 

Politecnico di Milano (Facoltà di 

Architettura civile) 

2004/2005 

Laurea Specialistica Architettura 

delle Costruzioni 

Università degli Studi di Cagliari 2005/2006 

Laurea Specialistica in 

Architettura (Restauro) 

— Facoltà di architettura di 

Valle Giulia dell’Università 

degli Studi “La Sapienza” di 

Roma 

2004/2005 

— Università degli Studi di 

Roma Tre — Facoltà di 

Architettura 

2001/2002 

— Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” 

2005/2006 
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Laurea Magistrale in Architettura 

(Restauro) 

— Facoltà di architettura di 

Valle Giulia dell’Università 

degli Studi “La Sapienza” di 

Roma 

2004/2005 

— Università degli Studi di 

Roma Tre — Facoltà di 

Architettura 

2009/2010 

— Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” 

2004/2005 

Laurea Specialista in 

Architettura (costruzione) 

Politecnico di Torino 2002/2003 

Laurea Specialistica in 

Architettura (Restauro e Va-

lorizzazione) 

Politecnico di Torino 2005/2006 

Laurea Specialistica in 

Architettura (Ambiente 

e Paesaggio) 

Politecnico di Torino 2005/2006 

Laurea Specialistica in 

Architettura (Nuove Qualità 

delle Costruzioni e dei Contesti) 

Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli” 

(Seconda Università degli Studi 

di Napoli)(2) 

2007/2008 

Laurea Magistrale in Architettura 

e Ingegneria Edile 

Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvi-

telli”(Seconda Università degli 

Studi di Napoli)(2) 

2009/2010 

Laurea Magistrale in Architettura 

e Progetto dell’Ambiente Urbano 

Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvi-

telli”(Seconda Università degli 

Studi di Napoli)(2) 

2009/2010 

Laurea Magistrale in 

Architettura — Progetta-zione 

degli Interni e per l’Autonomia 

Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvi-

telli”(Seconda Università degli 

Studi di Napoli)(2) 

2011/2012 

Laurea Magistrale in 

Architettura — Progetta-zione 

architettonica 

Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” 

2004/2005 

— Politecnico di Torino 2013/2014 

Laurea Magistrale in Architettura 

e Città, Valuta-zione e progetto 

Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” 

2004/2005 

Laurea Specialistica in 

Architettura e Città, Valuta-zione 

e progetto 

Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” 

2007/2008 

Laurea Magistrale in 

Architettura — Arredamento 

e Progetto 

Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” 

2008/2009 
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Laurea Magistrale in Architettura 

Manutenzione e Gestione 

Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” 

2008/2009 

Laurea Magistrale in Architettura 

Costruzione Città 

Politecnico di Torino 2010/2011 

Laurea Magistrale in Architettura 

per il Progetto Sostenibile 

Politecnico di Torino 2010/2011 

Laurea Magistrale in Archi-

tettura per il Restauro e la 

Valorizzazione del Patri-monio 

Politecnico di Torino 2010/2011 

Laurea Magistrale Architet-tura 

per la Sostenibilità 

Politecnico di Torino 2010/2011 

Laurea Magistrale Architet-tura 

per l’Ambiente Cos-truito 

Politecnico di Torino 2010/2011 

Laurea Magistrale in Architettura 

e Culture del Progetto 

Università IUAV di Venezia 2013/2014 

Laurea Magistrale in Architettura 

e Innovazione 

Università IUAV di Venezia 2013/2014 

Laurea Magistrale in Architettura 

per il Nuovo e l’Antico 

Università IUAV di Venezia 2013/2014 

Laurea Magistrale in 

Architettura — Restauro 

Università degli Studi 

“Mediterranea” di Reggio 

Calabria 

2013/2014 

Κύπρος Δίπλωμα Αρχιτέκτονα — 

Μηχανικού στην αρχιτεκτονική 

— Πανεπιστήμιο Κύπρου Βεβαίωση που εκδίδεται από το 

Επιστημονικό και Τεχνικό 

Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) 

η οποία επιτρέπει την άσκηση 

δραστηριοτήτων στον τομέα της 

αρχιτεκτονικής 

2005/2006 

Professional Diploma in 

Architecture 

— University of Nicosia 2006/2007 

Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής (5 έτη) — Frederick University, Σχολή 

Αρχιτεκτονικής, Καλών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών του 

Πανεπιστημίου Frederick 

2008/2009 

Δίπλωμα Αρχιτέκτονα 

Μηχανικού (5 ετούς φοίτησης) 

— Frederick University, Σχολή 

Αρχιτεκτονικής, Καλών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών του 

Πανεπιστημίου Frederick 

2008/2009 

Δίπλωμα Αρχιτέκτονα 

Μηχανικού (5 ετούς φοίτησης) 

Frederick University, 

Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Frederick 

2014/2015 

Latvija Arhitekta diploms Rīgas Tehniskā universitāte Latvijas Arhitektu savienības 

sertificēšanas centra Arhitek-ta 

prakses sertifikāts 

2007/2008 
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Lietuva Bakalauro diplomas (Archi-

tektūros bakalauras) 

— Kauno technologijos univer-

sitetas 

Architekto kvalifikacijos ate-

statas (Atestuotas architektas) 

2007/2008 

— Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas 

— Vilniaus dailės akademija 

Magistro diplomas (Archi-

tektūros magistras) 

— Kauno technologijos univer-

sitetas 

— Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas 

— Vilniaus dailės akademija 

Magyarország Okleveles épitészmérnök MSc — Budapesti Müszaki és 

Gazdaságtudományi Egye-

tem — Épitészmérnöki Kar 

A területi illetékes építész-

kamara hatósági bi-zonyít-ványa 

a szakmagy-akorlási 

jogosultságról. 

2007/2008 

Okleveles épitészmérnök — Széchenyi István Egyetem, 

Györ — Müszaki 

Tudományi Kar 

2007/2008 

Okleveles építészmérnök — Pécsi Tudományegyetem — 

Pollack Mihály Műszaki 

Kar 

2007/2008 

Malta Degree in Bachelor of 

Engineering and Architec-ture 

(Hons) 

Universita’ ta’ Malta Warrant b’titlu ta’ “Perit” 

mahrug mill-Bord tal-Warrant 

2007/2008 

Nederland 1. Het getuigschrift van het met 

goed gevolg afge-legde 

doctoraal examen van de 

studierichting bouwkunde, 

afstude-errichting 

architectuur 

1. Technische Universiteit te 

Delft 

Verklaring van de Stichting 

Bureau Architectenregister die 

bevestigt dat de opleiding 

voldoet aan de normen van 

artikel 46. 

As of 2014/2015: Verklaring van 

Bureau Architecten-register die 

bevestigt dat aan de eisen voor 

de beroepskwalificatie van 

architect is voldaan 

1988/1989 

2. Het getuigschrift van het met 

goed gevolg afge-legde 

doctoraal examen van de 

studierichting bouwkunde, 

differen-tiatie architectuur en 

urbanistiek 

2. Technische Universiteit te 

Eindhoven 

3. Het getuigschrift hoger 

beroepsonderwijs, op grond 

van het met goed gevolg 

afgelegde examen verbonden 

aan de opleiding van de 

tweede fase voor beroepen 

op het terrein van de 

architectuur, afgegeven door 

de betrokken 

examencommissies van 

respectievelijk: 

 1988/1989 
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 — de Amsterdamse 

Hogeschool voor de 

Kunsten te Amsterdam 

 

 — de Hogeschool 

Rotterdam en omstreken 

te Rotterdam 

 

 — de Hogeschool 

Katholieke Leergangen 

te Tilburg 

 

 — de Hogeschool voor de 

Kunsten te Arnhem 

 

 — de Rijkshogeschool 

Groningen te Groningen 

 

 — de Hogeschool Maa-

stricht te Maastricht 

 

 4. Master of Science in 

Architecture, Urbanism & 

Building Sciences variant 

Architecture 

4. Technische Universiteit 

Delft Faculteit Bouwkunde 

2003/2004 

 — Master of Science in 

Architecture, Build-ing 

and Planning 

(specialisatie: Archi-

tecture) 

Technische Universiteit Eindho-

ven 

2002/2003 

 Master of Architecture ArtEZ hogeschool voor de 

kunsten/ArtEZ Academie van 

Bouwkunst 

2003/2004 

  Amsterdamse Hogeschool van 

de Kunsten/Academie van 

Bouw-kunst Amsterdam 

 2003/2004 

  Hanze Hogeschool Groningen/-

Academie van Bouwkunst 

Groningen 

 2003/2004 

  Hogeschool Rotterdam/Rotter-

damse Academie van Bouwkunst 

 2003/2004 

  Fontys Hogeschool voor de 

Kunsten/Academie voor Archi-

tectuur en Stedenbouw in 

Tilburg 

 2003/2004 
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Österreich 1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-

Ing. 

1. Technische Universität 

Graz (Erzherzog-Johann-

Univer-sität Graz) 

Bescheinigung des Bundes-

ministers für Wissenschaft, 

Forschung und Wirtschaft über 

die Erfüllung der Voraussetzung 

für die Eintragung in die 

Architek-

tenkammer/Bescheinigung einer 

Bezirksverwaltungs-behörde 

über die Ausbildung oder 

Befähigung, die zur Ausübung 

des Baumeister-gewerbes 

(Berechtigung für 

Hochbauplanung) berechtigt 

1998/1999 

2. Diplom-Ingenieur, Dipl.-

Ing. 

2. Technische Universität 

Wien 

3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-

Ing. 

3. Universität Innsbruck 

(Leopold-Franzens-

Universität Innsbruck) 

 4. Magister der Architektur, 

Magister architecturae, 

Mag. Arch. 

4. Universität für Angewandte 

Kunst in Wien 

5. Magister der Architektur, 

Magister architecturae, 

Mag. Arch. 

5. Akademie der Bildenden 

Künste in Wien 

6. Magister der Architektur, 

Magister architecturae, 

Mag. Arch. 

6. Universität für 

künstlerische und 

industrielle Gestaltung in 

Linz 

 7. Bachelor of Science in 

Engineering (BSc) 

(aufgrund eines 

Bachelorstudiums), 

Diplom-Ingenieur/in (Dipl.-

Ing. oder DI) für technisch-

wissenschaftlich Berufe 

(aufgrund eines Bachelor- 

und eines Masterstudiums 

entspricht MSc) 

7. Fachhochschule Kärnten 2004/2005 

8. Diplom-Ingenieur, Dipl.-

Ing. 

8. Universität Innsbruck 

(Leopold-Franzens- 

Universität Innsbruck) 

2008/2009 

9. Diplom-Ingenieur, Dipl.-

Ing. 

9. Technische Universität 

Graz (Erzherzog-Johann- 

Universität Graz) 

2008/2009 

 10. Diplom-Ingenieur, Dipl.-

Ing. 

10. Technische Universität 

Wien 

2006/2007 

11. Master of Architecture 

(MArch) (aufgrund eines 

Bachelor- und eines 

Masterstudiums entspricht 

MSc) 

11. Universität für 

künstlerische und 

industrielle Gestaltung Linz 

2008/2009 

 11. Akademie der bildenden 

Künste Wien 

2008/2009 

 12. Masterstudium der 

Architektur 

12. Universität für angewandte 

Kunst Wien 

2011/2012 
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 13. BA-Studiengang 

Bauplanung u. Bau-

wirtschaft Studienzweig 

Architektur u. MA-

Studiengang Archi-tektur 

13. Fachhochschule Joanneum 

Graz 

2015/2016 

14. Bachelorstudiengang 

“Green Building” und 

Masterstudiengang 

“Architektur — Green 

Building” 

14. Fachhochschule Campus 

Wien 

2016/2017 

Polska magister inżynier architekt (mgr 

inż. arch.) 

— Politechnika Białostocka Zaświadczenie o członkost-wie 

w okręgowej izbie 

architektów/Zaświadczenie 

Krajowej Rady Izby Architektów 

RP potwierd-zające posiadanie 

kwalifika-cji do wykonywania 

zawodu architekta zgodnych 

z wyma-ganiami wynikają-cymi 

z przepisów prawa Unii 

Europejskiej osoby nie będącej 

członkiem Izby 

2007/2008 

— Politechnika Gdańska 

— Politechnika Łódzka 

— Politechnika Śląska 

— Zachodniopomorski 

Uniwersytet 

Technologiczny 

w Szczecinie 

— Politechnika Warszawska 

— Politechnika Krakowska 

— Politechnika Wrocławska 

— Krakowska Akademia im. 

Andrzeja Frycza Modrzew-

skiego 

2003/2004 

dyplom ukończenia studiów 

wyższych potwierdzający 

uzyskanie tytułu zawo-dowego 

magistra inżyniera architekta 

— Wyższa Szkoła Ekologii 

i Zarządzania w Warszawie 

2011/2012 

— Politechnika Lubelska 2008/2009 

— Uniwersytet Techniczno-

Przyrodniczy im. Jana 

i Jędrzeja Śniadeckich 

w By-dgoszczy 

2011/2012 

— Politechnika Poznańska 2007/2008 

— Uniwersytet Zielonogórski 2008/2009 

dyplom studiów wyższych 

potwierdzający uzyskanie tytułu 

zawodowego magistra inżyniera 

architekta 

Politechnika Świętokrzyska 2012/2013 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 

Arquitectura 

— Faculdade de Arquitectura 

da Universidade técnica de 

Lisboa 

Certificado de cumprimento dos 

pré-requisitos de qualificação 

para inscrição na Ordem dos 

Arquitectos, emitido pela 

competente Ordem dos 

Arquitectos 

1988/1989 

— Faculdade de arquitectura 

da Universidade do Porto 

— Escola Superior Artística do 

Porto 

— Faculdade de Ciências 

e Tecnologia da Univer-

sidade de Coimbra 
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— Universidade Lusíada de 

Lisboa 

1986/1987 

— Faculdade de Arquitectura 

e Artes da Universidade 

Lusíada de Vila Nova de 

Famalicão 

1993/1994 

— Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologia 

1995/1996 

— Instituto Superior Manuel 

Teixeira Gomes 

1997/1998 

— Universidade do Minho 1997/1998 

— Instituto Superior Técnico 

da Universidade Técnica de 

Lisboa 

1998/1999 

— ISCTE-Instituto 

Universitário de Lisboa 

1998/1999 

Carta de Curso de Licenciatura 

em Arquitectura e Urbanismo 

— Escola Superior Gallaecia 2002/2003 

Para os cursos iniciados a partir 

do ano académico de 1991/1992 

— Faculdade de Arquitectura 

e Artes da Universidade 

Lusíada do Porto 

1991/1992 

Mestrado integrado em 

Arquitectura 

— Universidade Autónoma de 

Lisboa 

2001/2002 

 — Universidade Técnica de 

Lisboa (Instituto Superior 

Técnico) 

2001/2002 

Carta de curso de Mestrado 

integrado em Arquitectura 

— Universidade do Minho 1997/1998 

 — ISCTE-Instituto 

Universitário de Lisboa 

1999/2000 

 — Universidade Lusíada de 

Vila Nova de Famalicão 

2006/2007 

 — Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologias 

1995/1996 

 — Faculdade de Arquitectura 

da Universidade Técnica de 

Lisboa 

2008/2009 

 — Universidade de Évora 2007/2008 

 — Escola Superior Artística do 

Porto (ESAP) 

1988/1989 

(Licenciatura) 

2007/2008 

(Mestrado) 

 — Instituto Superior Manuel 

Teixeira Gomes 

2006/2007 

 Universidade Lusíada do 

Porto 

2006/2007 
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Carta de curso de Mestrado 

Integrado em Arquitectura 

e Urbanismo 

— Universidade Fernando 

Pessoa 

2006/2007 

 — ESG/Escola Superior 

Gallaecia 

2002/2003 

Diploma de Mestre em 

Arquitectura 

— Universidade Lusíada de 

Lisboa 

1988/1989 

Carta de Curso, Grau de 

Licenciado 

— Universidade de Évora 2001/2002 

Carta de curso de mestre em 

Arquitectura 

— Universidade do Porto 2003/2004 

Certidão de Licenciatura em 

Arquitectura 

Universidade Católica 

Portuguesa Centro Regional das 

Beiras 

2001/2002 

Diploma de Mestrado Integrado 

em Arquitectura 

Universidade Católica 

Portuguesa Centro Regional das 

Beiras 

2001/2002 

România Diploma de arhitect — Universitatea de arhitectură 

şi urbanism “ION MINCU” 

Certificat de dobândire 

a dreptului de semnătură si de 

înscriere în Tabloul Naţional al 

Arhitecţilor 

2010/2011 

— Universitatea “Politehnică” 

din Timişoara 

2011/2012 

— Universitatea Tehnică din 

Cluj–Napoca 

2010/2011 

— Universitatea Tehnică 

“Gheorghe Asachi” din Iaşi 

2007/2008 

— Universitatea Spiru Haret — 

Facultatea de Arhitectură 

2009/2010 

Diploma de licență și master — Universitatea de arhitectură 

şi urbanism “ION MINCU” 

2011/2012 

— Universitatea “Politehnică” 

din Timişoara 

 

— Universitatea Tehnică din 

Cluj–Napoca 

 

— Universitatea Tehnică 

“Gheorghe Asachi” din Iaşi 

 

— Universitatea Spiru Haret — 

Facultatea de Arhitectură 
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Slovenija Magister inženir 

arhitekture/Magistrica inženirka 

arhitekture 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta 

za Arhitekturo 

Potrdilo Zbornice za arhitekturo 

in prostor o usposobljenosti za 

opravljanje nalog odgovornega 

projektanta arhitekture 

2007/2008 

Diploma o pridobljeni magistrski 

izobrazbi 2. stopnje 

Univerza v Mariboru; Fakulteta 

za gradbeništvo, prometno 

inženirstvo in arhitekturo 

  

Slovensko Diplom inžiniera Architekta 

(titul Ing. arch.) 

— Slovenská technická 

univerzita v Bratislave, 

Fakulta architektúry, 

študijný odbor 5.1.1 

Architektúra a urbanizmus 

Certifikát vydaný Slovenskou 

komorou architektov na základe 

3-ročnej praxe pod dohľadom 

a vykonania autorizačnej skúšky 

2007/2008 

— Technická univerzita 

v Košiciach, Fakulta umení, 

študijný odbor 5.1.1 

Architektúra a urbanizmus 

2004/2005 

Diplom magistra umení (titul 

Mgr. art.) 

— Vysoká škola výtvarných 

umení v Bratislave, študijný 

odbor 2.2.7 

“Architektonická tvorba” 

2007/2008 

Suomi/Finland Arkkitehdin 

tutkinto/Arkitektexamen 

— Teknillinen 

korkeakoulu/Tekniska 

högskolan (Helsinki) 

 1998/1999 

— Tampereen teknillinen 

korkeakoulu/Tammerfors 

tekniska högskola 

— Oulun yliopisto/Uleåborgs 

universitet 

— Aalto-yliopisto/Aalto- 

universitetet 

— Tampereen teknillinen 

yliopisto/Tammerfors 

tekniska universitet 

— Oulun yliopisto 2010/2011 

— Tampereen teknillinen 

yliopisto 

2010/2011 

— Aalto-yliopisto/Aalto-

universitetet 

2010/2011 

Sverige Arkitektexamen — Chalmers Tekniska 

Högskola AB 

 1998/1999 

— Kungliga Tekniska 

Högskolan 

— Lunds Universitet 

— Umeå universitet 2009/2010 
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United Kingdom 1. Diplomas in architecture 1. — Universities Certificate of architectural 

education, issued by the 

Architects Registration Board. 

The diploma and degree courses 

in architecture of the 

universities, schools and colleges 

of art should have met the 

requisite threshold standards as 

laid down in Article 46 of this 

Directive and in Criteria for 

validation published by the 

Validation Panel of the Royal 

Institute of British Architects and 

the Architects Registration 

Board. 

EU nationals who possess the 

Royal Institute of British 

Architects Part I and Part II 

certificates, which are recognised 

by ARB as the competent 

authority, are eligible. Also EU 

nationals who do not possess the 

ARB-recognised Part I and 

Part II certificates will be 

eligible for the Certificate of 

Architectural Education if they 

can satisfy the Board that their 

standard and length of education 

has met the requisite threshold 

standards of Article 46 of this 

Directive and of the Criteria for 

validation. 

An Architects Registration 

Board Part 3 Certificate of 

Architectural Education 

1988/1989 

— Colleges of Art  

— Schools of Art  

— Cardiff University 2006/2007 

— University for the 

Creative Arts 

2008/2009 

— Birmingham City 

University 

2008/2009 

— University of 

Nottingham 

2008/2009 

2. Degrees in architecture 2. Universities 1988/1989 

3. Final examination 3. Architectural Association  

— Final Examination 

(ARB/RIBA Part 2) 

— Architectural 

Association 

2011/2012 

4. Examination in architecture 4. Royal College of Art  

5. Examination Part II 5. Royal Institute of British 

Architects 

 

6. Master of Architecture 6. — University of Liverpool 2006/2007 

— Cardiff University 2006/2007 

— University of Plymouth 2007/2008 

— Queens University, 

Belfast 

2009/2010 

— Northumbria University 2009/2010 

— University of Brighton 2010/2011 

— Birmingham City 

University 

2010/2011 

— University of Kent 2006/2007 

— University of Ulster 2008/2009 

— University of 

Edinburgh/Edinburgh 

School of Architecture 

and Landscape 

Architecture 

2009/2010 

— Leeds Metropolitan 

University 

2011/2012 

— Leeds Beckett 

University (until 2014 

Leeds Metropolitan 

University) 

2014/2015 

— University of Newcastle 

upon Tyne 

2011/2012 

— University of Lincoln 2011/2012 

— University of 

Huddersfield 

2012/2013 

— University of the West 

of England 

2011/2012 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 

Akademisk 

referanseår 

— University of 

Westminster 

2011/2012 

— University for the 

Creative Arts 

2013/2014 

— University of Central 

Lancashire 

2014/2015 

7. Graduate Diploma in 

Architecture 

7. University College London 2006/2007 

8. Professional Diploma in 

Architecture 

8. University of East London 2007/2008 

— Northumbria University 2008/2009 

9. Graduate Diploma in 

Architecture/MArch 

Architecture 

9. University College London 2008/2009 

10. Postgraduate Diploma in 

Architecture 

10. — Leeds Metropolitan Uni-

versity 

2007/2008 

— University of Edinburgh 2008/2009 

— Sheffield Hallam 

University 

2009/2010 

11. MArch Architecture 

(ARB/RIBA Part 2) 

11. — University College 

London 

2011/2012 

— University of Nottingham 2013/2014 

— University of East 

London 

2013/2014 

12. Master of Architecture 

(MArch) 

12. Liverpool John Moores 

University 

2011/2012 

— De Montfort University 2011/2012 

— Arts University Bourne-

mouth 

2011/2012 

— Nottingham Trent Uni-

versity 

2012/2013 

13. Postgraduate Diploma in 

Architecture and 

Architectural Conservation 

13. University of Edinburgh 2008/2009 

14. Postgraduate Diploma in 

Architecture and Urban 

Design 

14. University of Edinburgh 2008/2009 

15. MPhil in Environmental 

Design in Architecture 

(Option B) 

15. University of Cambridge 2009/2010 

— MPhil in Architec-ture 

and Urban Design 

— University of 

Cambridge 

2013/2014 

16. Professional Diploma in 

Architecture: Advanced 

Environmental and Energy 

Studies 

16. University of East 

London/Centre for Alter-

native Technology 

2008/2009 

17. MArchD in Applied Design 

in Architecture 

17. Oxford Brookes University 2011/2012 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 

Akademisk 

referanseår 

18. M’Arch 18. University of Portsmouth 2011/2012 

19. Master of Architecture 

(International) 

19. University of Huddersfield 2012/2013 

20. Master of Architecture with 

Honours 

20. Cardiff University  2015/2016 

21. MArch (Architecture) 21. Kingston University  2013/2014 

22. MArch in Architecture 22. University of Greenwich  2013/2014 

23. The degree of Master of 

Architecture in the College 

of Humanities and Social 

Science 

23. University of 

Edinburgh/Edinburgh 

School of Architecture and 

Landscape Architecture 

 2012/2013 

24. M.Arch 24. Sheffield Hallam 

University 

 2013/2014 

25. MArch Architecture 25. University of the Arts 

London is the awarding 

body and the MArch 

Architecture is offered by 

Central Saint Martins 

 2015/2016 

26. MArch: Master of 

Architecture 

26. London South Bank 

University 

 2015/2016 

27. Master of Architecture with 

Urban Planning 

27. University of Dundee  2015/2016 

28. MArch Architecture: 

Collaborative Practice 

28. University of Sheffield  2015/2016 

(1) De to betegnelsene «Università degli studi di (navn på byen)» og «Università di (navn på byen)» er ensbetydende og betegner samme 

universitet. 

(2) Fra oktober 2016 er betegnelsen endret til «Università degli Studi della Campania ’Luigi Vanvitelli’».» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2358 

av 21. september 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 med hensyn til produkttilsyns- og produktstyringskrav 

for forsikringsforetak og forsikringsdistributører(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 av 20. januar 2016 om forsikringsdistribusjon(1), særlig 

artikkel 25 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv (EU) 2016/97 gir Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter som nærmere angir produkttilsyns- 

og produktstyringskravene fastsatt i artikkel 25 i nevnte direktiv. Av hensyn til et effektivt forbrukervern bør 

produkttilsyns- og produktstyringsreglene anvendes på en enhetlig måte på alle nyutviklede forsikringsprodukter og på 

vesentlige tilpasninger av eksisterende forsikringsprodukter, uavhengig av type produkt og kravene som gjelder på 

salgsstedet. En rettsakt i form av en forordning sikrer en enhetlig ramme for alle markedsoperatører og er den best 

mulige garantien for like konkurransevilkår og en passende standard for forbrukervern. 

2) I lys av kravene i direktiv (EU) 2016/97 bør produkttilsyns- og produktstyringstiltak velges og anvendes på en 

forholdsmessig og hensiktsmessig måte, avhengig av produktets kompleksitet og i hvilken grad offentlig tilgjengelige 

opplysninger kan innhentes, idet det tas hensyn til forsikringsproduktets art og den tilhørende risikoen for skadelige 

virkninger for forbrukerne, målgruppens egenskaper samt arten, omfanget og kompleksiteten av produsentens eller 

distributørens berørte virksomhet. Med forholdsmessighet menes at disse tiltakene bør være relativt enkle for ikke-

komplekse produkter som er forenlige med behovene og kjennetegnene til massemarkedet for detaljkunder, herunder 

eksisterende skadeforsikringsprodukter med et begrenset og lett forståelig virkeområde. Når det gjelder mer kompliserte 

produkter med en høyere risiko for skadelige virkninger for forbrukerne, herunder forsikringsbaserte 

investeringsprodukter som ikke er omfattet av artikkel 30 nr. 3 i direktiv (EU) 2016/97, bør det imidlertid kreves 

strengere tiltak. 

3) Ved anvendelse av artikkel 25 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/97 bør en forsikringsformidler anses som en produsent av et 

forsikringsprodukt dersom det framgår av en samlet analyse av formidlerens virksomhet fra sak til sak at 

forsikringsformidleren selv fastsetter de vesentlige egenskapene ved og hovedelementene i et forsikringsprodukt, 

herunder dekningen, kostnadene, risikoene, målgruppene og godtgjørings- eller garantirettighetene. Virksomhet som 

bare gjelder tilpasning av eksisterende forsikringsprodukter, herunder tilfeller der formidleren kan velge mellom ulike 

varianter av et produkt, ulike avtalevilkår eller ulike alternativer, eller kan bli enig med kunden om reduserte premier 

eller gebyrer, bør imidlertid ikke anses som produksjon, ettersom de viktigste avgjørelsene om utformingen og 

utviklingen av produktet i slike tilfeller er tatt av forsikringsforetaket og ikke av forsikringsformidleren.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 341 av 20.12.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 304/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 14 av 5.3.2020, s. 58. 

(1) EUT L 26 av 2.2.2016, s. 19. 

2021/EØS/30/48 



Nr. 30/950 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

 

4) Dersom et forsikringsprodukt utformes og utvikles av en forsikringsformidler og et forsikringsforetak i fellesskap, der 

begge har en beslutningsrolle i forbindelse med utformingen og utviklingen av det aktuelle produktet, skal 

forsikringsformidleren og forsikringsforetaket i en skriftlig avtale spesifisere samarbeidet og de respektive rollene slik at 

vedkommende myndigheter kan føre tilsyn med overholdelsen av lovfestede krav. 

5) Produsentens identifisering av målgruppen bør forstås som en beskrivelse av en gruppe av kunder med felles egenskaper 

på et abstrakt og generelt nivå, for å gjøre det mulig for produsenten å tilpasse produktets kjennetegn til kundegruppens 

behov, egenskaper og mål. Dette bør skilles fra den individuelle vurderingen på salgsstedet for å avgjøre om et 

forsikringsprodukt oppfyller kravene og behovene til den enkelte kunden eller den potensielle kunden, og eventuelt om 

et forsikringsbasert investeringsprodukt er egnet eller relevant for kunden. 

6) Graden av detaljinndeling av målgruppen og de kriteriene som anvendes for å definere den og for å fastsette en passende 

distribusjonsstrategi, bør være relevant for produktet og gjøre det mulig å vurdere hvilke kunder som tilhører 

målgruppen. For enklere, mer alminnelige produkter bør målgruppen identifiseres mindre detaljert, mens for mer 

kompliserte eller mindre alminnelige produkter bør målgruppen identifiseres mer detaljert, idet det tas hensyn til den 

økte risikoen for skadelige virkninger for forbrukerne i forbindelse med slike produkter. 

7) For å styrke forbrukervernet, særlig med hensyn til forsikringsbaserte investeringsprodukter, bør produsentene ha 

mulighet til å identifisere særskilte grupper av kunder som forsikringsproduktet vanligvis ikke er relevant for. 

8) Som en del av produkttilsyns- og produktstyringsordningene bør produsentene også gjennomføre hensiktsmessig testing 

av forsikringsprodukter, herunder, når det er relevant, og særlig for forsikringsbaserte investeringsprodukter, ved hjelp 

av scenarioanalyser, for å sikre at produktet i hele sin levetid er i overensstemmelse med målgruppens identifiserte 

behov, mål og egenskaper. Dette bør særlig omfatte vurderinger av produktets resultater og risiko- og avkastningsprofil. 

Kravet om å vurdere produktets resultater bør imidlertid ikke forstås som et inngrep i produsentenes frihet til å fastsette 

premier, eller som en form for priskontroll. 

9) For å sikre relevante opplysninger og råd til kundene bør produsentene velge forsikringsdistributører som har den 

nødvendige kunnskapen, ekspertisen og kompetansen til å forstå et forsikringsprodukts egenskaper og den identifiserte 

målgruppen. Av samme årsak bør de, innenfor rammen av gjeldende nasjonal rett som regulerer deres forhold til 

forsikringsdistributørene det gjelder, overvåke og regelmessig undersøke om forsikringsproduktet distribueres i samsvar 

med målene for deres produkttilsyns- og produktstyringsordninger, og treffe egnede korrigerende tiltak dersom de anser 

at dette ikke er tilfellet. Dette bør imidlertid ikke hindre forsikringsdistributører i å distribuere forsikringsprodukter til 

kunder som ikke tilhører denne målgruppen, forutsatt at den individuelle vurderingen på salgsstedet støtter konklusjonen 

om at disse produktene oppfyller kundenes krav og behov, og eventuelt at forsikringsbaserte investeringsprodukter er 

egnede eller relevante for kundene. 

10) For å gjøre det mulig for forsikringsdistributører fullt ut å forstå de produktene de har til hensikt å distribuere, slik at de 

kan utføre sin distribusjonsvirksomhet i samsvar med kundenes beste interesse, særlig ved å tilby faglig rådgivning, bør 

produsentene gi forsikringsdistributørene alle relevante opplysninger om disse forsikringsproduktene, herunder om 

produktgodkjenningsprosessen, den identifiserte målgruppen og den foreslåtte distribusjonsstrategien. Omvendt bør 

forsikringsdistributørene ha effektive ordninger for å innhente nødvendige opplysninger fra produsentene. 

11) For at produktstyringspliktene skal fungere effektivt, kreves det at forsikringsdistributørene regelmessig underretter 

produsentene om sine erfaringer med forsikringsproduktene. Forsikringsdistributørene bør derfor gi produsentene de 

dataene som er nødvendige for gjennomgåelsen av forsikringsproduktet, og kontrollere at disse produktene fortsatt 

stemmer overens med behovene, egenskapene og målene til målgruppen identifisert av produsenten. 

12) For å unngå risikoen for skadelige virkninger for kundene bør produsenter og distributører treffe egnede tiltak dersom 

de anser at produktet ikke er eller ikke lenger er i overensstemmelse med den identifiserte målgruppens interesser, mål 

og egenskaper.  
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13) For å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter og ansatte i forsikringsbransjen å tilpasse seg de nye kravene i 

denne forordning, bør datoen for anvendelse av denne forordning tilpasses ikrafttredelsesdatoen for de nasjonale 

tiltakene som innarbeider direktiv (EU) 2016/97. 

14) Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner, opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1094/2010(1), er rådspurt med hensyn til teknisk rådgivning(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter regler for opprettholdelse, anvendelse og gjennomgåelse av produkttilsyns- og 

produktstyringsordninger for forsikringsprodukter og for vesentlige tilpasninger av eksisterende forsikringsprodukter før disse 

produktene markedsføres eller distribueres til kunder («produktgodkjenningsprosess»), samt regler for produktdistribusjons-

ordninger for disse forsikringsproduktene. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

Denne forordning får anvendelse på forsikringsforetak og forsikringsformidlere som produserer forsikringsprodukter som tilbys 

for salg til kunder («produsenter»), og på forsikringsdistributører som gir råd om eller foreslår forsikringsprodukter som de ikke 

selv produserer. 

Artikkel 3 

Produksjon av forsikringsprodukter 

1. Ved anvendelse av artikkel 25 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/97 skal forsikringsformidlere anses som produsenter dersom en 

samlet analyse av deres virksomhet viser at de har en beslutningsrolle i forbindelse med utformingen og utviklingen av et 

forsikringsprodukt for markedet. 

2. Det antas særlig å være tale om en beslutningsrolle dersom forsikringsformidlere selv fastsetter de vesentlige egenskapene 

ved og hovedelementene i et forsikringsprodukt, herunder dekningen, prisen, kostnadene, risikoene, målgruppene og 

godtgjørings- og garantirettighetene, som ikke er blitt vesentlig endret av forsikringsforetaket som svarer for forsikrings-

produktets dekning. 

3. Personalisering og tilpasning av eksisterende forsikringsprodukter for individuelle kunder i forbindelse med virksomhet 

innen forsikringsdistribusjon samt utforming av skreddersydde avtaler på anmodning fra én enkelt kunde, skal ikke anses som 

produksjon. 

4. En forsikringsformidler og et forsikringsforetak som begge er produsenter i henhold til artikkel 2 i denne delegerte 

forordning, skal undertegne en skriftlig avtale som spesifiserer deres samarbeid for å oppfylle kravene til produsenter 

omhandlet i artikkel 25 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/97, framgangsmåtene de skal benytte for å bli enige om identifiseringen av 

målgruppen, og deres respektive roller i produktgodkjenningsprosessen.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 

(2) «Technical Advice on possible delegated acts concerning the Insurance Distribution Directive», EIOPA-17/048, av 1. februar 2017 er 

tilgjengelig her: https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA%20Technical%20Advice%20on%20the%20IDD.pdf 
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KAPITTEL II 

PRODUKTSTYRINGSKRAV FOR PRODUSENTER 

Artikkel 4 

Produktgodkjenningsprosess 

1. Produsentene skal opprettholde, anvende og gjennomgå en produktgodkjenningsprosess for nyutviklede forsikrings-

produkter og for vesentlige tilpasninger av eksisterende forsikringsprodukter. Denne prosessen skal omfatte tiltak og 

framgangsmåter for utforming, overvåking, gjennomgåelse og distribusjon av forsikringsprodukter og korrigerende tiltak for 

forsikringsprodukter som har skadelige virkninger for kundene. Tiltakene og framgangsmåtene skal stå i forhold til produktenes 

kompleksitet og deres risikoer samt til arten, omfanget og kompleksiteten av produsentens berørte virksomhet. 

2. Produktgodkjenningsprosessen skal fastsettes i et skriftlig dokument («produkttilsyns- og produktstyringspolitikken»), 

som skal stilles til rådighet for berørt personale. 

3. Produktgodkjenningsprosessen skal oppfylle følgende krav: 

a) Den skal sikre at forsikringsproduktenes utforming oppfyller følgende kriterier: 

i) Den tar hensyn til kundenes mål, interesser og egenskaper. 

ii) Den påvirker ikke kundene negativt. 

iii) Den forhindrer eller reduserer skadelige virkninger for kundene. 

b) Den skal støtte en korrekt håndtering av interessekonflikter. 

4. Produsentenes organ eller struktur som er ansvarlig for produksjonen av forsikringsprodukter, skal gjøre følgende: 

a) Godkjenne og ha det endelige ansvaret for å utarbeide, gjennomføre og gjennomgå produktgodkjenningsprosessen. 

b) Løpende kontrollere den interne overholdelsen av denne prosessen. 

5. Produsenter som utpeker en tredjepart til å utforme produkter på deres vegne, skal fortsatt ha fullt ansvar for 

overholdelsen av produktgodkjenningsprosessen. 

6. Produsentene skal regelmessig gjennomgå sin produktgodkjenningsprosess for å sikre at den fortsatt er effektiv og aktuell. 

De skal endre produktgodkjenningsprosessen ved behov. 

Artikkel 5 

Målgruppe 

1. Produktgodkjenningsprosessen skal for hvert forsikringsprodukt identifisere målgruppen og gruppen av kompatible 

kunder. Målgruppen skal identifiseres på et tilstrekkelig detaljert nivå, idet det tas hensyn til forsikringsproduktets egenskaper, 

risikoprofil, kompleksitet og art. 

2. Produsentene kan, særlig med hensyn til forsikringsbaserte investeringsprodukter, identifisere grupper av kunder med 

behov, egenskaper og mål som forsikringsproduktet normalt ikke er kompatibelt med. 

3. Produsentene skal bare utforme og markedsføre forsikringsprodukter som er kompatible med behovene, egenskapene og 

målene til kundene i målgruppen. Når produsentene vurderer om et forsikringsprodukt er kompatibelt med en målgruppe, skal 

de ta hensyn til hvor mye informasjon som er tilgjengelig for kundene som tilhører nevnte målgruppe, og deres 

finanskunnskaper. 

4. Produsentene skal sikre at personalet som deltar i utformingen og produksjonen av forsikringsprodukter, har den 

nødvendige kompetansen, kunnskapen og ekspertisen til fullt ut å forstå de forsikringsproduktene som selges, og interessene, 

målene og egenskapene til kundene i målgruppen.  
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Artikkel 6 

Produkttesting 

1. Produsentene skal teste sine forsikringsprodukter på en hensiktsmessig måte, herunder ved hjelp av scenarioanalyser, 

dersom det er relevant, før produktet markedsføres eller i vesentlig grad tilpasses, eller dersom målgruppen er betydelig endret. 

Produkttestingen skal vurdere om forsikringsproduktet i hele sin levetid oppfyller målgruppens identifiserte behov, mål og 

egenskaper. Produsentene skal teste sine forsikringsprodukter på en kvalitativ måte og, avhengig av forsikringsproduktets type 

og art og den tilhørende risikoen for skadelige virkninger for kundene, på en kvantitativ måte. 

2. Produsentene skal unnlate å markedsføre forsikringsprodukter dersom resultatene av produkttestingen viser at produktene 

ikke oppfyller målgruppens identifiserte behov, mål og egenskaper. 

Artikkel 7 

Produktovervåking og -gjennomgåelse 

1. Produsentene skal løpende overvåke og regelmessig gjennomgå forsikringsproduktene som de markedsfører, for å 

identifisere hendelser som kan få vesentlig innvirkning på disse produktenes viktigste egenskaper, risikodekning eller garantier. 

De skal vurdere om forsikringsproduktene fortsatt er i samsvar med den identifiserte målgruppens behov, egenskaper og mål, 

og om disse produktene distribueres til målgruppen eller når ut til kunder utenfor målgruppen. 

2. Produsentene skal fastsette passende intervaller for den regelmessige gjennomgåelsen av sine forsikringsprodukter, idet 

det tas hensyn til forsikringsproduktenes størrelse, omfang, avtalefestede varighet og kompleksitet, deres respektive 

distribusjonskanaler og eventuelle relevante eksterne faktorer, for eksempel endringer i gjeldende rettsregler, teknologisk 

utvikling eller endringer i markedssituasjonen. 

3. Produsenter som i løpet av et forsikringsprodukts levetid avdekker omstendigheter knyttet til forsikringsproduktet som 

kan påvirke kunden som har kjøpt dette produktet, negativt, skal treffe egnede tiltak for å rette opp situasjonen og forhindre at 

den negative hendelsen gjentar seg. Produsentene skal umiddelbart underrette berørte forsikringsdistributører og kunder om de 

korrigerende tiltakene som er truffet. 

Artikkel 8 

Distribusjonskanaler 

1. Produsentene skal nøye velge distribusjonskanaler som er hensiktsmessige for målgruppen, idet det tas hensyn til de 

relevante forsikringsproduktenes særtrekk. 

2. Produsentene skal gi forsikringsdistributører alle relevante opplysninger om forsikringsproduktene, den identifiserte 

målgruppen og den foreslåtte distribusjonsstrategien, herunder opplysninger om forsikringsproduktenes viktigste egenskaper og 

kjennetegn, deres risikoer og kostnader, herunder implisitte kostnader, og eventuelle forhold som kan forårsake en 

interessekonflikt til skade for kunden. Disse opplysningene skal være klare, fullstendige og aktuelle. 

3. Opplysningene nevnt i nr. 2 skal gjøre det mulig for forsikringsdistributører å 

a) forstå forsikringsproduktene, 

b) forstå forsikringsproduktenes identifiserte målgruppe, 

c) identifisere eventuelle kunder med behov, egenskaper og mål som forsikringsproduktet ikke er kompatibelt med, 

d) utføre distribusjonsvirksomhet for de relevante forsikringsproduktene i samsvar med kundenes beste interesse, som fastsatt 

i artikkel 17 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/97. 

4. Produsentene skal treffe egnede tiltak for å overvåke at forsikringsdistributører handler i samsvar med målene for 

produsentenes produktgodkjenningsprosess. De skal særlig regelmessig kontrollere om forsikringsproduktene distribueres til 

den identifiserte målgruppen. Denne overvåkingsforpliktelsen skal ikke omfatte de generelle lovfestede kravene som 

forsikringsdistributører må oppfylle når de utøver virksomhet innen forsikringsdistribusjon for enkeltkunder. 

Overvåkingsvirksomheten skal være passende, idet det tas hensyn til de respektive distribusjonskanalenes egenskaper og 

rettslige rammer.  
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5. Produsenter som anser at distribusjonen av deres forsikringsprodukter ikke er i samsvar med produktgodkjennings-

prosessens mål, skal treffe hensiktsmessige korrigerende tiltak. 

Artikkel 9 

Dokumentasjon 

Relevante tiltak truffet av produsenter i forbindelse med deres produktgodkjenningsprosess skal behørig dokumenteres, og disse 

dokumentene skal oppbevares for revisjonsformål og gjøres tilgjengelige for vedkommende myndigheter på anmodning. 

KAPITTEL III 

PRODUKTSTYRINGSKRAV FOR FORSIKRINGSDISTRIBUTØRER 

Artikkel 10 

Produktdistribusjonsordninger 

1. Forsikringsdistributører skal ha produktdistribusjonsordninger som omfatter hensiktsmessige tiltak og framgangsmåter for 

å innhente alle relevante opplysninger fra produsenten om forsikringsproduktene de har til hensikt å tilby sine kunder, for fullt 

ut å forstå disse forsikringsproduktene, idet det tas hensyn til produktenes kompleksitet og deres risikoer samt til arten, 

omfanget og kompleksiteten av distributørens berørte virksomhet. 

Forsikringsdistributører skal fastsette produktdistribusjonsordningene i et skriftlig dokument og stille det til rådighet for sitt 

berørte personale. 

2. Produktdistribusjonsordningene skal 

a) ha som mål å forhindre og redusere skadelige virkninger for kundene, 

b) støtte en korrekt håndtering av interessekonflikter, 

c) sikre at det tas behørig hensyn til kundenes mål, interesser og egenskaper. 

3. Produktdistribusjonsordningene skal sikre at forsikringsdistributører får de opplysningene fra produsenten som skal gis i 

henhold til artikkel 8 nr. 2. 

4. Eventuelle særlige distribusjonsstrategier som fastsettes eller anvendes av forsikringsdistributører, skal være i samsvar 

med distribusjonsstrategien fastsatt og målgruppen identifisert av produsenten. 

5. Forsikringsdistributørenes organ eller struktur som er ansvarlig for forsikringsdistribusjon, skal godkjenne og ha det 

endelige ansvaret for å utarbeide, gjennomføre og gjennomgå produktdistribusjonsordningene og løpende kontrollere den 

interne overholdelsen av disse ordningene. 

6. Forsikringsdistributørene skal regelmessig gjennomgå sine produktdistribusjonsordninger for å sikre at ordningene fortsatt 

er effektive og aktuelle. De skal endre produktdistribusjonsordningene ved behov. Forsikringsdistributører som har etablert eller 

anvender en særlig distribusjonsstrategi, skal, der det er relevant, endre denne strategien i lys av resultatet av gjennomgåelsen 

av produktdistribusjonsordningene. Når forsikringsdistributører gjennomgår sine produktdistribusjonsordninger, skal de 

kontrollere at forsikringsproduktene distribueres til den identifiserte målgruppen. 

Forsikringsdistributørene skal fastsette passende intervaller for den regelmessige gjennomgåelsen av sine produktdistribusjons-

ordninger, idet det tas hensyn til de ulike berørte forsikringsproduktenes størrelse, omfang og kompleksitet. 

For å støtte produktgjennomgåelser utført av produsenter skal forsikringsdistributører på anmodning gi produsentene relevante 

salgsopplysninger, herunder, der det er relevant, opplysninger om den regelmessige gjennomgåelsen av produktdistribusjons-

ordningene. 

Artikkel 11 

Underretning av produsenten 

Forsikringsdistributører som blir klar over at et forsikringsprodukt ikke stemmer overens med den identifiserte målgruppens 

interesser, mål og egenskaper, eller som blir klar over andre produktrelaterte forhold som kan påvirke kunden negativt, skal 

umiddelbart underrette produsenten og, der det er relevant, endre sin distribusjonsstrategi for det aktuelle forsikringsproduktet.  
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Artikkel 12 

Dokumentasjon 

Relevante tiltak truffet av forsikringsdistributører i forbindelse med deres produktdistribusjonsordning skal behørig 

dokumenteres, og disse dokumentene skal oppbevares for revisjonsformål og gjøres tilgjengelige for vedkommende 

myndigheter på anmodning. 

KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 13 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 23. februar 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 21. september 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2359 

av 21. september 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 med hensyn til opplysningskrav og regler for god 

forretningsskikk i forbindelse med distribusjon av forsikringsbaserte investeringsprodukter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 av 20. januar 2016 om forsikringsdistribusjon(1), særlig 

artikkel 28 nr. 4, artikkel 29 nr. 4 og artikkel 30 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv (EU) 2016/97 fastsetter et sett av spesifikke standarder for å håndtere forsikringsbaserte investeringsprodukter, 

som et tillegg til standardene for god forretningsskikk som er fastsatt for alle forsikringsprodukter. 

2) Direktiv (EU) 2016/97 gir Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter som nærmere angir kriterier og 

praktiske detaljer for anvendelsen av nevnte sett med regler. Den myndigheten som gis Kommisjonen, gjelder reglene 

om interessekonflikter, om tilskyndelser og om vurderingen av egnethet og hensiktsmessighet. For å sikre en ensartet 

anvendelse av bestemmelsene som vedtas på grunnlag av nevnte myndighet, og for å sikre at markedsdeltakere og 

vedkommende myndigheter samt investorer får en helhetlig forståelse av og enkel tilgang til disse bestemmelsene, er det 

ønskelig at de samles i én enkelt rettsakt. En rettsakt i form av en forordning sikrer en enhetlig ramme for alle 

markedsoperatører og er den best mulige garantien for like konkurransevilkår og en passende standard for 

forbrukervern. 

3) Omstendighetene og situasjonene som skal tas i betraktning ved fastsettelsen av hvilke typer interessekonflikter som kan 

skade kunders eller potensielle kunders interesser, bør omfatte tilfeller der forsikringsformidleren eller forsikrings-

foretaket sannsynligvis oppnår en økonomisk gevinst eller unngår et økonomisk tap på bekostning av kunden. I slike 

tilfeller bør det imidlertid ikke være tilstrekkelig at forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket kan realisere en 

gevinst, dersom dette ikke spesifikt får negative virkninger for kunden, eller at én kunde som forsikringsformidleren 

eller forsikringsforetaket har en forpliktelse overfor, kan oppnå en gevinst eller unngå et tap, uten at det samtidig får en 

negativ virkning for en annen kunde. 

4) For å unngå unødvendige administrative byrder og samtidig sikre et passende forbrukervernnivå bør de organisatoriske 

tiltakene og framgangsmåtene for å håndtere interessekonflikter være nøye tilpasset størrelsen på og virksomheten til 

forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket og det konsernet de eventuelt tilhører, og tilpasset risikoen for å skade 

kundens interesser. En ikke-uttømmende liste over mulige tiltak og framgangsmåter bør fastsettes for å gi 

forsikringsformidlere og forsikringsforetak veiledning om hvilke tiltak og framgangsmåter som vanligvis bør tas i 

betraktning for å håndtere interessekonflikter. På grunn av de mange forskjellige forretningsmodellene vil de foreslåtte 

tiltakene og framgangsmåtene ikke nødvendigvis være relevante for alle forsikringsformidlere og forsikringsforetak. 

Særlig for små forsikringsformidlere med en begrenset forretningsvirksomhet vil de kanskje ikke være hensiktsmessige. 

I slike tilfeller bør forsikringsformidlere eller forsikringsforetak kunne treffe alternative tiltak og framgangsmåter som er 

bedre egnet til å sikre, i deres særlige situasjon, at distribusjonsvirksomheten utføres i samsvar med kundens beste 

interesse. 

5) Selv om direktiv (EU) 2016/97 krever at det opplyses om særlige interessekonflikter, bør dette være en siste utvei som 

bare brukes dersom de organisatoriske og administrative ordningene ikke er tilstrekkelige til at de med rimelig sikkerhet 

kan forhindre risikoen for å skade kundens interesser, ettersom overdreven tillit til slik opplysning om 

interessekonflikter kan føre til mangel på effektivt vern av kundens interesser. Det at forsikringsformidlere eller 

forsikringsforetak opplyser om interessekonflikter, fritar dem ikke fra plikten til å opprettholde og anvende de 

organisatoriske og administrative ordningene, som er den mest effektive metoden for å forhindre at kundenes interesser 

skades.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 341 av 20.12.2017, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 304/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 14 av 5.3.2020, s. 58. 

(1) EUT L 26 av 2.2.2016, s. 19. 

2021/EØS/30/49 
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6) For å lette den praktiske gjennomføringen av standardene fastsatt i direktivet bør kriteriene for vurdering av 

tilskyndelser som betales eller mottas av forsikringsformidlere og forsikringsforetak, fastsettes nærmere. For dette 

formål bør det fastsettes en ikke-uttømmende liste over kriterier som anses som relevante for vurderingen av en mulig 

negativ innvirkning på kvaliteten på tjenesten til kunden, som fungerer som en veiledning for å sikre en passende 

standard for forbrukervern. 

7) Egnethetsvurderingen fastsatt i artikkel 30 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/97 og hensiktsmessighetsvurderingen fastsatt i 

artikkel 30 nr. 2 i nevnte direktiv har forskjellige virkeområder med hensyn til distribusjonsvirksomheten de omfatter, 

og de har ulike funksjoner og egenskaper. Det er derfor nødvendig å avklare standardene og kravene som må oppfylles 

ved innhentingen av de nødvendige opplysningene for hver av disse vurderingene og ved gjennomføringen av 

vurderingene. Det bør også presiseres at egnethets- og hensiktsmessighetsvurderingene ikke berører forsikrings-

formidleres og forsikringsforetaks plikt til, før inngåelsen av en forsikringskontrakt, og på grunnlag av opplysninger fra 

kunden, å angi denne kundens krav og behov. 

8) Egnethetsvurderingen bør utføres ikke bare i forbindelse med anbefalinger om å kjøpe et forsikringsbasert investerings-

produkt, men for alle personlige anbefalinger som gis i produktets levetid, ettersom slike situasjoner kan innebære råd 

om finanstransaksjoner som bør bygge på en grundig analyse av den enkelte kundens kunnskap, erfaring og finansielle 

stilling. Behovet for en egnethetsvurdering er særlig sterkt når det gjelder beslutninger om å bytte underliggende 

investeringseiendeler eller å beholde eller selge et forsikringsbasert investeringsprodukt. 

9) Ettersom markedseksponeringen for forsikringsbaserte investeringsprodukter i stor grad avhenger av valget av 

underliggende investeringseiendeler, kan et slikt produkt være uegnet for kunden eller den potensielle kunden på grunn 

av risikoene ved slike eiendeler, på grunn av produkttypen eller produktets egenskaper, eller på grunn av hyppigheten av 

bytte av underliggende investeringseiendeler. Det kan også være uegnet dersom det resulterer i en uhensiktsmessige 

portefølje av underliggende investeringer. 

10) Forsikringsformidlere og forsikringsforetak bør fortsatt ha ansvar for å utføre egnethetsvurderinger når det gis råd om 

forsikringsbaserte investeringsprodukter helt eller delvis gjennom et automatisert eller halvautomatisert system, 

ettersom slike systemer gir personlige investeringsanbefalinger som bør være basert på en egnethetsvurdering. 

11) For å sikre en hensiktsmessig standard for rådgivning med hensyn til produktets langsiktige utvikling bør forsikrings-

formidlere eller forsikringsforetak i egnethetserklæringen inkludere, og gjøre kundene oppmerksomme på, opplysninger 

om hvorvidt det er trolig at de anbefalte forsikringsbaserte investeringsproduktene kommer til å kreve at kunden 

anmoder om en regelmessig gjennomgåelse av sin avtale. 

12) Ettersom hensiktsmessighetsvurderingen i prinsippet skal utføres i alle tilfeller der forsikringsbaserte investerings-

produkter selges uten rådgivning, bør forsikringsformidlere og forsikringsforetak gjennomføre en slik vurdering i alle 

situasjoner der kunden, i samsvar med gjeldende nasjonal rett, krever et salg uten rådgivning, og der vilkårene i artikkel 

30 nr. 3 i direktiv (EU) 2016/97 ikke er oppfylt. I tilfeller der en egnethetsvurdering ikke kan gjennomføres fordi 

nødvendige opplysninger om kundens finansielle stilling og investeringsmål ikke kan innhentes, kan kunden, i samsvar 

med gjeldende nasjonal rett, velge å inngå avtalen som et salg uten rådgivning. For å sikre at kunden har den 

nødvendige kunnskap og erfaring til å forstå hvilken risiko dette innebærer, bør det imidlertid kreves en 

hensiktsmessighetsvurdering i slike situasjoner, med mindre vilkårene i artikkel 30 nr. 3 i direktiv (EU) 2016/97 er 

oppfylt. 

13) Ved anvendelse av artikkel 30 nr. 3 bokstav a) ii) i direktiv (EU) 2016/97 bør det fastsettes kriterier for vurderingen av 

om et forsikringsbasert investeringsprodukt som ikke oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 30 nr. 3 bokstav a) i) i 

direktiv (EU) 2016/97, likevel kan anses som et ikke-komplekst produkt. I denne sammenheng kan garantier som er 

stilt, spille en viktig rolle. Dersom et forsikringsbasert investeringsprodukt stiller en garanti som ved forfall minst 

dekker det samlede beløpet som kunden har betalt, eksklusive berettigede kostnader, vil en slik garanti i stor grad 

begrense i hvilket omfang kunden eksponeres for markedssvingninger. Det kan derfor være berettiget å anse et slikt 

produkt, med forbehold for ytterligere vilkår, som et ikke-komplekst produkt med hensyn til artikkel 30 nr. 3 i direktiv 

(EU) 2016/97.  
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14) Direktiv (EU) 2016/97 har som mål å oppnå en minsteharmonisering og hindrer derfor ikke medlemsstatene i å 

opprettholde eller innføre strengere bestemmelser for å beskytte kunder, forutsatt at slike bestemmelser er forenlige med 

unionsretten. Eventuelle bestemmelser som vedtas av Kommisjonen for nærmere å spesifisere kravene fastsatt i direktiv 

(EU) 2016/97, bør derfor utformes på en måte som gjør det mulig for medlemsstatene å opprettholde strengere 

bestemmelser i sin nasjonale rett. 

15) For å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter og ansatte i forsikringsbransjen å tilpasse seg de nye kravene i 

denne forordning, bør datoen for anvendelse av denne forordning tilpasses ikrafttredelsesdatoen for de nasjonale 

tiltakene som innarbeider direktiv (EU) 2016/97. 

16) Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner, opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1094/2010(1), er rådspurt med hensyn til teknisk rådgivning(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Virkeområde 

Denne forordning får anvendelse på forsikringsdistribusjon i forbindelse med salg av forsikringsbaserte investeringsprodukter 

gjennom forsikringsformidlere eller forsikringsforetak. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «berørt person» i forbindelse med en forsikringsformidler eller et verdipapirforetak, enten 

a) et styremedlem, en partner eller tilsvarende eller en leder hos formidleren eller i foretaket, alt etter hva som er relevant, 

b) en ansatt hos forsikringsformidleren eller i forsikringsforetaket samt enhver annen fysisk person hvis tjenester stilles til 

rådighet for og er under kontroll av forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket, og som er involvert i 

distribusjonen av forsikringsbaserte investeringsprodukter, eller 

c) en fysisk person som er direkte involvert i yting av tjenester til forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket i 

henhold til en utkontrakteringsavtale med henblikk på formidlerens eller foretakets distribusjon av forsikringsbaserte 

investeringsprodukter, 

2) «tilskyndelse» alle gebyrer, provisjoner eller ikke-monetære ytelser fra eller til slike formidlere eller foretak i forbindelse 

med distribusjon av et forsikringsbasert investeringsprodukt til eller fra enhver part, unntatt kunden som er involvert i den 

aktuelle transaksjonen, eller en person som opptrer på vegne av denne kunden, 

3) «tilskyndelsesordning» et sett av regler for betaling av tilskyndelser, herunder vilkårene for betaling av tilskyndelsene.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 

(2) «Technical Advice on possible delegated acts concerning the Insurance Distribution Directive», EIOPA-17/048, av 1. februar 2017 er 

tilgjengelig her: https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA%20Technical%20Advice%20on%20the%20IDD.pdf 
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KAPITTEL II 

INTERESSEKONFLIKTER OG TILSKYNDELSER 

Artikkel 3 

Identifisering av interessekonflikter 

1. For å identifisere, i samsvar med artikkel 28 i direktiv (EU) 2016/97, hvilke typer interessekonflikter som oppstår i 

forbindelse med utøvelse av virksomhet innen forsikringsdistribusjon i tilknytning til forsikringsbaserte investeringsprodukter, 

og som medfører en risiko for å skade en kundes interesser, skal forsikringsformidlere og forsikringsforetak vurdere om de selv, 

en berørt person eller en person med direkte eller indirekte tilknytning til dem gjennom kontroll, har en interesse i resultatet av 

virksomheten innen forsikringsdistribusjon som oppfyller følgende kriterier: 

a) Den skiller seg fra kundens eller den potensielle kundens interesse i resultatet av virksomheten innen forsikrings-

distribusjon. 

b) Den kan potensielt påvirke resultatet av distribusjonsvirksomheten til skade for kunden. 

Forsikringsformidlere og forsikringsforetak skal gå fram på samme måte for å identifisere interessekonflikter mellom en kunde 

og en annen kunde. 

2. Med hensyn til vurderingen i henhold til nr. 1 skal forsikringsformidlere og forsikringsforetak som minstekriterier ta 

hensyn til følgende situasjoner: 

a) Forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket, en berørt person eller en person med direkte eller indirekte tilknytning til 

dem gjennom kontroll, vil sannsynligvis oppnå en finansiell gevinst eller unngå et finansielt tap, muligens på bekostning av 

kunden. 

b) Forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket, en berørt person eller en person med direkte eller indirekte tilknytning til 

dem gjennom kontroll, har et finansielt eller annet insentiv til å favorisere en annen kundes eller kundegruppes interesser 

framfor kundens interesser. 

c) Forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket, en berørt person eller en person som direkte eller indirekte gjennom 

kontroll er tilknyttet en forsikringsformidler eller et forsikringsforetak, er i vesentlig grad involvert i ledelsen eller 

utviklingen av forsikringsbaserte investeringsprodukter, særlig når en slik person har innvirkning på prisene på disse 

produktene eller deres distribusjonskostnader. 

Artikkel 4 

Retningslinjer for interessekonflikter 

1. Ved anvendelse av artikkel 27 i direktiv (EU) 2016/97 skal forsikringsformidlere og forsikringsforetak forventes å 

innføre, gjennomføre og opprettholde effektive skriftlige retningslinjer for interessekonflikter som er hensiktsmessige sett i 

forhold til deres størrelse og organisering og til virksomhetens art, omfang og kompleksitet. 

Dersom forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket inngår i et konsern, skal retningslinjene også ta hensyn til alle 

omstendigheter som forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket er eller bør være oppmerksom på, og som kan føre til en 

interessekonflikt på grunn av de andre konsernmedlemmenes struktur og forretningsvirksomhet. 

2. Retningslinjene for interessekonflikter som innføres i samsvar med nr. 1, skal omfatte følgende: 

a) Med hensyn til den spesifikke virksomheten innen forsikringsdistribusjon som utøves, omstendigheter som utgjør eller kan 

føre til en interessekonflikt som medfører en risiko for at en eller flere kunders interesser skades. 

b) Framgangsmåter som skal følges, og tiltak som skal treffes, for å håndtere slike konflikter og forhindre at de skader kunders 

interesser. 

Artikkel 5 

Framgangsmåter og tiltak i henhold til retningslinjene for interessekonflikter 

1. Framgangsmåtene og tiltakene nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav b) skal være hensiktsmessige i forhold til størrelsen på og 

virksomheten til forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket og det konsernet de eventuelt tilhører, og med hensyn til 

risikoen for å skade kundens interesser.  
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Framgangsmåtene som skal følges, og tiltakene som skal treffes i samsvar med artikkel 4 nr. 2 bokstav b), skal, der det er 

relevant, omfatte følgende: 

a) Effektive framgangsmåter for å hindre eller kontrollere utveksling av opplysninger mellom berørte personer som deltar i 

virksomhet som innebærer en risiko for interessekonflikt, og der utvekslingen av nevnte opplysninger kan skade interessene 

til en eller flere kunder. 

b) Separat tilsyn med berørte personer hvis hovedfunksjoner innebærer å utøve virksomhet på vegne av eller yte tjenester til 

kunder hvis interesser kan komme i konflikt, eller som på annen måte representerer ulike interesser som kan komme i 

konflikt, herunder forsikringsformidlerens eller forsikringsforetakets interesser. 

c) Fjerning av enhver direkte forbindelse mellom betalinger, herunder godtgjøring, til berørte personer som deltar i én 

virksomhet, og betalinger, herunder godtgjøring, til andre berørte personer som i hovedsak deltar i en annen virksomhet, 

dersom det kan oppstå en interessekonflikt i tilknytning til disse virksomhetene. 

d) Tiltak for å hindre eller begrense enhver persons utøvelse av utilbørlig innflytelse over den måten virksomhet innen 

forsikringsdistribusjon utføres på av forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket eller av deres ledere eller ansatte eller 

av personer med direkte eller indirekte tilknytning til dem gjennom kontroll. 

e) Tiltak for å hindre eller kontrollere en berørt persons samtidige eller senere deltakelse i separat virksomhet innen 

forsikringsdistribusjon, dersom slik deltakelse kan undergrave en korrekt håndtering av interessekonflikter. 

f) Retningslinjer for gaver og ytelser som klart fastslår på hvilke vilkår gaver og ytelser kan mottas eller gis, og hvilke tiltak 

som skal treffes når gaver og ytelser mottas eller gis. 

2. Dersom forsikringsformidlere og forsikringsforetak kan vise at tiltakene og framgangsmåtene nevnt i nr. 1 ikke er egnet til 

å sikre at virksomheten innen forsikringsdistribusjon utføres i samsvar med kundens beste interesse, og ikke er partisk på grunn 

av de motstridende interessene til forsikringsformidleren, forsikringsforetaket eller en annen kunde, skal forsikringsformidlere 

og forsikringsforetak vedta egnede alternative tiltak og framgangsmåter for dette formål. 

Artikkel 6 

Opplysning om interessekonflikter 

1. Forsikringsformidlere og forsikringsforetak skal unngå overdreven tillit til opplysning om interessekonflikter og sikre at 

informasjon til kundene i henhold til artikkel 28 nr. 2 i direktiv (EU) 2016/97 er en siste utvei som skal brukes bare dersom de 

effektive organisatoriske og administrative ordningene som forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket har innført for å 

forebygge eller håndtere interessekonflikter i samsvar med artikkel 27 i direktiv (EU) 2016/97, ikke er tilstrekkelige til at de 

med rimelig sikkerhet kan forhindre risiko for skade på kundens interesser. 

2. Med hensyn til opplysning om interessekonflikter skal forsikringsformidlere og forsikringsforetak gjøre alt det følgende: 

a) Framlegge en nøyaktig beskrivelse av den aktuelle interessekonflikten. 

b) Forklare interessekonfliktens allmenne art og dens kilder. 

c) Forklare de risikoene interessekonflikten utgjør for kunden, og de tiltakene som er truffet for å redusere disse risikoene. 

d) Klart angi at de organisatoriske og administrative ordningene som forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket har 

innført for å forebygge eller håndtere interessekonflikten, ikke er tilstrekkelige til med rimelig sikkerhet å forhindre risiko 

for skade på kundens interesser. 

Artikkel 7 

Gjennomgåelse og registrering 

1. Ved anvendelse av artikkel 27 i direktiv (EU) 2016/97 skal forsikringsformidlere og forsikringsforetak vurdere og 

regelmessig gjennomgå, minst én gang i året, retningslinjene for interessekonflikter som er innført i samsvar med artikkel 4, og 

treffe alle egnede tiltak for å rette opp eventuelle mangler.  
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2. Forsikringsformidlere og forsikringsforetak skal føre og regelmessig oppdatere et register over de situasjonene der en 

interessekonflikt som medfører en risiko for å skade en kundes interesser, har oppstått eller, når det gjelder en løpende tjeneste 

eller virksomhet, kan oppstå. 

Forsikringsformidlerens eller forsikringsforetakets øverste ledelse skal regelmessig og minst én gang i året motta skriftlige 

rapporter om situasjonene nevnt i første ledd. 

Artikkel 8 

Vurdering av tilskyndelser og tilskyndelsesordninger 

1. En tilskyndelse eller en tilskyndelsesordning skal anses å ha negativ innvirkning på kvaliteten på den aktuelle tjenesten til 

kunden dersom den er av en slik art og et slikt omfang at den oppmuntrer til å utøve virksomheten innen forsikringsdistribusjon 

på en måte som ikke er i overensstemmelse med plikten til å opptre ærlig, rettferdig og profesjonelt i samsvar med kundens 

beste interesse. 

2. For å vurdere om en tilskyndelse eller en tilskyndelsesordning har negativ innvirkning på kvaliteten på den aktuelle 

tjenesten til kunden skal forsikringsformidlere og forsikringsforetak foreta en samlet analyse der det tas hensyn til alle relevante 

faktorer som kan øke eller minske risikoen for negativ innvirkning på kvaliteten på den aktuelle tjenesten til kunden, og til 

eventuelle organisatoriske tiltak som forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket som utøver distribusjonsvirksomheten, 

har truffet for å forebygge risikoen for negativ innvirkning. 

De skal særlig ta hensyn til følgende kriterier: 

a) Om tilskyndelsen eller tilskyndelsesordningen kan oppmuntre forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket til å tilby 

eller anbefale et bestemt forsikringsprodukt eller en bestemt tjeneste til kunden til tross for at forsikringsformidleren eller 

forsikringsforetaket kan tilby et annet forsikringsprodukt eller en annen forsikringstjeneste som er bedre egnet til å oppfylle 

kundens behov. 

b) Om tilskyndelsen eller tilskyndelsesordningen utelukkende eller hovedsakelig er basert på kvantitative kommersielle 

kriterier, eller om den tar hensyn til relevante kvalitative kriterier som tar i betraktning overholdelse av gjeldende 

forskrifter, kvaliteten på tjenestene som tilbys brukerne, og kundetilfredshet. 

c) Verdien av tilskyndelsen som er betalt eller mottatt, i forhold til verdien av produktet og tjenestene som ytes. 

d) Om tilskyndelsen helt eller hovedsakelig betales på tidspunktet for inngåelsen av forsikringsavtalen eller strekker seg over 

hele avtalens løpetid. 

e) Om det foreligger en egnet ordning for å kreve tilbake tilskyndelsen dersom produktet bortfaller eller gjenkjøpes på et tidlig 

stadium, eller dersom kundens interesser er blitt skadet. 

f) Om det foreligger en form for variabel eller betinget terskel eller en annen type verdiakselerator som aktiveres når et mål 

basert på et salgsvolum eller en salgsverdi nås. 

KAPITTEL III 

VURDERING AV EGNETHET OG HENSIKTSMESSIGHET 

AVSNITT 1 

Vurdering av egnethet 

Artikkel 9 

Opplysninger som skal innhentes ved vurdering av egnethet 

1. Ved rådgivning om et forsikringsbasert investeringsprodukt i samsvar med artikkel 30 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/97 skal 

forsikringsformidlere eller forsikringsforetak fastsette omfanget av opplysningene som skal innhentes fra kunden eller den 

potensielle kunden, i lys av alle elementene i den rådgivningen som skal ytes til kunden eller den potensielle kunden. 

2. Uten at det påvirker det faktum at enhver avtale som foreslås, skal være i overensstemmelse med kundens krav og behov, i 

samsvar med artikkel 20 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/97, skal forsikringsformidlere eller forsikringsforetak innhente de 

opplysningene fra kunder eller potensielle kunder som er nødvendige for at de skal forstå grunnleggende fakta om kunden eller 

den potensielle kunden og ha et rimelig grunnlag for å fastslå at deres personlige anbefaling til kunden eller den potensielle 

kunden oppfyller alle følgende kriterier: 

a) Den er i overensstemmelse med kundens eller den potensielle kundens investeringsmål, herunder personens risikotoleranse.  
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b) Den er i overensstemmelse med kundens eller den potensielle kundens finansielle stilling, herunder personens evne til å 

bære tap. 

c) Den er slik at kunden eller den potensielle kunden har den nødvendige kunnskapen og erfaringen på investeringsområdet 

som er relevant for den bestemte typen produkt eller tjeneste. 

3. Opplysningene om kundens eller den potensielle kundens finansielle stilling, herunder vedkommendes evne til å bære tap, 

skal, der det er relevant, omfatte opplysninger om kilden til og omfanget av kundens eller den potensielle kundens faste inntekt, 

eiendeler, herunder likvide midler, investeringer og fast eiendom samt faste finansielle forpliktelser. Opplysningene skal 

innhentes i et omfang som er passende for den bestemte typen produkt eller tjeneste som vurderes. 

4. Opplysningene om kundens eller den potensielle kundens investeringsmål, herunder personens risikotoleranse, skal, der 

det er relevant, omfatte opplysninger om hvor lenge kunden eller den potensielle kunden ønsker å holde på investeringen, 

personens preferanser når det gjelder risiko, risikoprofilen og formålet med investeringen. Opplysningene skal innhentes i et 

omfang som er passende for den bestemte typen produkt eller tjeneste som vurderes. 

5. Dersom forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket ikke får de opplysningene som kreves i henhold til artikkel 30  

nr. 1 i direktiv (EU) 2016/97, skal forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket ikke gi råd om forsikringsbaserte 

investeringsprodukter til kunden eller den potensielle kunden. 

6. Ved rådgivning om et forsikringsbasert investeringsprodukt i samsvar med artikkel 30 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/97 skal 

en forsikringsformidler eller et forsikringsforetak ikke gi en anbefaling dersom ingen av produktene egner seg for kunden eller 

den potensielle kunden. 

7. Ved rådgivning som innebærer bytte mellom underliggende investeringseiendeler, skal forsikringsformidlere og 

forsikringsforetak også innhente nødvendige opplysninger om kundens eksisterende underliggende investeringseiendeler og de 

anbefalte nye investeringseiendelene, og de skal foreta en analyse av de forventede kostnadene og fordelene ved byttet, slik at 

de er i stand til å vise at fordelene ved byttet med rimelig sikkerhet forventes å være større enn kostnadene. 

Artikkel 10 

Informasjonens pålitelighet 

Forsikringsformidlere og forsikringsforetak skal treffe rimelige tiltak for å sikre at de opplysningene som innhentes om kunder 

og potensielle kunder med henblikk på vurderingen av egnethet, er pålitelige. Slike tiltak skal omfatte, men ikke være begrenset 

til, følgende: 

a) Å sikre at kundene forstår at det er viktig å gi nøyaktige og oppdaterte opplysninger. 

b) Å sikre at alle verktøyer som anvendes ved egnethetsvurderingen, for eksempel profileringsverktøy for risikovurdering eller 

verktøy for å vurdere en kundes kunnskap og erfaring, er egnet for formålet og hensiktsmessig utformet for bruk på 

kundene, og at eventuelle begrensninger identifiseres og aktivt reduseres gjennom egnethetsvurderingsprosessen. 

c) Å sikre at de spørsmålene som stilles i prosessen, mest sannsynlig vil bli forstått av kundene, at de gir et nøyaktig bilde av 

kundens mål og behov, og at de gir de opplysningene som er nødvendige for å foreta egnethetsvurderingen. 

d) Å treffe tiltak, ved behov, for å sikre at kundens opplysninger er konsekvente, for eksempel ved å vurdere om det foreligger 

åpenbare unøyaktigheter i opplysningene fra kunden. 

Artikkel 11 

Kommunikasjon med kunder om egnethetsvurderingen 

Forsikringsformidlere og forsikringsforetak skal ikke skape tvetydighet eller forvirring med hensyn til sitt ansvar i prosessen 

med å vurdere egnetheten til forsikringsbaserte investeringsprodukter i samsvar med artikkel 30 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/97. 

Forsikringsformidlere og forsikringsforetak skal på en klar og enkel måte informere kunder om at egnetheten vurderes for at de 

skal kunne opptre i kundens beste interesse.  
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Artikkel 12 

Automatisert rådgivning 

Forsikringsformidlerens eller forsikringsforetakets ansvar for å foreta egnethetsvurderingen i samsvar med artikkel 30 nr. 1 i 

direktiv (EU) 2016/97 skal ikke reduseres selv om rådgivning om forsikringsbaserte investeringsprodukter helt eller delvis ytes 

gjennom et automatisert eller halvautomatisert system. 

Artikkel 13 

Gruppeforsikring 

I forbindelse med gruppeforsikring skal forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket innføre og gjennomføre retningslinjer 

om hvem som skal være gjenstand for egnethetsvurderingen når en forsikringsavtale inngås på vegne av en gruppe av 

medlemmer, og hvert enkelt medlem ikke kan treffe en individuell beslutning om å delta. Slike retningslinjer skal også 

inneholde regler om hvordan vurderingen skal skje i praksis, herunder hvem opplysninger om kunnskap og erfaring, finansiell 

stilling og investeringsmål skal innhentes fra. 

Forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket skal dokumentere retningslinjene fastsatt i henhold til første ledd. 

Artikkel 14 

Egnethetserklæring 

1. Ved rådgivning om egnetheten til et forsikringsbasert investeringsprodukt i samsvar med artikkel 30 nr. 1 i direktiv (EU) 

2016/97 skal forsikringsformidlere og forsikringsforetak gi kunden en erklæring (egnethetserklæring) som omfatter følgende: 

a) En oversikt over rådene som er gitt. 

b) Opplysninger om hvordan anbefalingen er egnet for kunden, særlig hvordan den stemmer overens med 

i) kundens investeringsmål, herunder personens risikotoleranse, 

ii) kundens finansielle stilling, herunder personens evne til å bære tap, 

iii) kundens kunnskap og erfaring. 

2. Forsikringsformidlere og forsikringsforetak skal gjøre kundene oppmerksomme på, og ta med i egnethetserklæringen, 

opplysninger om hvorvidt det er trolig at de anbefalte forsikringsbaserte investeringsproduktene kommer til å kreve at kunden 

anmoder om en regelmessig gjennomgåelse av sin avtale. 

3. Dersom en forsikringsformidler eller et forsikringsforetak har opplyst kunden om at det vil bli foretatt en regelmessig 

egnethetsvurdering, kan de etterfølgende erklæringene etter at den innledende tjenesten er etablert, være begrenset til endringer 

i tjenestene eller i de underliggende investeringene og/eller kundens forhold, uten at alle opplysningene i den første erklæringen 

må gjentas. 

4. Forsikringsformidlere og forsikringsforetak som tilbyr en regelmessig egnethetsvurdering, skal minst én gang i året 

gjennomgå, i samsvar med kundens beste interesse, de anbefalte forsikringsbaserte investeringsproduktenes egnethet. 

Hyppigheten av denne vurderingen skal økes avhengig av kundens egenskaper, for eksempel risikotoleransen, og av arten av 

det anbefalte forsikringsbaserte investeringsproduktet. 

AVSNITT 2 

Vurdering av hensiktsmessighet 

Artikkel 15 

Framgangsmåte for vurdering 

Uten at det påvirker det faktum at enhver avtale som foreslås, skal være i overensstemmelse med kundens krav og behov, i 

samsvar med artikkel 20 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/97, skal forsikringsformidlere eller forsikringsforetak fastslå om kunden har 

den nødvendige kunnskap og erfaring til å forstå risikoene i forbindelse med tjenesten eller produktet som er foreslått eller 

etterspørres, når de vurderer om en forsikringstjeneste eller et forsikringsprodukt som distribueres i samsvar med artikkel 30  

nr. 2 i direktiv (EU) 2016/97, er hensiktsmessig for kunden.  
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Artikkel 16 

Ikke-komplekse forsikringsbaserte investeringsprodukter 

Et forsikringsbasert investeringsprodukt skal anses som ikke-komplekst ved anvendelse av artikkel 30 nr. 3 bokstav a) ii) i 

direktiv (EU) 2016/97 dersom det oppfyller alle følgende kriterier: 

a) Det omfatter et minstebeløp ved forfall garantert ved avtale som minst tilsvarer beløpet som kunden har betalt, etter fradrag 

av berettigede kostnader. 

b) Det inneholder ikke klausuler, vilkår eller utløsende faktorer som tillater at forsikringsforetaket i vesentlig grad kan endre 

det forsikringsbaserte investeringsproduktets art, risiko eller utbetalingsprofil. 

c) Det gir mulighet til å gjenkjøpe eller på annen måte realisere det forsikringsbaserte investeringsproduktet til en verdi som er 

kjent for kunden. 

d) Det omfatter ingen eksplisitte eller implisitte gebyrer som har den virkningen at selv om det finnes tekniske muligheter til å 

gjenkjøpe eller på annen måte realisere det forsikringsbaserte investeringsproduktet, ville dette medføre urimelig skade for 

kunden siden gebyrene ikke står i rimelig forhold til forsikringsforetakets kostnader. 

e) Det innbefatter ikke på noen annen måte en struktur som gjør det vanskelig for kunden å forstå de tilhørende risikoene. 

AVSNITT 3 

Felles bestemmelser om vurderingen av egnethet og hensiktsmessighet 

Artikkel 17 

Opplysninger som skal innhentes fra kunden 

1. Ved anvendelse av artikkel 30 nr. 1 og 2 i direktiv (EU) 2016/97 skal de nødvendige opplysningene som skal innhentes av 

forsikringsformidlere og forsikringsforetak med hensyn til kundens eller den potensielle kundens kunnskap og erfaring på det 

relevante investeringsområdet, når det er relevant omfatte følgende, i det omfang dette er hensiktsmessig for arten av kunde og 

arten og typen av produkter eller tjenester som tilbys eller etterspørres, herunder deres kompleksitet og risikoene de innebærer: 

a) Typen tjenester, transaksjoner, forsikringsbaserte investeringsprodukter eller finansielle instrumenter som kunden eller den 

potensielle kunden er kjent med. 

b) Arten, antallet, verdien og hyppigheten av kundens eller den potensielle kundens transaksjoner i forsikringsbaserte 

investeringsprodukter eller finansielle instrumenter, og i hvilken periode de er blitt utført. 

c) Kundens eller den potensielle kundens utdanningsnivå, yrke eller relevante tidligere yrke. 

2. Forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket skal ikke hindre at en kunde eller en potensiell kunde gir de 

opplysningene som kreves i henhold til artikkel 30 nr. 1 og 2 i direktiv (EU) 2016/97. 

3. Dersom opplysningene som kreves i henhold til artikkel 30 nr. 1 eller 2 i direktiv (EU) 2016/97, allerede er innhentet i 

henhold til artikkel 20 i direktiv (EU) 2016/97, skal forsikringsformidlere og forsikringsforetak ikke be om dem på nytt fra 

kunden. 

4. Forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket er berettiget til å stole på de opplysningene som gis av deres kunder eller 

potensielle kunder, med mindre formidleren eller foretaket er klar over eller burde være klar over at opplysningene åpenbart er 

utdaterte, unøyaktige eller ufullstendige. 

Artikkel 18 

Periodisk rapport 

1. Uten at det berører artikkel 185 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(1), skal forsikringsformidleren eller 

forsikringsforetaket gi kunden en periodisk rapport på et varig medium om tjenester som er ytt til og transaksjoner som er utført 

på vegne av kunden.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og 

gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1). 
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2. Den periodiske rapporten som kreves i henhold til nr. 1, skal inneholde en rimelig og balansert gjennomgåelse av tjenester 

som er ytt til og transaksjoner som er utført på vegne av kunden i rapporteringsperioden, og skal, der det er relevant, vise de 

samlede kostnadene forbundet med disse tjenestene og transaksjonene samt verdien av hver underliggende investeringseiendel. 

3. Den periodiske rapporten som kreves i henhold til nr. 1, skal framlegges minst én gang i året. 

Artikkel 19 

Oppbevaring av dokumentasjon 

1. Uten at det påvirker anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679(1), skal forsikringsformidlere og 

forsikringsforetak oppbevare dokumentasjon om egnethets- eller hensiktsmessighetsvurderingene som er gjennomført i samsvar 

med artikkel 30 nr. 1 og 2 i direktiv (EU) 2016/97. Dokumentasjonen skal omfatte opplysningene innhentet fra kunden og 

eventuelle avtaler med kunden, herunder dokumenter som fastsetter partenes rettigheter og de andre vilkårene for 

forsikringsformidlerens eller forsikringsforetakets tjenesteytelser til kunden. Dokumentasjonen skal oppbevares i minst den 

perioden som forholdet mellom forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket og kunden varer. 

2. Når det gjelder en egnethetsvurdering gjennomført i samsvar med artikkel 30 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/97, skal 

dokumentasjonen dessuten inneholde følgende: 

a) Resultatet av egnethetsvurderingen. 

b) Anbefalingen til kunden og erklæringen framlagt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 i denne forordning. 

c) Eventuelle endringer foretatt av forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket med hensyn til egnethetsvurderingen, 

særlig enhver endring av kundens risikotoleranse. 

d) Eventuelle endringer i underliggende investeringseiendeler. 

3. Når det gjelder en hensiktsmessighetsvurdering gjennomført i samsvar med artikkel 30 nr. 2 i direktiv (EU) 2016/97, skal 

dokumentasjonen dessuten inneholde følgende: 

a) Resultatet av hensiktsmessighetsvurderingen. 

b) Eventuelle advarsler gitt til kunden dersom det forsikringsbaserte investeringsproduktet ble vurdert som potensielt 

uhensiktsmessig for kunden, hvorvidt kunden ba om at avtalen skulle inngås til tross for advarselen, og eventuelt om 

forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket aksepterte kundens anmodning om å inngå avtalen. 

c) Eventuelle advarsler gitt til kunden dersom kunden ikke framla tilstrekkelige opplysninger til at forsikringsformidleren eller 

forsikringsforetaket kunne foreta en hensiktsmessighetsvurdering av det forsikringsbaserte investeringsproduktet, hvorvidt 

kunden ba om at avtalen skulle inngås til tross for advarselen, og eventuelt om forsikringsformidleren eller 

forsikringsforetaket aksepterte kundens anmodning om å inngå avtalen. 

4. Dokumentasjonen skal oppbevares på et medium som gjør det mulig å lagre opplysningene slik at de er tilgjengelige for 

vedkommende myndighet i framtiden. Vedkommende myndighet skal enkelt kunne få tilgang til dokumentasjonen, kunne 

rekonstruere hvert element på en klar og nøyaktig måte og lett kunne identifisere eventuelle rettelser, andre endringer og 

innholdet i dokumentasjonen før slike endringer. 

KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 20 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 23. februar 2018. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) 

(EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 21. september 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/541 

av 20. desember 2017 

om endring av delegert forordning (EU) 2017/2358 og (EU) 2017/2359 med hensyn til deres anvendelsesdato(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 av 20. januar 2016 om forsikringsdistribusjon(1), særlig 

artikkel 25 nr. 2, artikkel 28 nr. 4, artikkel 29 nr. 4 og 5 og artikkel 30 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv (EU) 2016/97 harmoniserer nasjonale bestemmelser om forsikrings- og gjenforsikringsdistribusjon og gir 

Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter som nærmere angir kriterier og praktiske detaljer med hensyn til 

regler for god forretningsskikk som får anvendelse på distribusjon av forsikringsbaserte investeringsprodukter, og med 

hensyn til produkttilsyns- og produktstyringskrav for forsikringsforetak og forsikringsdistributører. Den 21. september 

2017 vedtok Kommisjonen delegert forordning (EU) 2017/2358(2) og delegert forordning (EU) 2017/2359(3) på 

grunnlag av denne myndigheten. 

2) For å gjøre vedkommende myndigheter og ansatte i forsikringsbransjen bedre i stand til å tilpasse seg kravene fastsatt i 

de to delegerte forordningene nevnt i første betraktning, bør datoen for anvendelse av disse delegerte forordningene 

tilpasses den datoen da medlemsstatene skal anvende de tiltakene som er nødvendige for å etterkomme direktiv (EU) 

2016/97, som fastsatt i artikkel 42 nr. 1 i nevnte direktiv. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av delegert forordning (EU) 2017/2358 

I artikkel 13 i delegert forordning (EU) 2017/2358 skal annet ledd lyde: 

«Den får anvendelse fra datoen da medlemsstatene skal anvende tiltakene omhandlet i artikkel 42 nr. 1 første ledd i direktiv 

(EU) 2016/97.» 

Artikkel 2 

Endring av delegert forordning (EU) 2017/2359 

I artikkel 20 i delegert forordning (EU) 2017/2359 skal annet ledd lyde: 

«Den får anvendelse fra datoen da medlemsstatene skal anvende tiltakene omhandlet i artikkel 42 nr. 1 første ledd i direktiv 

(EU) 2016/97.» 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 90 av 6.4.2018, s. 59, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 304/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 14 av 5.3.2020, s. 58. 

(1) EUT L 26 av 2.2.2016, s. 19. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2358 av 21. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 

med hensyn til produkttilsyns- og produktstyringskrav for forsikringsforetak og forsikringsdistributører (EUT L 341 av 20.12.2017, s. 1). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2359 av 21. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 

med hensyn til opplysningskrav og regler for god forretningsskikk i forbindelse med distribusjon av forsikringsbaserte 

investeringsprodukter (EUT L 341 av 20.12.2017, s. 8). 

2021/EØS/30/50 
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Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 20. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1469 

av 11. august 2017 

om fastsettelse av et standardisert presentasjonsformat for informasjonsdokumentet for forsikringsprodukter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 av 20. januar 2016 om forsikringsdistribusjon(1), særlig 

artikkel 20 nr. 9, 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv (EU) 2016/97 skal produsenter av skadeforsikringsprodukter oppført i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(2) utarbeide et standardisert informasjonsdokument for forsikrings-

produkter for å gi kundene nødvendige opplysninger om skadeforsikringsproduktene oppført i vedlegg I til direktiv 

2009/138/EF, slik at kundene kan ta en velbegrunnet beslutning. 

2) Artikkel 20 nr. 8 i direktiv (EU) 2016/97 angir hvilke opplysninger informasjonsdokumentet for forsikringsprodukter 

skal inneholde. 

3) For å gi kundene produktopplysninger som er lette å lese, forstå og sammenligne, bør det brukes felles design, struktur 

og format når opplysningene nevnt i artikkel 20 nr. 8 i direktiv (EU) 2016/97 presenteres i det standardiserte 

informasjonsdokumentet for forsikringsprodukter nevnt i artikkel 20 nr. 5 i nevnte direktiv, herunder ved bruk av ikoner 

eller symboler. Foran opplysninger om eventuelle tilleggsforsikringer og frivillig dekning bør det heller ikke stå haker, 

kryss eller utropstegn, og opplysningene som skal inngå i informasjonsdokumentet for forsikringsprodukter, bør normalt 

få plass på to A4-sider, og bør ikke under noen omstendighet fylle mer enn tre A4-sider. 

4) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet for 

forsikring og tjenestepensjoner (EIOPA) har framlagt for Kommisjonen. 

5) I samsvar med artikkel 20 nr. 9 i direktiv (EU) 2016/97 har EIOPA gjennomført forbrukerundersøkelser knyttet til det 

standardiserte informasjonsdokumentet for forsikringsprodukter og rådspurt nasjonale myndigheter. EIOPA har også 

holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

forsikring og gjenforsikring opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1094/2010(3). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Produsentens navn og foretakslogo 

1. Navnet på produsenten av skadeforsikringsproduktet, medlemsstaten der denne produsenten er registrert, produsentens 

rettslige status og, dersom det er relevant, produsentens godkjenningsnummer skal følge umiddelbart etter overskriften 

«Informasjonsdokument for forsikringsprodukter» øverst på første side. 

2. Produsenten kan sette inn sin foretakslogo til høyre for overskriften.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 209 av 12.8.2017, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 304/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 14 av 5.3.2020, s. 58. 

(1) EUT L 26 av 2.2.2016, s. 19. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og 

gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 

2021/EØS/30/51 
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Artikkel 2 

Henvisning til fullstendig informasjon om produktet før og etter avtaleinngåelse 

Informasjonsdokumentet for forsikringsprodukter skal tydelig angi at fullstendig informasjon om skadeforsikringsproduktet før 

og etter avtaleinngåelse er tilgjengelig for kunden i andre dokumenter. Denne erklæringen skal plasseres rett under navnet på 

produsenten av skadeforsikringsproduktet. 

Artikkel 3 

Lengde 

Informasjonsdokumentet for forsikringsprodukter skal få plass på to A4-sider ved utskrift. Dersom det er behov for mer plass, 

kan informasjonsdokumentet for forsikringsprodukter unntaksvis være på maksimalt tre A4-sider ved utskrift. Dersom en 

produsent bruker tre A4-sider, skal den på anmodning fra vedkommende myndighet kunne godtgjøre at det var behov for mer 

plass. 

Artikkel 4 

Presentasjon og innholdets rekkefølge 

1. Opplysningene i informasjonsdokumentet for forsikringsprodukter angitt i artikkel 20 nr. 8 i direktiv (EU) 2016/97 skal 

presenteres i ulike avsnitt og med strukturen, utformingen, overskriftene og rekkefølgen som er fastsatt i det standardiserte 

presentasjonsformatet i vedlegget til denne forordning, med en skriftstørrelse som har en x-høyde på minst 1,2 mm. 

2. Lengden på avsnittene kan variere, avhengig av hvor mye informasjon som skal inngå i hvert avsnitt. Foran opplysninger 

om tilleggsforsikringer og frivillig dekning skal det ikke stå haker, kryss eller utropstegn. 

3. Dersom informasjonsdokumentet for forsikringsprodukter presenteres ved bruk av et annet varig medium enn papir, kan 

størrelsen på de ulike delene i utformingen endres, forutsatt at utformingen, overskriftene og rekkefølgen i det standardiserte 

presentasjonsformatet og den relative framhevingen og størrelsen på de ulike elementene opprettholdes. 

4. Dersom dimensjonene til et annet varig medium enn papir er slik at en utforming med to kolonner ikke er mulig, kan en 

presentasjon med én enkelt kolonne brukes, forutsatt at rekkefølgen på avsnittene er som følger: 

a) «Hvilken type forsikring er dette?» 

b) «Hva er forsikret?» 

c) «Hva er ikke forsikret?» 

d) «Er det begrensninger i dekningen?» 

e) «Hvor er jeg dekket?» 

f) «Hvilke forpliktelser har jeg?» 

g) «Når og hvordan betaler jeg?» 

h) «Når begynner og slutter dekningen?» 

i) «Hvordan sier jeg opp avtalen?» 

5. Det skal tillates bruk av digitale verktøyer, herunder lagdeling og sprettoppvinduer, forutsatt at alle opplysningene nevnt i 

artikkel 20 nr. 8 i direktiv (EU) 2016/97 finnes i hoveddelen av informasjonsdokumentet for forsikringsprodukter, og at bruken 

av slike verktøyer ikke avleder kundens oppmerksomhet fra innholdet i hoveddokumentet. 

Informasjon som gis via lagdeling og sprettoppvinduer, skal ikke omfatte markedsførings- eller reklamemateriell.  
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Artikkel 5 

Klart språk 

Informasjonsdokumentet for forsikringsprodukter skal ha et klart språk for å gjøre det enklere for kunden å forstå innholdet i 

dokumentet, og det skal fokusere på nøkkelinformasjonen som kunden trenger for å kunne ta en velbegrunnet beslutning. 

Fagsjargong må unngås. 

Artikkel 6 

Overskrifter og informasjonen under dem 

1. Avsnittene i informasjonsdokumentet for forsikringsprodukter skal ha følgende overskrifter og følgende informasjon 

under dem: 

a) Informasjon om typen forsikring, som angitt i artikkel 20 nr. 8 bokstav a) i direktiv (EU) 2016/97, skal oppføres under 

overskriften «Hvilken type forsikring er dette?» øverst i dokumentet. 

b) Informasjon om de viktigste risikoene som forsikres, som angitt i artikkel 20 nr. 8 bokstav b) i direktiv (EU) 2016/97, skal 

oppføres under overskriften «Hva er forsikret?». Foran hver opplysning oppført i dette avsnittet skal det stå en grønn hake. 

c) Informasjon om forsikringsbeløpet, som angitt i artikkel 20 nr. 8 bokstav b) i direktiv (EU) 2016/97, skal oppføres under 

overskriften «Hva er forsikret?». 

d) Informasjon om eventuelt geografisk virkeområde, som angitt i artikkel 20 nr. 8 bokstav b) i direktiv (EU) 2016/97, skal 

oppføres under overskriften «Hvor er jeg dekket?». Foran hver opplysning oppført i dette avsnittet skal det stå en blå hake. 

e) Informasjon om et sammendrag av de unntatte risikoene, som angitt i artikkel 20 nr. 8 bokstav b) i direktiv (EU) 2016/97, 

skal oppføres under overskriften «Hva er ikke forsikret?». Foran hver opplysning oppført i dette avsnittet skal det stå en  

rød X. 

f) Informasjon om de viktigste unntakene, som angitt i artikkel 20 nr. 8 bokstav d) i direktiv (EU) 2016/97, skal oppføres 

under overskriften «Er det begrensninger i dekningen?». Foran hver opplysning oppført i dette avsnittet skal det stå et 

oransje utropstegn. 

g) Informasjon om relevante forpliktelser, som angitt i artikkel 20 nr. 8 bokstav e), f) og g) i direktiv (EU) 2016/97, skal 

oppføres under overskriften «Hvilke forpliktelser har jeg?». 

h) Informasjon om hvordan premier skal betales, og premieperiode, som angitt i artikkel 20 nr. 8 bokstav c) i direktiv  

(EU) 2016/97, skal oppføres under overskriften «Når og hvordan betaler jeg?». 

i) Informasjon om avtalens løpetid, som angitt i artikkel 20 nr. 8 bokstav h) i direktiv (EU) 2016/97, skal oppføres under 

overskriften «Når begynner og slutter dekningen?». 

j) Informasjon om regler for oppsigelse av avtalen, som angitt i artikkel 20 nr. 8 bokstav i) i direktiv (EU) 2016/97, skal 

oppføres under overskriften «Hvordan sier jeg opp avtalen?». 

2. Underoverskrifter kan brukes ved behov. 

Artikkel 7 

Bruk av ikoner 

1. Foran hvert avsnitt skal det dessuten stå ikoner som visualiserer innholdet i de aktuelle overskriftene på følgende måte: 

a) Foran informasjonen om de viktigste risikoene som forsikres, som angitt i artikkel 20 nr. 8 bokstav b) i direktiv  

(EU) 2016/97, skal det stå et ikon som forestiller en paraply, som skal være hvit på grønn bakgrunn eller grønn på hvit 

bakgrunn. 
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b) Foran informasjonen om forsikringsdekningens geografiske virkeområde, som angitt i artikkel 20 nr. 8 bokstav b) i direktiv 

(EU) 2016/97, skal det stå et ikon som forestiller en jordklode, som skal være hvit på blå bakgrunn eller blå på hvit 

bakgrunn. 

c) Foran informasjonen om de unntatte risikoene, som angitt i artikkel 20 nr. 8 bokstav b) i direktiv (EU) 2016/97, skal det stå 

et ikon som viser en X inni en trekant, som skal være hvit på rød bakgrunn eller rød på hvit bakgrunn. 

d) Foran informasjonen om de viktigste unntakene, som angitt i artikkel 20 nr. 8 bokstav d) i direktiv (EU) 2016/97, skal det 

stå et ikon som viser et utropstegn («!») inni en trekant, som skal være hvitt på oransje bakgrunn eller oransje på hvit 

bakgrunn. 

e) Foran informasjonen om forpliktelser når avtalen trer i kraft, i avtalens løpetid og dersom et erstatningskrav framsettes, som 

angitt i artikkel 20 nr. 8 bokstav e), f) og g) i direktiv (EU) 2016/97, skal det stå et ikon som forestiller et håndtrykk, som 

skal være hvitt på grønn bakgrunn eller grønt på hvit bakgrunn. 

f) Foran informasjonen om hvordan premier skal betales, og premieperiode, som angitt i artikkel 20 nr. 8 bokstav c) i direktiv 

(EU) 2016/97, skal det stå et ikon som forestiller mynter, som skal være hvite på gul bakgrunn eller gule på hvit bakgrunn. 

g) Foran informasjonen om avtalens løpetid, som angitt i artikkel 20 nr. 8 bokstav h) i direktiv (EU) 2016/97, skal det stå et 

ikon som forestiller et timeglass, som skal være hvitt på blå bakgrunn eller blått på hvit bakgrunn. 

h) Foran informasjonen om reglene for oppsigelse av avtalen, som angitt i artikkel 20 nr. 8 bokstav i) i direktiv (EU) 2016/97, 

skal det stå et ikon som forestiller en hånd med en åpen håndflate på et skjold, som skal være hvit på svart bakgrunn eller 

svart på hvit bakgrunn. 

2. Alle ikoner skal vises på en måte som er i overensstemmelse med det standardiserte presentasjonsformatet i vedlegget. 

3. Ikonene omhandlet i nr. 1 og 2 kan være i svart-hvitt dersom informasjonsdokumentet for forsikringsprodukter trykkes 

eller kopieres i svart-hvitt. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 11. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

 

 __________  

<Type forsikring> 
 

Informasjonsdokument for forsikringsprodukter 

Selskap: <Navn på 
forsikringsselskap>  

 

[En erklæring om at fullstendig informasjon om produktet før og etter avtaleinngåelse finnes i andre dokumenter] 

Hvilken type forsikring er dette? 

[Beskrivelse av forsikringen] 

Hva er ikke forsikret? 

Produkt: <Navn på forsikring> 

 

Hva er forsikret? 

Hvor er jeg dekket? 

Er det begrensninger i dekningen? 

Hvilke forpliktelser har jeg? 

Når og hvordan betaler jeg? 

Når begynner og slutter dekningen? 

Hvordan sier jeg opp avtalen? 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2017/2399 

av 12. desember 2017 

om endring av direktiv 2014/59/EU med hensyn til prioritering av usikrede gjeldsinstrumenter ved insolvens(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 9. november 2015 offentliggjorde Rådet for finansiell stabilitet (FSB) vilkårene for samlet tapsabsorberende 

kapasitet («Total Loss-absorbing Capacity»), heretter kalt «TLAC-standarden», som ble godkjent av G20 i  

november 2015. Målet med TLAC-standarden er å sikre at globalt systemviktige banker (G-SIB), i unionsrammen kalt 

globalt systemviktige institusjoner (G-SII), har den tapsabsorberende kapasiteten og rekapitaliseringskapasiteten som er 

nødvendig for å kunne hjelpe til med å sikre at kritiske funksjoner under og umiddelbart etter en krisehåndtering kan 

opprettholdes uten behov for skattebetalernes penger (offentlige midler) eller uten at den finansielle stabiliteten trues.  

I sin meddelelse av 24. november 2015 med tittelen «Towards the completion of the Banking Union» («På vei mot 

gjennomføring av Bankunionen») forpliktet Kommisjonen seg til innen utgangen av 2016 å framlegge et forslag til 

regelverk som ville gjøre det mulig å gjennomføre TLAC-standarden i unionsretten innen den internasjonalt fastsatte 

fristen i 2019. 

2) Ved gjennomføringen av TLAC-standarden i unionsretten må det tas hensyn til det eksisterende institusjonsspesifikke 

minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser (MREL) som gjelder for alle Unionens institusjoner, som 

fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU(4). Ettersom TLAC og MREL har samme mål om å sikre at 

Unionens institusjoner har tilstrekkelig tapsabsorberende kapasitet og rekapitaliseringskapasitet, bør de to kravene være 

utfyllende deler av en felles ramme. Helt konkret foreslo Kommisjonen at det harmoniserte minstekravet i TLAC-

standarden for globalt systemviktige institusjoner (heretter kalt «TLAC-minstekravet») og kvalifiseringskriteriene for 

forpliktelser som benyttes til å overholde nevnte standard, bør innarbeides i unionsretten gjennom endringer av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(5), mens det institusjonsspesifikke tillegget for globalt 

systemviktige institusjoner og det institusjonsspesifikke kravet for institusjoner som ikke er globalt systemviktige (ikke-

G-SII), samt relevante kvalifiseringskriterier bør håndteres gjennom målrettede endringer av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/59/EU og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 806/2014(6).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 27.12.2017, s. 96, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 305/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 14 av 5.3.2020, s. 60. 

(1) EUT C 132 av 26.4 2017, s. 1. 

(2) EUT C 173 av 31.5.2017, s. 41. 

(3) Europaparlamentets holdning av 30. november 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 7. desember 2017. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og krisehåndtering av 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF, 

2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU og europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 806/2014 av 15. juli 2014 om fastsettelse av ensartede regler og en ensartet framgangsmåte 

for krisehåndtering av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak innenfor rammen av en felles krisehåndteringsordning og et felles 

krisehåndteringsfond og om endring av forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 225 av 30.7.2014, s. 1). 

2021/EØS/30/52 
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Dette direktiv, som gjelder prioriteringen av usikrede gjeldsinstrumenter ved insolvens, utfyller ovennevnte rettsakter, 

som foreslås endret, og europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(1). 

3) På bakgrunn av disse forslagene og for å sikre rettssikkerhet for markeder og foretak omfattet av MREL og TLAC er det 

viktig å sørge for rettidig klarhet om kvalifiseringskriteriene for forpliktelser som benyttes til overholdelse av MREL og 

av unionsretten som gjennomfører TLAC, og å innføre passende overgangsbestemmelser slik at også forpliktelser 

utstedt før de reviderte kvalifikasjonskriteriene trådte i kraft, kan benyttes. 

4) Medlemsstatene bør sørge for at institusjonene har en tilstrekkelig tapsabsorberende kapasitet og rekapitaliserings-

kapasitet til å sikre en smidig og rask tapsabsorbering og rekapitalisering med minimal innvirkning på den finansielle 

stabiliteten, samtidig som skattebetalerne rammes i minst mulig grad. Dette kan oppnås ved at institusjonene til enhver 

tid overholder TLAC-minstekravet, som skal gjennomføres i unionsretten ved en endring av forordning (EU)  

nr. 575/2013, og med et krav til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser som fastsatt i direktiv 2014/59/EU. 

5) TLAC-standarden krever at globalt systemviktige institusjoner med visse unntak oppfyller TLAC-minstekravet med 

etterstilte forpliktelser som ved insolvens prioriteres etter forpliktelser som er unntatt fra TLAC («krav om 

etterstillelse»). I henhold til TLAC-standarden skal etterstillelse oppnås gjennom rettsvirkningene av en kontrakt 

(«kontraktsregulert etterstillelse»), lovgivningen i en bestemt jurisdiksjon («lovbestemt etterstillelse») eller en bestemt 

foretaksstruktur («strukturell etterstillelse»). Dersom det kreves i henhold til direktiv 2014/59/EU, bør institusjoner som 

kommer inn under nevnte direktivs virkeområde, oppfylle sine foretaksspesifikke krav med etterstilte forpliktelser for å 

redusere risikoen for rettslige krav fra kreditorer, ettersom kreditorers tap under krisehåndtering er større enn tapene de 

ville ha lidt ved ordinær insolvensbehandling (prinsippet om likebehandling av kreditorer). 

6) En rekke medlemsstater har endret eller er i ferd med å endre reglene for prioritering av usikret prioritert gjeld ved 

insolvens i den nasjonale insolvenslovgivningen, slik at deres institusjoner kan overholde kravet om etterstillelse på en 

mer effektiv måte og dermed lette krisehåndteringen. 

7) De nasjonale reglene som hittil er vedtatt, er veldig forskjellige. Fraværet av harmoniserte unionsregler skaper 

usikkerhet for både utstedende institusjoner og investorer og vil sannsynligvis gjøre anvendelsen av det interne 

tapsdekningsverktøyet vanskeligere for institusjoner som driver grensekryssende virksomhet. Fraværet av harmoniserte 

unionsregler vil sannsynligvis også føre til konkurransevridning på det indre marked, ettersom institusjonenes kostnader 

for å oppfylle kravet om etterstillelse og kostnadene som bæres av investorene ved kjøp av gjeldsinstrumenter utstedt av 

institusjoner, kan variere betydelig innenfor Unionen. 

8) I sin resolusjon av 10. mars 2016 om Bankunionen(2) oppfordret Europaparlamentet Kommisjonen til å legge fram 

forslag for ytterligere å redusere risikoen for rettslige krav ut fra prinsippet om likebehandling av kreditorer, og i sin 

konklusjon av 17. juni 2016 oppfordret Rådet Kommisjonen til å legge fram et forslag om en felles tilnærming til 

prioriteringen av bankkreditorer for å styrke rettssikkerheten ved krisehåndtering. 

9) Det er derfor nødvendig å fjerne de vesentlige hindringene for det indre markeds virkemåte, unngå konkurransevridning 

som skyldes fraværet av harmoniserte unionsregler om prioriteringen av bankkreditorer, og forhindre at slike hindringer 

og vridninger oppstår i framtiden. Følgelig er det relevante rettslige grunnlaget for dette direktiv artikkel 114 i traktaten 

om Den europeiske unions virkemåte. 

10) For mest mulig å begrense kostnadene ved overholdelse av kravet om etterstillelse og eventuelle negative følger for 

finansieringskostnadene bør dette direktiv gi medlemsstatene mulighet til å beholde, der det er relevant, den 

eksisterende klassen av ordinær usikret prioritert gjeld, som er mindre kostbar for institusjoner å utstede enn andre 

etterstilte forpliktelser. For å forbedre mulighetene til å krisehåndtere institusjoner bør dette direktiv likevel pålegge 

medlemsstatene å opprette en ny klasse av underordnet prioritert gjeld som ved insolvens bør gis høyere prioritet enn 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 

(2) Ennå ikke offentliggjort i EUT. 
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ansvarligkapital-instrumenter og etterstilte forpliktelser som ikke oppfyller kravene til ansvarlig kapital-instrumenter, 

men lavere enn andre prioriterte forpliktelser. Institusjonene bør fortsatt fritt kunne utstede gjeld både i klassen av 

prioritert gjeld og i klassen av underordnet prioritert gjeld. Av disse to klassene, og uten at det berører andre muligheter 

og unntak fastsatt i TLAC-standarden for å overholde kravet om etterstillelse, bør bare klassen av underordnet prioritert 

gjeld kvalifisere til å oppfylle kravet om etterstillelse. Dette skal gjøre det mulig for institusjoner å bruke mindre kostbar 

ordinær prioritert gjeld til finansiering eller andre driftsmessige formål og å utstede gjeld i den nye klassen av 

underordnet prioritert gjeld for å skaffe midler og samtidig oppfylle kravet om etterstillelse. Medlemsstatene bør kunne 

opprette flere klasser for andre ordinære usikrede forpliktelser forutsatt at de, uten at det berører andre muligheter og 

unntak fastsatt i TLAC-standarden, sørger for at bare klassen av underordnede prioriterte gjeldsinstrumenter kvalifiserer 

til å oppfylle kravet om etterstillelse. 

11) For å sikre at den nye klassen av underordnede prioriterte gjeldsinstrumenter oppfyller kvalifiseringskriteriene beskrevet 

i TLAC-standarden og fastsatt i direktiv 2014/59/EU, noe som øker rettssikkerheten, bør medlemsstatene sørge for at 

disse gjeldsinstrumentene har en opprinnelig avtalefestet løpetid på minst ett år, ikke inneholder innebygde derivater og 

ikke selv er derivater, og at den relevante kontraktsdokumentasjonen som gjelder utstedelsen, og eventuelt prospektet 

uttrykkelig viser til den lavere prioriteten ved ordinær insolvensbehandling. Gjeldsinstrumenter med variabel rente 

avledet fra en bredt anvendt referanserente, for eksempel Euribor eller Libor, og gjeldsinstrumenter som ikke er angitt i 

tredjestatens nasjonale valuta, forutsatt at hovedstol, tilbakebetaling og rente er angitt i samme valuta, bør ikke anses å 

være gjeldsinstrumenter som inneholder innebygde derivater, utelukkende på grunn av disse egenskapene. Dette direktiv 

bør ikke berøre eventuelle krav i nasjonal rett om å registrere gjeldsinstrumenter i utsteders foretaksregister for at 

forpliktelser skal oppfylle vilkårene for klassen av underordnede prioriterte gjeldsinstrumenter fastsatt i dette direktiv. 

12) For å øke rettssikkerheten for investorer bør medlemsstatene sikre at ordinære usikrede gjeldsinstrumenter og andre 

ordinære usikrede forpliktelser som ikke er gjeldsinstrumenter, har høyere prioritet i deres nasjonale insolvens-

lovgivning enn den nye klassen av underordnede prioriterte gjeldsinstrumenter. Medlemsstatene bør også sikre at den 

nye klassen av underordnede prioriterte gjeldsinstrumenter har høyere prioritet enn ansvarlig kapital-instrumenter og 

eventuelle etterstilte forpliktelser som ikke oppfyller kravene til ansvarlig kapital. 

13) Ettersom målene for dette direktiv, som er å fastsette harmoniserte regler for prioriteringen ved insolvens av usikrede 

gjeldsinstrumenter innenfor unionsrammen for gjenoppretting og krisehåndtering og særlig å øke den interne 

tapsdekningsordningens effektivitet, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets 

omfang bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet fastsatt i artikkel 5 i 

traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette 

direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. Særlig bør dette direktiv ikke berøre andre 

muligheter og unntak fastsatt i TLAC-standarden for å overholde kravet om etterstillelse. 

14) Det er hensiktsmessig at endringene av direktiv 2014/59/EU fastsatt i dette direktiv får anvendelse på usikrede 

fordringer fra gjeldsinstrumenter utstedt på eller etter datoen for anvendelse av dette direktiv. Av hensyn til 

rettssikkerheten og for å redusere overgangskostnadene så mye som mulig er det imidlertid nødvendig å innføre 

passende beskyttelsestiltak med hensyn til prioriteringen ved insolvens av fordringer fra gjeldsinstrumenter utstedt før 

nevnte dato. Medlemsstatene bør derfor sikre at prioriteringen ved insolvens av alle utestående usikrede fordringer fra 

gjeldsinstrumenter som institusjonene har utstedt før denne datoen, er underlagt medlemsstatenes lovgivning som 

vedtatt per 31. desember 2016. I den grad visse nasjonale lover som vedtatt per 31. desember 2016 allerede har som mål 

å tillate institusjonene å utstede etterstilte forpliktelser, bør deler av eller alle de utestående usikrede fordringene fra 

gjeldsinstrumenter utstedt før datoen for anvendelse av dette direktiv, kunne ha samme prioritet ved insolvens som 

underordnede prioriterte gjeldsinstrumenter utstedt på vilkårene i dette direktiv. Etter 31. desember 2016 og før datoen 

for ikrafttredelse av dette direktiv bør dessuten medlemsstatene kunne tilpasse sin nasjonale rett om prioriteringen ved 

ordinær insolvensbehandling av usikrede fordringer fra gjeldsinstrumenter utstedt etter datoen for anvendelse av slike 

lover, for å oppfylle vilkårene fastsatt i dette direktiv. I så fall bør bare usikrede fordringer fra gjeldsinstrumenter utstedt 

før anvendelsen av denne nye nasjonale loven fortsatt være underlagt medlemsstatenes lovgivning per  

31. desember 2016.  
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15) Dette direktiv bør ikke hindre medlemsstatene i å fastsette at dette direktiv fortsatt bør få anvendelse når de utstedende 

foretakene ikke lenger er omfattet av unionsrammen for gjenoppretting og krisehåndtering, særlig fordi de avhender sin 

kreditt- eller investeringsvirksomhet til en tredjepart. 

16) Dette direktiv harmoniserer prioriteringen ved ordinær insolvensbehandling av usikrede fordringer fra 

gjeldsinstrumenter og omfatter ikke prioritering ved insolvens av innskudd ut over eksisterende gjeldende bestemmelser 

i direktiv 2014/59/EU. Dette direktiv berører derfor ikke medlemsstatenes nåværende eller framtidige nasjonale rett om 

ordinær insolvensbehandling som omfatter prioritering ved insolvens av innskudd, i den grad slik prioritering ikke er 

harmonisert ved direktiv 2014/59/EU, uansett hvilken dato innskuddene ble foretatt. Senest 29. desember 2020 bør 

Kommisjonen gjennomgå anvendelsen av direktiv 2014/59/EU med hensyn til prioriteringen av innskudd ved insolvens 

og særlig vurdere behovet for eventuelle ytterligere endringer. 

17) For å sikre rettssikkerhet for markeder og enkeltinstitusjoner og legge til rette for en effektiv anvendelse av det interne 

tapsdekningsverktøyet bør dette direktiv tre i kraft dagen etter at det er kunngjort. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer i direktiv 2014/59/EU 

I direktiv 2014/59/EU gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 nr. 1 skal punkt 48 lyde: 

«48) «gjeldsinstrumenter» 

i) ved anvendelse av artikkel 63 nr. 1 bokstav g) og j), obligasjoner og andre former for omsettelig gjeld, 

instrumenter som skaper eller bekrefter en gjeld, og instrumenter som gir rett til å erverve 

gjeldsinstrumenter, og 

ii) ved anvendelse av artikkel 108, obligasjoner og andre former for omsettelig gjeld og instrumenter som 

skaper eller bekrefter en gjeld,» 

2) Artikkel 108 skal lyde: 

«Artikkel 108 

Prioritering ved insolvens 

1. Medlemsstatene skal i sin nasjonale rett om ordinær insolvensbehandling sikre at 

a) følgende gis samme prioritet, som er høyere enn prioriteten for fordringer fra ordinære usikrede kreditorer: 

 i) Den delen av kvalifiserte innskudd fra fysiske personer og svært små, små og mellomstore bedrifter som overstiger 

dekningsnivået fastsatt i artikkel 6 i direktiv 2014/49/EU. 

ii) Innskudd som ville vært kvalifiserte innskudd fra fysiske personer og svært små, små og mellomstore bedrifter 

dersom de ikke ble gjort gjennom filialer utenfor Unionen av institusjoner som er etablert i Unionen. 

b) følgende gis samme prioritet, som er høyere enn prioriteten som gis i henhold til bokstav a): 

 i) Dekkede innskudd. 

ii) Innskuddsgarantiordninger som inntrer i dekkede innskyteres rettigheter og forpliktelser ved insolvens. 

2. Medlemsstatene skal for foretakene nevnt i artikkel 1 nr. 1 første ledd bokstav a)–d) i sin nasjonale rett om ordinær 

insolvensbehandling sikre at ordinære usikrede fordringer har høyere prioritet enn usikrede fordringer fra 

gjeldsinstrumenter som oppfyller følgende vilkår: 

a) Den opprinnelige avtalefestede løpetiden for gjeldsinstrumentene er på minst ett år. 

b) Gjeldsinstrumentene inneholder ingen innebygde derivater og er ikke selv derivater. 

c) Den relevante kontraktsdokumentasjonen og eventuelt prospektet for utstedelsen viser uttrykkelig til den lavere 

prioriteten i henhold til dette nummer.  
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3. Medlemsstatene skal sikre at usikrede fordringer fra gjeldsinstrumenter som oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 2 bokstav 

a), b) og c) i denne artikkel, har høyere prioritet i deres nasjonale rett om ordinær insolvensbehandling enn fordringer fra 

instrumenter nevnt i artikkel 48 nr. 1 bokstav a)–d). 

4. Uten at det berører nr. 5 og 7, skal medlemsstatene sikre at deres nasjonale rett om ordinær insolvensbehandling som 

vedtatt per 31. desember 2016 ved ordinær insolvensbehandling får anvendelse på prioriteten til usikrede fordringer fra 

gjeldsinstrumenter utstedt av foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 første ledd bokstav a)–d) i dette direktiv før datoen for 

ikrafttredelse av tiltak i henhold til nasjonal rett som innarbeider europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2399(*). 

5. Dersom en medlemsstat etter 31. desember 2016 og før 28. desember 2017 har vedtatt en nasjonal lov om 

prioriteringen ved ordinær insolvensbehandling av usikrede fordringer fra gjeldsinstrumenter utstedt etter datoen for 

anvendelse av slik nasjonal lov, får nr. 4 i denne artikkel ikke anvendelse på fordringer fra gjeldsinstrumenter utstedt etter 

datoen for anvendelse av nevnte nasjonale lov, forutsatt at alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) I henhold til nevnte nasjonale lov og for foretakene nevnt i artikkel 1 nr. 1 første ledd bokstav a)–d) har ordinære 

usikrede fordringer ved ordinær insolvensbehandling høyere prioritet enn usikrede fordringer fra gjeldsinstrumenter 

som oppfyller følgende vilkår: 

 i) Den opprinnelige avtalefestede løpetiden for gjeldsinstrumentene er på minst ett år. 

 ii) Gjeldsinstrumentene inneholder ingen innebygde derivater og er ikke selv derivater. 

iii) Den relevante kontraktsdokumentasjonen og eventuelt prospektet for utstedelsen viser uttrykkelig til den lavere 

prioriteten i henhold til den nasjonale loven. 

b) I henhold til nevnte nasjonale lov har usikrede fordringer fra gjeldsinstrumenter som oppfyller vilkårene fastsatt i 

bokstav a) i dette ledd, ved ordinær insolvensbehandling høyere prioritet enn fordringer fra instrumenter nevnt i artikkel 

48 nr. 1 bokstav a)–d). 

På datoen for ikrafttredelse av tiltak i henhold til nasjonal rett som innarbeider direktiv (EU) 2017/2399, skal usikrede 

fordringer fra gjeldsinstrumenter nevnt i første ledd bokstav b) ha samme prioritet som den nevnt i nr. 2 bokstav a), b) og c) 

og i nr. 3 i denne artikkel. 

6. Ved anvendelse av nr. 2 bokstav b) og nr. 5 første ledd bokstav a) ii) skal gjeldsinstrumenter med variabel rente 

avledet fra en bredt anvendt referanserente og gjeldsinstrumenter som ikke er angitt i tredjestatens nasjonale valuta, 

forutsatt at hovedstol, tilbakebetaling og rente er angitt i samme valuta, ikke anses å være gjeldsinstrumenter som 

inneholder innebygde derivater, utelukkende på grunn av disse egenskapene. 

7. Medlemsstater som før 31. desember 2016 har vedtatt en nasjonal lov om ordinær insolvensbehandling der ordinære 

usikrede fordringer fra gjeldsinstrumenter utstedt av foretakene nevnt i artikkel 1 nr. 1 første ledd bokstav a)–d) deles inn i 

to eller flere ulike prioritetsgrupper, eller der prioriteten til ordinære usikrede fordringer fra slike gjeldsinstrumenter endres 

i forhold til alle andre ordinære usikrede fordringer med samme prioritet, kan fastsette at gjeldsinstrumenter med den 

laveste prioriteten blant disse ordinære usikrede fordringene har samme prioritet som fordringer som oppfyller vilkårene i 

nr. 2 bokstav a), b) og c) og i nr. 3 i denne artikkel. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2399 av 12. desember 2017 om endring av direktiv 2014/59/EU med 

hensyn til prioritering av usikrede gjeldsinstrumenter ved insolvens (EUT L 345 av 27.12.2017, s. 96).» 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 29. desember 2018 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 
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Medlemsstatene skal anvende disse bestemmelsene fra datoen for deres ikrafttredelse i nasjonal rett. 

2. Når bestemmelsene nevnt i nr. 1 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. 

3. Nr. 2 får ikke anvendelse dersom medlemsstatenes nasjonale bestemmelser som gjaldt før datoen for ikrafttredelse av 

dette direktiv, overholder dette direktiv. I så fall skal medlemsstatene underrette Kommisjonen om dette. 

4. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen og Den europeiske banktilsynsmyndighet teksten til de viktigste 

internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Gjennomgåelse 

Senest 29. desember 2020 skal Kommisjonen gjennomgå anvendelsen av artikkel 108 nr. 1 i direktiv 2014/59/EU. 

Kommisjonen skal særlig vurdere behovet for eventuelle ytterligere endringer med hensyn til prioritering av innskudd ved 

insolvens. Kommisjonen skal framlegge en rapport om dette for Europaparlamentet og Rådet. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 5 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 12. desember 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

M. MAASIKAS 

Formann 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1619 

av 12. juli 2018 

om endring av delegert forordning (EU) 2016/438 med hensyn til depotmottakeres forvaringsoppgaver(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om 

foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS)(1), særlig artikkel 26b, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Som følge av ulike nasjonale verdipapir- og insolvensregler, som ikke er harmonisert på unionsplan, er det når det 

gjelder risiko for insolvens, forskjeller i beskyttelsesnivået for finansielle instrumenter som oppbevares i depot for 

kunder av innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer («UCITS»). For å sikre en solid beskyttelse 

av kunders eiendeler i henhold til direktiv 2009/65/EF og samtidig tillate strengere krav i nasjonal rett på disse 

områdene som ikke er harmonisert, er det nødvendig å klargjøre forpliktelsene med hensyn til oppbevaring av eiendeler 

fastsatt i direktiv 2009/65/EF. 

2) Vedkommende myndigheter og bransjen anvender for tiden kravene om atskillelse av eiendeler fastsatt i delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 2016/438(2) ulikt. Selv om depotmottakerne, som befinner seg på det første nivået i 

oppbevaringskjeden, har plikt til å ha en individuell konto for oppbevaring av finansielle instrumenter for hver UCITS-

kunde, er det nødvendig å gjøre det klart at dersom oppbevaringsfunksjonen utkontrakteres til en tredjepart, bør 

sistnevnte kunne oppbevare eiendelene til en depotmottakers kunder, herunder eiendelene til UCITS-er og alternative 

investeringsfond («AIF-er»), på en samlekonto. Denne samlekontoen bør imidlertid ikke under noen omstendighet 

inneholde depotmottakerens egne eiendeler, tredjepartens egne eiendeler eller eiendeler som tilhører andre kunder av 

tredjeparten. Tilsvarende bør en underdepotmottaker i tilfeller der oppbevaringsfunksjonen er underkontraktert, kunne 

oppbevare eiendeler for den utkontrakterende depotmottakerens kunder på en samlekonto. Denne samlekontoen bør 

imidlertid ikke under noen omstendighet inneholde underdepotmottakerens egne eiendeler, den utkontrakterende 

depotmottakerens egne eiendeler eller eiendeler som tilhører andre kunder av underdepotmottakeren. Dette er nødvendig 

for å oppnå en sunn balanse mellom markedets effektivitet og vernet av investorer. 

3) For å redusere risikoen for tap av eiendeler som oppbevares på samlekontoer for finansielle instrumenter hos 

tredjeparter som oppbevaringsfunksjonen er utkontraktert til, bør avstemmingen mellom kontoene for finansielle 

verdipapirer, registrene til UCITS-kundens depotmottaker og tredjepartens registre, eller dersom oppbevarings-

funksjonen er utkontraktert enda lenger ned i oppbevaringskjeden, mellom tredjepartene, foretas hyppig nok til å sikre at 

relevante opplysninger overføres i god tid til depotmottakeren. Hvor ofte disse avstemmingene bør skje, kommer 

dessuten an på eventuelle bevegelser på samlekontoen, herunder transaksjoner knyttet til eiendeler som tilhører andre 

kunder av depotmottakeren som oppbevares på samme samlekonto som UCITS-ens eiendeler. 

4) Depotmottakeren bør kunne fortsette å utføre sine oppgaver effektivt når oppbevaringen i depot av eiendeler som 

tilhører dens UCITS-kunder, utkontrakteres til en tredjepart. Derfor er det nødvendig å kreve at depotmottakeren fører et 

register over kontoen for finansielle instrumenter som den har åpnet i en UCITS-kundes navn eller i forvaltnings-

selskapets navn på UCITS-ens vegne, som viser at eiendelene som oppbevares i depot hos en tredjepart, tilhører denne 

bestemte UCITS-en. 

5) For å styrke depotmottakernes stilling i forhold til tredjeparter som oppbevaringen i depot av eiendeler er utkontraktert 

til, bør denne forbindelsen dokumenteres i en skriftlig utkontrakteringsavtale. Avtalen bør gjøre det mulig for 

depotmottakeren å treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at eiendelene som oppbevares i depot, er behørig sikret, og at 

tredjeparten til enhver tid oppfyller utkontrakteringsavtalen og kravene i direktiv 2009/65/EF og delegert forordning 

(EU) nr. 2016/438. Videre bør depotmottakeren og tredjeparten inngå en formell avtale om hvorvidt tredjeparten har rett 

til å underkontraktere oppbevaringsfunksjonene. I så tilfelle bør avtalen mellom den utkontrakterende tredjeparten og 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 271 av 30.10.2018, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 307/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 14 av 5.3.2020, s. 66. 

(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/438 av 17. desember 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med 

hensyn til depotmottakeres forpliktelser (EUT L 78 av 24.3.2016, s. 11). 

2021/EØS/30/53 



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/981 

 

 

den tredjeparten som oppbevaringsfunksjonene underkontrakteres til, fastsette rettigheter og forpliktelser tilsvarende 

dem som er fastsatt mellom depotmottakeren og den utkontrakterende tredjeparten. 

6) For å gjøre det mulig for depotmottakeren å ivareta sine funksjoner er det nødvendig å styrke depotmottakernes tilsyn 

med tredjepartene, uten hensyn til om de er etablert i eller utenfor Unionen. Det bør være et krav at depotmottakerne 

kontrollerer om UCITS-enes finansielle instrumenter er korrekt registrert i tredjepartenes regnskaper. Registrene som 

føres av tredjepartene, bør være tilstrekkelig nøyaktige til at det er mulig å identifisere eiendelene med hensyn til deres 

art, plassering og eierforhold. For å gjøre det lettere for depotmottakerne å utføre sine oppgaver bør tredjepartene 

skriftlig underrette dem om enhver endring som berører eiendelene som oppbevares i depot for depotmottakernes 

UCITS-kunder. 

7) For å øke rettssikkerheten og gjøre delegert forordning (EU) 2016/438 klarere, er det nødvendig å endre visse feilaktige 

henvisninger. Delegert forordning (EU) 2016/438 bør derfor endres. 

8) For at depotmottakerne skal få tid til å tilpasse seg disse nye kravene, bør forordningen først tre i kraft 18 måneder etter 

at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

9) Tiltakene som innføres ved denne forordning, er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet(1). 

10) Tiltakene som innføres ved denne forordning, er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomités 

ekspertgruppe. 

11) Delegert forordning (EU) 2016/438 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I delegert forordning (EU) 2016/438 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 13 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav c) skal lyde: 

«c) det gjennomføres avstemminger så ofte som nødvendig mellom depotmottakerens interne kontoer og registre 

og kontoene og registrene til den tredjeparten som forvaringsfunksjonen er utkontraktert til i henhold til 

artikkel 22a i direktiv 2009/65/EF.» 

ii) Nytt annet ledd skal lyde: 

«Med hensyn til første ledd bokstav c) skal hyppigheten av avstemmingene bestemmes på grunnlag av følgende: 

a) UCITS-ens normale handelsvirksomhet. 

b) Enhver transaksjon som finner sted utenfor den normale handelsvirksomheten. 

c) Enhver transaksjon som finner sted på vegne av andre kunder hvis eiendeler tredjeparten oppbevarer på samme 

konto for finansielle instrumenter som UCITS-ens eiendeler.» 

b) Nr. 2 skal lyde: 

«2. En depotmottaker som har utkontraktert sine forvaringsfunksjoner som gjelder eiendeler som oppbevares i depot, 

til en tredjepart i henhold til artikkel 22a i direktiv 2009/65/EF, skal fortsatt være underlagt kravene i nr. 1 bokstav a)–

e). Depotmottakeren skal også sikre at tredjeparten oppfyller kravene i nr. 1 bokstav b)–g).»  

  

(1) Uttalelse fra ESMA av 20.7.2017, 34 45 277. 
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2) I artikkel 15 skal nytt nr. 2a lyde: 

«2a. En avtale der depotmottakeren utpeker en tredjepart til å oppbevare depotmottakerens UCITS-kunders eiendeler i 

depot, skal inneholde minst følgende bestemmelser: 

a) En garanti for depotmottakerens rett til informasjon, inspeksjon og tilgang til relevante registre og kontoer for 

finansielle instrumenter hos den tredjeparten som oppbevarer eiendeler i depot, slik at depotmottakeren kan utføre sine 

tilsynsoppgaver og oppfylle kravene om behørig aktsomhet, og særlig gi depotmottakeren mulighet til å 

i) identifisere alle enheter i oppbevaringskjeden, 

ii) kontrollere at mengden av identifiserte finansielle instrumenter som er registrert på kontoene for finansielle 

instrumenter som er åpnet i depotmottakerens regnskaper i UCITS-ens navn eller i forvaltningsselskapets navn på 

UCITS-ens vegne, stemmer med den mengden av identifiserte finansielle instrumenter som tredjeparten 

oppbevarer i depot for vedkommende UCITS som registrert på kontoen for finansielle instrumenter som er åpnet i 

tredjepartens regnskaper, 

iii) kontrollere at mengden av identifiserte finansielle instrumenter som er registrert og oppbevares på en konto for 

finansielle instrumenter som er åpnet hos utstederens verdipapirsentral eller dennes agent i tredjepartens navn på 

vegne av dens kunder, stemmer med den mengden av identifiserte finansielle instrumenter som er registrert på 

kontoene for finansielle instrumenter som er åpnet i depotmottakerens regnskaper i hver av dens UCITS-kunders 

navn eller i forvaltningsselskapets navn på UCITS-ens vegne. 

b) Opplysninger om tilsvarende rettigheter og forpliktelser som er avtalt mellom tredjeparten og en annen tredjepart i 

tilfelle av underkontraktering av oppbevaringsoppgaver.» 

3) Artikkel 16 nr. 1 skal lyde: 

«1. Dersom forvaringsfunksjonene helt eller delvis er utkontraktert til en tredjepart, skal depotmottakeren sikre at den 

tredjeparten som forvaringsfunksjoner er utkontraktert til i henhold til artikkel 22a i direktiv 2009/65/EF, handler i samsvar 

med atskillelsesplikten i henhold til artikkel 22a nr. 3 bokstav c) i nevnte direktiv, ved å sikre og kontrollere at tredjeparten 

a) korrekt registrerer alle identifiserte finansielle instrumenter på kontoen for finansielle instrumenter som er åpnet i 

tredjepartens regnskaper for oppbevaring i depot av de finansielle instrumentene for depotmottakerens kunder, noe som 

utelukker finansielle instrumenter som tilhører depotmottakeren, tredjeparten eller tredjepartens andre kunder, slik at 

depotmottakeren kan foreta avstemming med hensyn til mengden av identifiserte finansielle instrumenter som er 

registrert på kontoene som er åpnet i depotmottakerens regnskaper i den enkelte UCITS-kundes navn eller i 

forvaltningsselskapets navn på UCITS-ens vegne, 

b) fører alle registre og kontoer for finansielle instrumenter som er nødvendige for at depotmottakeren til enhver tid 

umiddelbart skal kunne skille mellom eiendelene til depotmottakerens kunder og tredjepartens egne eiendeler, eiendeler 

som tilhører tredjepartens andre kunder, og eiendeler som oppbevares for depotmottakerens egen regning, 

c) fører registre og kontoer for finansielle verdipapirer på en måte som sikrer at de er nøyaktige, og særlig slik at de 

stemmer med de eiendelene som forvares for depotmottakerens UCITS-kunder, slik at depotmottakeren til enhver tid 

nøyaktig kan fastslå disse eiendelenes art, plassering og eierforhold, 

d) regelmessig og ved hver endring i omstendigheter gir depotmottakeren en oversikt over eiendelene som tilhører 

depotmottakerens UCITS-kunder, 

e) foretar avstemminger så ofte som nødvendig mellom sine kontoer for finansielle instrumenter og interne registre og 

kontoene og registrene til den tredjeparten som oppbevaringsfunksjoner er utkontraktert til i henhold til artikkel 22a  

nr. 3 bokstav c) i direktiv 2009/65/EF. 

Avstemmingshyppigheten skal fastsettes i samsvar med artikkel 13 nr. 1, 

f) innfører egnede organisatoriske ordninger for å gjøre risikoen for tap eller forringelse av finansielle instrumenter eller 

av rettigheter knyttet til disse finansielle instrumentene, så liten som mulig i tilfelle av misbruk av de finansielle 

instrumentene, bedrageri, dårlig forvaltning, utilstrekkelig føring av registre eller uaktsomhet, 

g) innehar UCITS-ens kontanter på en eller flere kontoer i en sentralbank i en tredjestat eller i en kredittinstitusjon som 

har tillatelse i en tredjestat, forutsatt at vedkommende myndighet i UCITS-ens hjemstat anser at de tilsyns- og 

reguleringskravene som anvendes på kredittinstitusjoner i denne tredjestaten, minst tilsvarer kravene som anvendes i 

Unionen, i samsvar med artikkel 22 nr. 4 bokstav c) i direktiv 2009/65/EF.» 
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4) I artikkel 17 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 skal bokstav a) lyde: 

«innhenter juridisk rådgivning fra en uavhengig fysisk eller juridisk person som bekrefter at gjeldende 

insolvenslovgivning anerkjenner at eiendeler som tilhører depotmottakerens kunder, holdes atskilt fra tredjepartens 

egne eiendeler, fra eiendelene til tredjepartens andre kunder og fra eiendelene som tredjeparten innehar for 

depotmottakerens regning, og at eiendelene som tilhører depotmottakerens UCITS-kunder, ikke inngår i tredjepartens 

bo i tilfelle av insolvens og ikke er tilgjengelige for utdeling til eller realisering til fordel for kreditorene til den 

tredjeparten som forvaringsfunksjonene er utkontraktert til i samsvar med artikkel 22a i direktiv 2009/65/EF.» 

b) I nr. 2 utgår bokstav d) og e). 

c) Nr. 3 utgår. 

5) Artikkel 22 nr. 3 skal lyde: 

«Forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet skal godtgjøre overfor vedkommende myndighet i UCITS-ens hjemstat 

at det er tilfreds med utpekingen av depotmottaker, og at utpekingen utelukkende er i UCITS-ens og dens investorers 

interesse. Forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet skal gjøre dokumentasjonen nevnt i nr. 2 tilgjengelig for 

vedkommende myndighet i UCITS-ens hjemstat.» 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. april 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 12. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1618 

av 12. juli 2018 

om endring av delegert forordning (EU) nr. 231/2013 med hensyn til depotmottakeres forvaringsoppgaver(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative 

investeringsfond(1), særlig artikkel 21 nr. 17, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Som følge av ulike nasjonale verdipapir- og insolvensregler, som ikke er harmonisert på unionsplan, er det når det 

gjelder risiko for insolvens, forskjeller i beskyttelsesnivået for finansielle instrumenter som oppbevares i depot av 

tredjeparter for kunder som er alternative investeringsfond («AIF-er»). For å sikre en solid beskyttelse av kunders 

eiendeler i henhold til direktiv 2011/61/EU og samtidig tillate strengere krav i nasjonal rett på disse områdene som ikke 

er harmonisert, er det nødvendig å klargjøre forpliktelsene med hensyn til oppbevaring av eiendeler fastsatt i direktiv 

2011/61/EU. 

2) Vedkommende myndigheter og bransjen anvender for tiden kravene om atskillelse av eiendeler fastsatt i delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2013(2) ulikt. Selv om depotmottakerne, som befinner seg på det første nivået i 

oppbevaringskjeden, har plikt til å ha en individuell konto for oppbevaring av finansielle instrumenter for hver AIF-

kunde, er det nødvendig å gjøre det klart at dersom oppbevaringsfunksjonen utkontrakteres til en tredjepart, bør 

sistnevnte kunne oppbevare eiendelene til en depotmottakers kunder, herunder eiendelene til AIF-er og innretninger for 

kollektiv investering i omsettelige verdipapirer («UCITS»), på en samlekonto. Denne samlekontoen bør imidlertid ikke 

under noen omstendighet inneholde depotmottakerens egne eiendeler, tredjepartens egne eiendeler eller eiendeler som 

tilhører andre kunder av tredjeparten. Tilsvarende bør en underdepotmottaker i tilfeller der oppbevaringsfunksjonen er 

underkontraktert, kunne oppbevare eiendeler for den utkontrakterende depotmottakerens kunder på en samlekonto. 

Denne samlekontoen bør imidlertid ikke under noen omstendighet inneholde underdepotmottakerens egne eiendeler, 

den utkontrakterende depotmottakerens egne eiendeler eller eiendeler som tilhører andre kunder av 

underdepotmottakeren. Dette er nødvendig for å oppnå en sunn balanse mellom markedets effektivitet og vernet av 

investorer. 

3) For å redusere risikoen for tap av eiendeler som oppbevares på samlekontoer for finansielle instrumenter hos 

tredjeparter som oppbevaringsfunksjonen er utkontraktert til, bør avstemmingen mellom kontoene for finansielle 

verdipapirer, registrene til AIF-kundens depotmottaker og tredjepartens registre, eller dersom oppbevaringsfunksjonen 

er utkontraktert enda lenger ned i oppbevaringskjeden, mellom tredjepartene, foretas hyppig nok til å sikre at relevante 

opplysninger overføres i god tid til depotmottakeren. Hvor ofte disse avstemmingene bør skje, bør dessuten avhenge av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 271 av 30.10.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 308/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 14 av 5.3.2020, s. 67. 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU 

når det gjelder unntak, allmenne driftsvilkår, depotmottakere, finansiell giring, gjennomsiktighet og tilsyn (EUT L 83 av 22.3.2013, s. 1). 
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bevegelser på samlekontoen, herunder transaksjoner knyttet til eiendeler som tilhører andre kunder av depotmottakeren, 

og som oppbevares på samme samlekonto som AIF-ets eiendeler. 

4) Depotmottakeren bør kunne fortsette å utføre sine oppgaver effektivt når oppbevaringen i depot av eiendeler som 

tilhører dens AIF-kunder, utkontrakteres til en tredjepart. Det er derfor nødvendig å kreve at depotmottakeren fører et 

register over kontoen for finansielle instrumenter som den har åpnet i sin AIF-kundes navn eller i AIF-forvalterens navn 

på AIF-ets vegne, som viser at eiendelene som oppbevares i depot hos en tredjepart, tilhører dette bestemte AIF-et. 

5) For å styrke depotmottakernes stilling i forhold til tredjeparter som oppbevaringen i depot av eiendeler er utkontraktert 

til, bør denne forbindelsen dokumenteres i en skriftlig utkontrakteringsavtale. Avtalen bør gjøre det mulig for 

depotmottakeren å treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at eiendelene som oppbevares i depot, er behørig beskyttet, og 

at tredjeparten til enhver tid oppfyller utkontrakteringsavtalen og kravene i direktiv 2011/61/EU og delegert forordning 

(EU) nr. 231/2013. Videre bør depotmottakeren og tredjeparten inngå en formell avtale om hvorvidt tredjeparten har rett 

til å underkontraktere oppbevaringsfunksjonene. I så tilfelle bør avtalen eller kontrakten mellom den utkontrakterende 

tredjeparten og den tredjeparten som oppbevaringsfunksjonene underkontrakteres til, fastsette rettigheter og forpliktelser 

tilsvarende dem som er fastsatt mellom depotmottakeren og den utkontrakterende tredjeparten. 

6) For å gjøre det mulig for depotmottakeren å ivareta sine funksjoner er det nødvendig å styrke depotmottakernes tilsyn 

med tredjepartene, uten hensyn til om de er etablert i eller utenfor Unionen. Det bør kreves at depotmottakerne 

kontrollerer om AIF-enes finansielle instrumenter er korrekt registrert i tredjepartens regnskaper, og at registrene som 

føres, er tilstrekkelig nøyaktige til at det er mulig å identifisere eiendelene som oppbevares i depot med hensyn til deres 

art, plassering og eierforhold. For å gjøre det lettere for depotmottakerne å utføre sine oppgaver bør tredjepartene 

skriftlig underrette dem om enhver endring som berører eiendelene som oppbevares i depot for depotmottakernes AIF-

kunder. 

7) Som en del av depotmottakernes forpliktelse til å utvise omhu og aktsomhet i forbindelse med utkontraktering av 

oppbevaringsfunksjonene bør depotmottakeren før denne funksjonen utkontrakteres til en tredjepart som er etablert 

utenfor Unionen, innhente en uavhengig juridisk uttalelse med en vurdering av insolvenslovgivningen i tredjestaten der 

vedkommende tredjepart er etablert, herunder en vurdering av det beskyttelsesnivået som atskilte kontoer for finansielle 

instrumenter har i denne jurisdiksjonen. En uttalelse som avgis for den enkelte jurisdiksjon av relevante 

bransjeforeninger eller advokatfirmaer for flere depotmottakere, bør kunne godtas. Videre bør depotmottakeren sikre at 

en tredjepart som er etablert utenfor Unionen, underretter depotmottakeren om alle endringer i omstendigheter eller i 

den aktuelle tredjestatens insolvenslovgivning som kan påvirke statusen for eiendelene til depotmottakerens AIF-

kunder. 

8) For at depotmottakerne skal få tid til å tilpasse seg de nye kravene i denne forordning, bør startdatoen for anvendelsen 

av denne forordning utsettes til 18 måneder etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

9) Tiltakene som innføres ved denne forordning, er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet(3). 

10) Tiltakene som innføres ved denne forordning, er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomités 

ekspertgruppe. 

11) Delegert forordning (EU) nr. 231/2013 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I delegert forordning (EU) nr. 231/2013 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 89 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav c) skal lyde: 

«c) det gjennomføres avstemminger så ofte som nødvendig mellom depotmottakerens interne kontoer og registre 

og kontoene og registrene til den tredjeparten som oppbevaringsfunksjoner er utkontraktert til i henhold til 

artikkel 21 nr. 11 i direktiv 2011/61/EU.»  

  

(3) Uttalelse fra ESMA av 20.7.2017, 34 45 277. 
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ii) Nytt annet ledd skal lyde: 

«Med hensyn til første ledd bokstav c) skal hyppigheten av avstemmingene bestemmes på grunnlag av følgende: 

a) AIF-ets normale handelsvirksomhet. 

b) Enhver transaksjon som finner sted utenfor den normale handelsvirksomheten. 

c) Enhver transaksjon som finner sted på vegne av andre kunder hvis eiendeler tredjeparten oppbevarer på samme 

konto for finansielle instrumenter som AIF-ets eiendeler.» 

b) Nr. 2 skal lyde: 

«2. En depotmottaker som har utkontraktert sine oppbevaringsfunksjoner til en tredjepart i henhold til artikkel 21  

nr. 11 i direktiv 2011/61/EU, skal fortsatt være underlagt kravene i nr. 1 bokstav a)–e) i denne artikkel. 

Depotmottakeren skal også sikre at vedkommende tredjepart oppfyller kravene i nr. 1 bokstav b)–g) og overholder 

plikten til å holde eiendeler atskilt i henhold til artikkel 99.» 

2) I artikkel 98 skal nytt nr. 2a lyde: 

«2a. En avtale der depotmottakeren utpeker en tredjepart til å oppbevare depotmottakerens AIF-kunders eiendeler i depot, 

skal inneholde minst følgende bestemmelser: 

a) En garanti for depotmottakerens rett til informasjon, inspeksjon og tilgang til relevante registre og kontoer hos den 

tredjeparten som oppbevarer eiendeler i depot, slik at depotmottakeren kan utføre sine tilsynsoppgaver og oppfylle 

kravene om behørig aktsomhet, og særlig gi depotmottakeren mulighet til å 

i) identifisere alle enheter i oppbevaringskjeden, 

ii) kontrollere at mengden av identifiserte finansielle instrumenter som er registrert på kontoene for finansielle 

instrumenter som er åpnet i depotmottakerens regnskaper i AIF-ets navn eller i AIF-forvalterens navn på AIF-ets 

vegne, stemmer med den mengden av identifiserte finansielle instrumenter som tredjeparten oppbevarer i depot for 

vedkommende AIF som registrert på kontoen for finansielle instrumenter som er åpnet i tredjepartens regnskaper, 

iii) kontrollere at mengden av identifiserte finansielle instrumenter som er registrert og oppbevares på en konto for 

finansielle instrumenter som er åpnet hos utstederens verdipapirsentral eller dennes agent i tredjepartens navn på 

vegne av dens kunder, stemmer med den mengden av identifiserte finansielle instrumenter som er registrert på 

kontoene for finansielle instrumenter som er åpnet i depotmottakerens regnskaper i hver av dens AIF-kunders 

navn eller i AIF-forvalterens navn på AIF-ets vegne. 

b) Opplysninger om tilsvarende rettigheter og forpliktelser som er avtalt mellom tredjeparten og en annen tredjepart i 

tilfelle av underkontraktering av oppbevaringsoppgaver.» 

3) I artikkel 99 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Dersom forvaringsfunksjonene helt eller delvis er utkontraktert til en tredjepart, skal depotmottakeren sikre at den 

tredjeparten som forvaringsfunksjoner er utkontraktert til i henhold til artikkel 21 nr. 11 i direktiv 2011/61/EU, handler 

i samsvar med atskillelsesplikten i henhold til artikkel 21 nr. 11 bokstav d) iii) i nevnte direktiv, ved å sikre og 

kontrollere at tredjeparten 

a) korrekt registrerer alle identifiserte finansielle instrumenter på kontoen for finansielle instrumenter som er åpnet i 

tredjepartens regnskaper for oppbevaring i depot av de finansielle instrumentene for depotmottakerens kunder, noe 

som utelukker finansielle instrumenter som tilhører depotmottakeren, tredjeparten eller tredjepartens andre kunder, 

slik at depotmottakeren kan foreta avstemming med hensyn til mengden av identifiserte finansielle instrumenter 

som er registrert på kontoene som er åpnet i depotmottakerens regnskaper i den enkelte AIF-kundes navn eller i 

AIF-forvalterens navn på AIF-ets vegne, 

b) fører alle registre og kontoer for finansielle instrumenter som er nødvendige for at depotmottakeren til enhver tid 

umiddelbart skal kunne skille mellom eiendelene til depotmottakerens kunder og tredjepartens egne eiendeler, 

eiendeler som tilhører tredjepartens andre kunder, og eiendeler som oppbevares for depotmottakerens egen regning,  
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c) fører registre og kontoer for finansielle instrumenter på en måte som sikrer at de er nøyaktige, og særlig slik at de 

stemmer med de eiendelene som forvares for depotmottakerens AIF-kunder, slik at depotmottakeren til enhver tid 

nøyaktig kan fastslå disse eiendelenes art, plassering og eierforhold, 

d) regelmessig, og uansett ved hver endring i omstendigheter, gir depotmottakeren en oversikt over eiendelene som 

tilhører depotmottakerens AIF-kunder, 

e) foretar avstemminger så ofte som nødvendig mellom sine kontoer for finansielle instrumenter og interne registre og 

kontoene og registrene til den tredjeparten som forvaringsfunksjoner er utkontraktert til i henhold til artikkel 21  

nr. 11 i direktiv 2011/61/EU. 

Avstemmingshyppigheten skal fastsettes i samsvar med artikkel 89 nr. 1, 

f) innfører egnede organisatoriske ordninger for å gjøre risikoen for tap eller forringelse av finansielle instrumenter, 

eller av rettigheter knyttet til disse finansielle instrumentene, så liten som mulig i tilfelle av misbruk av de 

finansielle instrumentene, bedrageri, dårlig forvaltning, utilstrekkelig føring av registre eller uaktsomhet, 

g) dersom tredjeparten er en enhet som nevnt i artikkel 18 nr. 1 bokstav a), b) og c) i direktiv 2006/73/EF som er 

underlagt effektiv regulering og effektivt tilsyn som har samme virkning som unionsretten og håndheves effektivt, 

skal depotmottakeren treffe nødvendige tiltak for å sikre at AIF-ets likvide midler står på en eller flere kontoer i 

henhold til artikkel 21 nr. 7 i direktiv 2011/61/EU.» 

b) Nytt nr. 2a skal lyde: 

«2a. Dersom en depotmottaker utkontrakterer sine oppbevaringsfunksjoner til en tredjepart etablert i en tredjestat i 

samsvar med artikkel 21 nr. 11 i direktiv 2011/61/EU, skal depotmottakeren i tillegg til kravene i nr. 1 i denne artikkel, 

sikre at følgende krav oppfylles: 

a) Depotmottakeren innhenter juridisk rådgivning fra en uavhengig fysisk eller juridisk person som bekrefter at 

gjeldende insolvenslovgivning anerkjenner følgende: 

i) At eiendeler som tilhører depotmottakerens kunder, holdes atskilt fra tredjepartens egne eiendeler, fra 

eiendeler som tilhører tredjepartens andre kunder, og fra eiendeler som tredjeparten oppbevarer for 

depotmottakerens egen regning. 

ii) At eiendeler som tilhører depotmottakerens AIF-kunder, ikke inngår i tredjepartens bo i tilfelle av insolvens. 

iii) At eiendeler som tilhører depotmottakerens AIF-kunder, ikke er tilgjengelige for utdeling til eller realisering 

til fordel for kreditorene til den tredjeparten som oppbevaringsfunksjonene er utkontraktert til i henhold til 

artikkel 21 nr. 11 i direktiv 2011/61/EU. 

b) Tredjeparten treffer følgende tiltak: 

i) Sikrer at vilkårene fastsatt i bokstav a) er oppfylt når utkontrakteringsavtalen med depotmottakeren inngås, og 

fortløpende så lenge utkontrakteringen varer. 

ii) Umiddelbart underretter depotmottakeren dersom noen av vilkårene nevnt i punkt i) ikke lenger er oppfylt. 

iii) Underretter depotmottakeren om alle endringer i gjeldende insolvenslovgivning og i den praktiske 

anvendelsen av den.» 

c) Nr. 3 skal lyde: 

«Nr. 1, 2 og 2a får tilsvarende anvendelse dersom den tredjeparten som forvaringsfunksjoner er utkontraktert til i 

henhold til artikkel 21 nr. 11 i direktiv 2011/61/EU, har besluttet å utkontraktere alle eller deler av sine 

forvaringsfunksjoner til en annen tredjepart i henhold til artikkel 21 nr. 11 tredje ledd i direktiv 2011/61/EU.» 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. april 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 12. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/989 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1229 

av 25. mai 2018 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for oppgjørsdisiplin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 av 23. juli 2014 om forbedring av 

verdipapiroppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler samt om endring av direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU og 

forordning (EU) nr. 236/2012(1), særlig artikkel 6 nr. 5 og artikkel 7 nr. 15, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Bestemmelsene i denne forordningen er nært forbundet med hverandre, ettersom de omhandler tiltak for å forebygge og 

håndtere manglende oppgjør og for å fremme oppgjørsdisiplin, gjennom overvåking av manglende oppgjør, innkreving 

og fordeling av overtredelsesgebyrer for manglende oppgjør og gjennom fastsettelse av detaljene i deknings-

kjøpsprosessen. For å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene og gjøre det lettere for personer som omfattes av 

disse forpliktelsene, å få oversikt over og samlet tilgang til dem, bør bestemmelsene samles i én enkelt forordning. 

2) Ettersom finansmarkedene er verdensomspennende, bør det tas behørig hensyn til prinsippene for finansmarkedenes 

infrastruktur («CPSS-IOSCO-prinsippene»), som i april 2012 ble utarbeidet av Komiteen for oppgjørs- og 

betalingssystemer (CPSS – Committee on Payment and Settlement Systems) og Den internasjonale organisasjon for 

tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet (IOSCO – International Organization of Securities Commissions), og som 

fungerer som et globalt referansemål for krav til regulering av verdipapirsentraler. Det bør også tas hensyn til de 

anbefalingene for oppgjørssystemer for verdipapirer («Recommendations for Securities Settlement Systems») som er 

utstedt av Komiteen for oppgjørs- og betalingssystemer og Den internasjonale organisasjon for tilsynsmyndigheter på 

verdipapirområdet, og som omfatter handelsbekreftelse, oppgjørssykluser og verdipapirutlån. 

3) For å sikre ensartet anvendelse av forordning (EU) nr. 909/2014 og for å fastsette de tekniske termene som er 

nødvendige for å anvende denne forordningen, bør et visst antall termer defineres. 

4) Verdipapirforetak bør sikre at de har all nødvendig oppgjørsinformasjon i tide til at det kan gjennomføres et effektivt 

oppgjør av transaksjoner. Særlig bør verdipapirforetak som ikke har all nødvendig oppgjørsinformasjon, kommunisere 

med kundene sine for å få den informasjonen som er relevant for et effektivt oppgjør, herunder de standardiserte dataene 

som trengs til oppgjørsprosessen. 

5) Det bør oppmuntres til automatisert behandling (STP – «straight-through processing»), ettersom automatisert 

behandling i hele markedet er avgjørende både for å opprettholde høye oppgjørsrater når volumene øker, og for å sikre 

rettidig oppgjør ved grensekryssende handel. Dessuten bør både direkte og indirekte markedsdeltakere ha innført en slik 

indre automatisering som er nødvendig for å dra full nytte av de tilgjengelige STP-løsningene. I denne forbindelse bør 

verdipapirforetak tilby sine profesjonelle kunder muligheten til å sende bekreftelser og tildelingsopplysninger 

elektronisk, særlig ved å anvende internasjonale åpne framgangsmåter og standarder for kommunikasjon knyttet til 

meldingshåndtering og referansedata. Videre bør verdipapirsentralene legge til rette for automatisert behandling, og de 

bør, når de behandler oppgjørsordrer, anvende prosesser som er utformet for å fungere på et automatisert grunnlag som 

standard. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 230 av 13.9.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 309/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 14 av 5.3.2020, s. 68. 

(1) EUT L 257 av 28.8.2014, s. 1. 
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6) Verdipapirsentraler bør tilby muligheter for matching gjennom hele dagen for å fremme tidlig oppgjør på den planlagte 

oppgjørsdatoen. 

7) Verdipapirsentraler bør kreve at deltakere i deres oppgjørssystemer for verdipapirer benytter en liste over obligatoriske 

felter for matching av oppgjørsordrer, med sikte på å lette oppgjør og sikre konsekvens på tvers av oppgjørssystemer for 

verdipapirer. 

8) Verdipapirsentraler bør ha gode og effektive systemfunksjoner, retningslinjer og framgangsmåter som gjør det mulig for 

dem å lette og stimulere til oppgjør på den planlagte oppgjørsdatoen. 

9) Verdipapirsentraler bør gi deltakere tilgang til informasjon i sanntid om status for deres oppgjørsordrer i de 

oppgjørssystemene for verdipapirer som de driver, med sikte på å oppmuntre og stimulere til rettidig oppgjør for disse 

deltakerne. 

10) Verdipapirsentraler bør tilby bruttooppgjør i sanntid til deltakere i deres oppgjørssystemer for verdipapirer, eller i det 

minste flere daglige oppgjørsmuligheter hver bankdag for å gjennomføre endelig oppgjør i løpet av dagen. 

11) Verdipapirsentralenes plikt til å ha systemfunksjoner bør avhenge av disse verdipapirsentralenes oppgjørseffektivitet. 

Visse systemfunksjoner bør derfor ikke være obligatoriske dersom verdien og andelen av manglende oppgjør i 

oppgjørssystemet for verdipapirer som drives av en verdipapirsentral, ikke overskrider visse forhåndsfastsatte 

grenseverdier. 

12) For å lette overvåkingen av manglende oppgjør bør verdipapirsentraler anvende en harmonisert metode for å rapportere 

om manglende oppgjør til vedkommende myndigheter og berørte myndigheter. Denne metoden bør omfatte en felles 

liste over poster som skal rapporteres, samt hyppigheten av de rapportene som skal leveres. Oppgjørsordrer som inngis i 

det oppgjørssystemet for verdipapirer som drives av verdipapirsentraler, bør overvåkes hver dag inntil de er gjennomført 

eller annullert. 

13) Verdipapirsentraler bør opprette ordninger for samarbeid med de deltakerne som har høyest andel manglende oppgjør, 

samt, dersom det er mulig, med berørte sentrale motparter og handelsplasser, for å identifisere de viktigste grunnene til 

manglende oppgjør. 

14) Verdipapirsentraler bør sende månedlige rapporter om manglende oppgjør til sine vedkommende myndigheter og 

berørte myndigheter. Vedkommende myndigheter bør også ha rett til å anmode om ytterligere opplysninger om 

manglende oppgjør eller hyppigere rapporter som er nødvendige, slik at de kan utføre sine oppgaver. De anmodende 

vedkommende myndighetene bør uten unødig opphold dele slike ytterligere opplysninger eller rapporter med de berørte 

myndighetene. 

15) For å fremme gjennomsiktighet og gjøre det lettere å sammenligne manglende oppgjør i hele Unionen bør 

verdipapirsentraler bruke en felles mal for å offentliggjøre opplysninger om manglende oppgjør. 

16) For å sikre en ensartet anvendelse av kravene til verdipapirsentralers oppgjørsdisiplin bør det fastsettes nærmere 

bestemmelser om identifisering av alle transaksjoner som fortsatt ikke er oppgjort etter den planlagte oppgjørsdatoen, 

gjennomføring av dekningskjøpsprosessen dersom det er relevant, og anvendelse av sanksjonsordningene som er 

opprettet av en verdipapirsentral, herunder tidspunktet for beregning samt innkreving og fordeling av 

overtredelsesgebyrer. 

17) Regler som gjelder prosessene for innkreving og fordeling av overtredelsesgebyrer for manglende oppgjør, bør 

anvendes i samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/389(1).  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/389 av 11. november 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 909/2014 med hensyn til parametrene for beregning av overtredelsesgebyrer for manglende oppgjør samt verdipapirsentralers 

virksomhet i vertsstater (EUT L 65 av 10.3.2017, s. 1). 
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18) For å sikre at overtredelsesgebyrer for manglende oppgjør anvendes konsekvent, bør verdipapirsentraler ilegge, 

innkreve og fordele overtredelsesgebyrer regelmessig og minst en gang i måneden. For å sikre at deres risikoprofil ikke 

påvirkes av anvendelsen av sanksjonsordningen, også når gebyrer ikke betales av misligholdende deltakere slik det 

kreves, bør verdipapirsentraler dessuten bare være ansvarlige for å ilegge, innkreve og fordele disse 

overtredelsesgebyrene. Ettersom en deltaker også kan opptre som agent for sine kunder, bør verdipapirsentraler gi 

deltakere tilstrekkelige opplysninger om beregningen av gebyret til at de kan innkreve overtredelsesgebyret fra sine 

kunder. 

19) Det er viktig at det overtredelsesgebyret som innkreves ved manglende oppgjør, ikke utgjør en inntektskilde for 

verdipapirsentraler. Overtredelsesgebyret bør derfor innbetales til en egen konto hos verdipapirsentralen, og denne bør 

brukes utelukkende til innkreving og fordeling av slike gebyrer. De innkrevde gebyrene bør ikke brukes til å finansiere 

gjennomføring, vedlikehold eller drift av sanksjonsordningen. 

20) I visse tilfeller kan en transaksjon utgjøre en del av en kjede av transaksjoner, og i så fall kan en oppgjørsordre avhenge 

av en annen, og oppgjør av én ordre kan gi mulighet for oppgjør av flere ordrer i kjeden. Dersom én oppgjørsordre 

mislykkes, kan det få følgevirkninger som fører til at etterfølgende oppgjørsordrer mislykkes. 

21) For å begrense antallet kontantoverføringer bør verdipapirsentraler derfor motregne det beløpet som skal utbetales til 

deltakerne, mot det beløpet som skal betales av disse deltakerne, og de bør sikre at hele overtredelsesgebyret blir fordelt 

på en egnet måte i oppgjørskjeden til de deltakerne som ble rammet av det manglende oppgjøret. Verdipapirsentraler bør 

gi deltakerne tilstrekkelig informasjon om beregningen av beløpene som skal mottas, til at disse deltakerne eventuelt 

kan overføre de skyldige beløpene til kundene. 

22) Sanksjonsordningen bør få anvendelse på alle mislykkede transaksjoner, herunder clearede transaksjoner. Dersom den 

misligholdende deltakeren er en sentral motpart, skal gebyret imidlertid ikke betales av den sentrale motparten, men av 

vedkommende clearingmedlem som forårsaket det manglende oppgjøret. For dette formål bør verdipapirsentraler gi 

sentrale motparter alle nødvendige opplysninger om det manglende oppgjøret og beregningen av gebyret, slik at sentrale 

motparter kan ilegge det berørte clearingmedlemmet et gebyr og tildele det innkrevde beløpet til det clearingmedlemmet 

som ble rammet av det etterfølgende manglende oppgjøret for de samme finansielle instrumentene. 

23) Verdipapirsentraler som benytter en felles oppgjørsinfrastruktur, bør samarbeide tett for å sikre at sanksjonsordningen 

gjennomføres på en egnet måte. 

24) For å støtte et integrert marked for verdipapiroppgjør bør dekningskjøpsprosessen harmoniseres. Ettersom det er 

nødvendig å stimulere til rettidige tiltak for å håndtere manglende oppgjør, er det viktig å holde alle relevante berørte 

parter underrettet i løpet av dekningskjøpsprosessen. 

25) En oppgjørsordre kan mislykkes for alle finansielle instrumenter som er omfattet av ordren, selv om noen finansielle 

instrumenter er tilgjengelige for levering på den misligholdende deltakerens konto. Formålet med en 

dekningskjøpsprosess er å øke oppgjørseffektiviteten. For å redusere antallet dekningskjøp bør det være obligatorisk å 

anvende delvis oppgjør for den berørte oppgjørsordren i en dekningskjøpsprosess. 

26) Med obligatorisk delvis oppgjør på den siste bankdagen i forlengelsesperioden nevnt i artikkel 7 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 909/2014 oppnås en riktig balanse mellom kjøperens rett til å motta de finansielle instrumentene som er kjøpt, og 

behovet for mest mulig å begrense antallet finansielle instrumenter som kan omfattes av dekningskjøp. Alle finansielle 

instrumenter som har vært omfattet av dekningskjøp, bør derfor leveres til kjøperen, selv om det antallet finansielle 

instrumenter som er omfattet av dekningskjøp, ikke er tilstrekkelig til å gjennomføre den berørte oppgjørsordren fullt ut. 

27) Obligatorisk delvis oppgjør bør ikke gjelde for oppgjørsordrer som har blitt tilbakeholdt av en deltaker, ettersom de 

relevante finansielle instrumentene på den berørte kontoen kanskje ikke tilhører den kunden som oppgjørsordren er 

inngitt for i oppgjørssystemet for verdipapirer. 

28) For å sikre at forpliktelsene fastsatt i forordning (EU) nr. 909/2014 overholdes, bør alle parter i oppgjørskjeden inngå 

avtaler med sine berørte motparter som omfatter forpliktelsene knyttet til dekningskjøpsprosessen, og som kan 

håndheves i alle relevante jurisdiksjoner.  
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29) For å øke oppgjørseffektiviteten bør det alltid først kontrolleres om det er mulig å gjennomføre en dekningskjøpsprosess 

for de berørte transaksjonene og partene i dem. 

30) Alle enheter som deltar i dekningskjøpsprosessen, må underrettes om status for dekningskjøpsprosessen på viktige 

tidspunkter. Disse opplysningene bør gis i form av en melding, slik at de berørte enhetene varsles om status for de 

tiltakene som er truffet for å gjøre opp transaksjonen, og kan treffe ytterligere tiltak ved behov. 

31) Når det gjelder transaksjoner som ikke cleares gjennom en sentral motpart, bør de partene som opprinnelig 

gjennomførte den berørte transaksjonen, være ansvarlige for å gjennomføre dekningskjøpet, med sikte på å opprette en 

effektiv dekningskjøpsprosess og unngå at andre parter i oppgjørskjeden eller andre deltakere blir ansvarlige for 

forpliktelser inngått av handelsplassmedlemmer eller handelsparter, og for ikke å øke verdipapirsentralers eller 

handelsplassers risikoprofil. 

32) Når det gjelder oppgjør av en verdipapirtransaksjon, handler deltakerne enten for egen regning, eller de inngir 

oppgjørsordrer i det oppgjørssystemet for verdipapirer som drives av en verdipapirsentral, på anmodning fra kundene. 

Disse kundene kan være en sentral motpart og dennes clearingmedlemmer, handelsplassmedlemmer eller, dersom 

transaksjonen ikke gjennomføres på en handelsplass, handelsparter. Et dekningskjøp bør derfor gjennomføres på det 

nivået der avtaleforpliktelsene til å kjøpe eller selge verdipapirene ble inngått. 

33) Ettersom dekningskjøpsagenten bør handle på anmodning fra en part som ikke bærer kostnadene knyttet til 

dekningskjøpsagentens medvirkning, bør dekningskjøpsagenten handle i samsvar med kravene om beste utførelse og 

beskytte det misligholdende clearingmedlemmets, det misligholdende handelsplassmedlemmets eller den 

misligholdende handelspartens interesser. 

34) For å begrense antallet dekningskjøp og bevare likviditeten i markedet for de berørte finansielle instrumentene bør det 

misligholdende clearingmedlemmet, det misligholdende handelsplassmedlemmet eller den misligholdende 

handelsparten ha mulighet til å levere finansielle instrumenter til den sentrale motparten, de mottakende 

handelsplassmedlemmene eller de mottakende handelspartene gjennom sine deltakere fram til tidspunktet da de blir 

underrettet om at dekningskjøpsagenten er utpekt eller en auksjon er innledet. Fra dette tidspunktet bør disse partene 

kunne delta i auksjonen av de finansielle instrumentene eller levere dem til dekningskjøpsagenten bare dersom denne på 

forhånd har godkjent det, for å unngå at det mottakende clearingmedlemmet, det mottakende handelsplassmedlemmet 

eller den mottakende handelsparten mottar de finansielle instrumentene to ganger. Parter som deltar i 

dekningskjøpsprosessen, kan også begrense antallet dekningskjøp ved å samordne sine tiltak og underrette 

verdipapirsentralen om dette, dersom en transaksjon er en del av en kjede av transaksjoner og kan føre til ulike 

oppgjørsordrer. 

35) Transaksjoner som ikke cleares gjennom en sentral motpart, er vanligvis usikrede, og motpartsrisikoen bæres derfor av 

det enkelte handelsplassmedlemmet eller den enkelte handelsparten. Overføring av denne risikoen til andre enheter, for 

eksempel deres deltakere, ville tvinge de sistnevnte til å dekke sin eksponering mot motpartsrisikoen gjennom 

sikkerhetsstillelse. Dette kan føre til en uforholdsmessig stor økning i kostnadene knyttet til verdipapiroppgjør. Det 

misligholdende clearingmedlemmet, det misligholdende handelsplassmedlemmet eller den misligholdende 

handelsparten, alt etter hva som er relevant, bør derfor ha ansvaret for å betale dekningskjøpskostnadene, prisforskjellen 

og kontantvederlaget i utgangspunktet. Dersom det misligholdende handelsplassmedlemmet eller den misligholdende 

handelsparten ikke overholder sin forpliktelse til å betale disse beløpene, bør imidlertid deres deltaker, som den 

misligholdende deltakeren, dekke dekningskjøpskostnadene og prisforskjellen, men ikke kontantvederlaget. 

36) Leveringsforpliktelser for finansielle instrumenter som er omfattet av dekningskjøp eller betaling av et kontantvederlag 

eller av en prisforskjell mellom de finansielle instrumentene som omfattes av dekningskjøpet, bør til slutt oppfylles ved 

at den sentrale motparten, de mottakende handelsplassmedlemmene eller de mottakende handelspartene mottar de 

berørte finansielle instrumentene eller kontantene via sine deltakere. 

37) Dersom dekningskjøpet mislykkes og det ikke uttrykkelig meddeles hvorvidt dekningskjøpsperioden skal forlenges 

innenfor den angitte tidsrammen, bør det betales et kontantvederlag for å beskytte partenes interesser og unngå enhver 

usikkerhet som følge av det mislykkede dekningskjøpet. 

38) For å unngå kompleksitet og beskytte den sentrale motparten, det mottakende handelsplassmedlemmet eller den 

mottakende handelsparten bør de finansielle instrumentene som er omfattet av dekningskjøp, leveres til den sentrale 

motparten, det mottakende handelsplassmedlemmet eller den mottakende handelsparten via den berørte mottakende 

deltakeren snarere enn via den misligholdende deltakeren. Av samme grunn bør den opprinnelige oppgjørsordren som 

utløste dekningskjøpsprosessen, tilbakeholdes og til slutt annulleres.  
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39) For å kunne beregne og anvende sanksjoner for manglende oppgjør på riktig måte etter utløpet av forlengelsesperioden, 

bør de relevante oppgjørsordrene annulleres og erstattes med nye oppgjørsordrer på hver bankdag da sentrale motparter, 

handelsplassmedlemmer eller handelsparter mottar finansielle instrumenter via sine deltakere som følge av 

gjennomføringen av et dekningskjøp. Overtredelsesgebyrer bør gjelde for enhver ny oppgjørsordre fra den dagen den 

legges inn i oppgjørssystemet for verdipapirer. 

40) For å sikre velfungerende oppgjørssystemer for verdipapirer som drives av verdipapirsentraler, og for å sikre 

forutsigbare frister for dekningskjøpsprosessen og for betalingen av overtredelsesgebyrer for manglende oppgjør, bør 

mislykkede oppgjørsordrer annulleres når de finansielle instrumentene leveres, eller dersom de ikke leveres, når 

kontantvederlaget betales, eller senest på den andre bankdagen etter at det er gitt melding om det 

kontantvederlagsbeløpet som skal betales. 

41) Dersom prisen på de finansielle instrumentene som ble avtalt på handelstidspunktet, er lavere enn prisen som ble betalt 

da dekningskjøpet ble gjennomført, bør prisforskjellen betales av det misligholdende clearingmedlemmet, det 

misligholdende handelsplassmedlemmet eller den misligholdende handelsparten, alt etter hva som er relevant, for å 

beskytte de mottakende partenes interesser. Dersom prisen på de finansielle instrumentene som ble avtalt på 

handelstidspunktet, er høyere enn prisen som ble betalt da dette dekningskjøpet ble gjennomført, bør den 

misligholdende deltakerens forpliktelse som nevnt i artikkel 7 nr. 6 i forordning (EU) nr. 909/2014 anses oppfylt, 

ettersom mottakende clearingmedlemmer, handelsplassmedlemmer eller handelsparter faktisk betaler for de finansielle 

instrumentene som er omfattet av dekningskjøpet. 

42) En effektiv oppgjørsprosess krever at forlengelsesperioden, som finner sted før dekningskjøpsprosessen innledes, er 

tilpasset eiendelstypen og de finansielle instrumentenes likviditet. Dersom aksjemarkedet er tilstrekkelig likvid til at det 

er lett å kjøpe aksjer, bør forlengelsesperioden før dekningskjøpsprosessen innledes, ikke forlenges, slik at de berørte 

parter stimuleres til å gjøre opp mislykkede transaksjoner til rett tid. Aksjer som ikke har et likvid marked, bør 

imidlertid omfattes av en lengre forlengelsesperiode. Gjeldsinstrumenter bør også omfattes av en lengre 

forlengelsesperiode med tanke på at de er av mer tverrnasjonal art og av betydning for finansmarkedenes smidige og 

ordnede virkemåte. 

43) Tiltakene for å håndtere manglende oppgjør knyttet til dekningskjøp og sanksjoner kan gjøre det nødvendig med 

betydelige endringer av IT-systemer, markedstester og tilpasninger av juridiske ordninger mellom de berørte partene, 

herunder verdipapirsentraler og andre markedsdeltakere. Det bør derfor avsettes tilstrekkelig tid til anvendelsen av disse 

tiltakene for å sikre at de berørte partene kan oppfylle de nødvendige kravene. 

44) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har framlagt for 

Europakommisjonen i samsvar med framgangsmåten i artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1095/2010(1). 

45) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder, analysert de mulige 

tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder 

opprettet ved artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010. Under utarbeidingen av utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder har ESMA også samarbeidet nært med medlemmene av Det europeiske system av sentralbanker. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL I 

Generelt 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

a) «clearingmedlem» et foretak som definert i artikkel 2 nr. 14 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(2),  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 
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b) «børshandlet fond» et fond som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 46 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(1), 

c) «utførelse av ordrer» utførelse av ordrer på vegne av kunder som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 5 i direktiv 2014/65/EU, 

d) «ikke-profesjonell kunde» en ikke-profesjonell kunde som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 11 i direktiv 2014/65/EU, 

e) «oppgjørsordre» en overføringsordre som definert i artikkel 2 bokstav i) i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF(2), 

f) «handelspart» en part som opptrer som oppdragsgiver i en verdipapirtransaksjon nevnt i artikkel 7 nr. 10 første ledd 

bokstav c) i forordning (EU) nr. 909/2014, 

g) «handelsplassmedlem» et medlem av eller en deltaker på en handelsplass. 

KAPITTEL II 

Tiltak for å forebygge manglende oppgjør 

Artikkel 2 

Tiltak for profesjonelle kunder 

1. Verdipapirforetak skal kreve at deres profesjonelle kunder sender dem skriftlig melding om tildelinger av verdipapirer 

eller kontanter til transaksjoner nevnt i artikkel 5 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014, med angivelse av hvilke kontoer som 

skal krediteres eller debiteres. I disse skriftlige tildelingsmeldingene skal følgende angis: 

a) En av følgende transaksjonstyper: 

i) Kjøp eller salg av verdipapirer. 

ii) Forvaltning av sikkerheter. 

iii) Utlån/innlån av verdipapirer. 

iv) Gjenkjøpstransaksjoner. 

v) Andre transaksjoner, som kan identifiseres ved hjelp av mer detaljerte ISO-koder. 

b) Det finansielle instrumentets internasjonale identifikasjonsnummer for verdipapirer (ISIN) eller, dersom ISIN-kode ikke er 

tilgjengelig, en annen identifikator for det finansielle instrumentet. 

c) Levering eller mottak av finansielle instrumenter eller kontanter. 

d) Den nominelle verdien når det gjelder gjeldsinstrumenter, og mengden når det gjelder andre finansielle instrumenter. 

e) Handelsdagen. 

f) Det finansielle instrumentets handelspris. 

g) Valutaen som transaksjonen er uttrykt i. 

h) Planlagt oppgjørsdato for transaksjonen. 

i) Det samlede kontantbeløpet som skal leveres eller mottas. 

j) Identifikatoren for enheten der verdipapirene oppbevares. 

k) Identifikatoren for enheten der kontantene oppbevares. 

l) Navn og numre på verdipapirene eller kontantkontoene som skal krediteres eller debiteres. 

Skriftlige tildelingsmeldinger skal inneholde alle andre opplysninger som verdipapirforetaket krever for å tilrettelegge for 

oppgjør av transaksjonen. 

Verdipapirforetak som har fått bekreftelse på at en transaksjonsordre inngitt av en profesjonell kunde er utført, skal gjennom 

kontraktsregulerte ordninger sikre at den profesjonelle kunden skriftlig bekrefter at den godtar vilkårene for transaksjonen innen 

fristene fastsatt i nr. 2. Den skriftlige bekreftelsen kan også inngå i den skriftlige tildelingsmeldingen.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF av 19. mai 1998 om endeleg oppgjer i betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir 

(EFT L 166 av 11.6.1998, s. 45). 
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Verdipapirforetak skal gi sine profesjonelle kunder mulighet til å sende den skriftlige tildelingsmeldingen og den skriftlige 

bekreftelsen elektronisk, via de internasjonale åpne framgangsmåtene og standardene for kommunikasjon knyttet til 

meldingshåndtering og referansedata som omhandlet i artikkel 35 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

2. Profesjonelle kunder skal sikre at verdipapirforetaket mottar skriftlige tildelingsmeldinger og skriftlige bekreftelser som 

omhandlet i nr. 1 innen en av følgende frister: 

a) Senest ved slutten av bankdagen da transaksjonen har funnet sted, dersom verdipapirforetaket og den berørte profesjonelle 

kunden befinner seg i samme tidssone. 

b) Senest kl. 12.00 mellomeuropeisk tid på bankdagen etter at transaksjonen har funnet sted, dersom ett av følgende gjelder: 

i) Det er en forskjell på mer enn to timer mellom verdipapirforetakets tidssone og den berørte profesjonelle kundens 

tidssone. 

ii) Ordrene har blitt utført etter kl. 16.00 mellomeuropeisk tid på bankdagen i verdipapirforetakets tidssone. 

Verdipapirforetak skal bekrefte mottak av den skriftlige tildelingsmeldingen og den skriftlige bekreftelsen innen to timer etter at 

de mottas. Dersom et verdipapirforetak mottar den skriftlige tildelingsmeldingen og den skriftlige bekreftelsen mindre enn én 

time før stengetid, skal dette verdipapirforetaket bekrefte mottak av den skriftlige tildelingsmeldingen og den skriftlige 

bekreftelsen innen én time etter at neste bankdag begynner. 

3. Dersom verdipapirforetak mottar den nødvendige oppgjørsinformasjonen omhandlet i nr. 1 før fristene nevnt i nr. 2, kan 

de avtale skriftlig med sine profesjonelle kunder at de berørte skriftlige tildelingsmeldingene og skriftlige bekreftelsene ikke 

skal sendes. 

4. Nr. 1, 2 og 3 får ikke anvendelse på profesjonelle kunder som i det samme verdipapirforetaket innehar de verdipapirene 

og kontantene som er relevante for oppgjøret. 

Artikkel 3 

Tiltak for ikke-profesjonelle kunder 

Verdipapirforetak skal kreve at deres ikke-profesjonelle kunder sender dem all relevant oppgjørsinformasjon for transaksjoner 

omhandlet i artikkel 5 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014 senest kl. 12.00 mellomeuropeisk tid på bankdagen etter at 

transaksjonen har funnet sted i verdipapirforetakets tidssone, med mindre denne kunden innehar de berørte finansielle 

instrumentene og kontantene i det samme verdipapirforetaket. 

Artikkel 4 

Tilrettelegging for og behandling av oppgjør 

1. Verdipapirsentraler skal behandle alle oppgjørsordrer på en automatisert måte. 

2. Verdipapirsentraler som har grepet inn manuelt i den automatiserte oppgjørsprosessen som omhandlet i nr. 3 bokstav a) 

eller b), skal underrette vedkommende myndighet om årsaken til inngrepet senest 30 dager etter at det fant sted, med mindre 

samme årsak allerede er angitt for foregående inngrep. 

3. Et manuelt inngrep i den automatiserte oppgjørsprosessen skal finne sted under følgende omstendigheter: 

a) Dersom innføringen av en mottatt oppgjørsordre i oppgjørssystemet for verdipapirer har blitt forsinket eller endret, eller 

dersom selve oppgjørsordren har blitt endret utenfor de automatiserte rutinene. 

b) Dersom det i forbindelse med behandlingen av mottatte oppgjørsordrer i oppgjørssystemet skjer et inngrep utenfor de 

automatiserte rutinene, herunder håndtering av IT-hendelser. 

4. Vedkommende myndigheter kan til enhver tid underrette verdipapirsentralene om at en bestemt årsak ikke berettiger 

manuelle inngrep i den automatiserte oppgjørsprosessen. Verdipapirsentraler skal deretter ikke gripe inn manuelt i den 

automatiserte oppgjørsprosessen på grunnlag av denne årsaken.  
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Artikkel 5 

Matching og utfylling av oppgjørsordrer 

1. Verdipapirsentraler skal gi deltakerne tilgang til en funksjon som støtter helautomatisert og kontinuerlig sanntidsmatching 

av oppgjørsordrer hele dagen hver bankdag. 

2. Verdipapirsentraler skal kreve at deltakerne matcher sine oppgjørsordrer ved hjelp av funksjonen nevnt i nr. 1 før 

oppgjøret, unntatt i følgende tilfeller: 

a) Dersom verdipapirsentralen har anerkjent at oppgjørsordrene allerede har blitt matchet av handelsplasser, sentrale motparter 

eller andre enheter. 

b) Dersom verdipapirsentralen selv har matchet oppgjørsordrene. 

c) Dersom det gjelder oppgjørsordrer uten betaling (FOP – «free of payment»), omhandlet i artikkel 13 nr. 1 bokstav g) i), 

som består av ordrer om overføringer av finansielle instrumenter mellom ulike kontoer som er åpnet i samme deltakers 

navn eller forvaltes av samme kontoforvalter. 

Kontoforvaltere nevnt i bokstav c) skal omfatte enheter som har et avtaleforhold med en verdipapirsentral og fører 

verdipapirkontoer som forvaltes av denne verdipapirsentralen, ved å utføre registreringer på disse verdipapirkontoene. 

3. Verdipapirsentraler skal kreve at deltakerne bruker følgende matchingfelter i sine oppgjørsordrer for matching av 

oppgjørsordrer: 

a) Type oppgjørsordre som omhandlet i artikkel 13 nr. 1 bokstav g). 

b) Planlagt oppgjørsdato for oppgjørsordren. 

c) Handelsdagen. 

d) Valuta, unntatt når det gjelder oppgjørsordrer uten betaling (FOP). 

e) Oppgjørsbeløp, unntatt når det gjelder oppgjørsordrer uten betaling (FOP). 

f) Den nominelle verdien når det gjelder gjeldsinstrumenter, eller mengden når det gjelder andre finansielle instrumenter. 

g) Levering eller mottak av de finansielle instrumentene eller kontantene. 

h) Det finansielle instrumentets ISIN-kode. 

i) Identifikatoren for deltakeren som leverer de finansielle instrumentene eller kontantene. 

j) Identifikatoren for deltakeren som mottar de finansielle instrumentene eller kontantene. 

k) Identifikatoren for den verdipapirsentralen som deltakerens motpart benytter når det gjelder verdipapirsentraler som 

anvender en felles oppgjørsinfrastruktur, også under omstendighetene nevnt i artikkel 30 nr. 5 i forordning (EU)  

nr. 909/2014. 

l) Andre matchingfelter som verdipapirsentralen trenger for å tilrettelegge for oppgjøret av transaksjoner. 

4. I tillegg til feltene nevnt i nr. 3 skal verdipapirsentraler kreve at deltakerne bruker et felt som angir transaksjonstypen i 

deres oppgjørsordrer på grunnlag av følgende taksonomi: 

a) Kjøp eller salg av verdipapirer. 

b) Forvaltning av sikkerheter. 

c) Utlån/innlån av verdipapirer. 

d) Gjenkjøpstransaksjoner. 

e) Andre transaksjoner (som kan identifiseres ved hjelp av mer detaljerte ISO-koder, som angitt av verdipapirsentralen). 

Artikkel 6 

Toleransegrenser 

Med sikte på matching skal verdipapirsentralene fastsette toleransegrenser for oppgjørsbeløp. 

Toleransegrensen skal representere den største forskjellen mellom oppgjørsbeløpene i to tilsvarende oppgjørsordrer som fortsatt 

ville muliggjøre matching.  



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/997 

 

 

For oppgjørsordrer i euro skal toleransegrensen per oppgjørsordre være 2 euro for oppgjørsbeløp på opptil 100 000 euro og 

25 euro for oppgjørsbeløp på over 100 000 euro. For oppgjørsordrer i andre valutaer skal toleransegrensen per oppgjørsordre 

være de tilsvarende beløpene basert på ESBs offisielle valutakurs, dersom den er tilgjengelig. 

Artikkel 7 

Annulleringstjeneste 

Verdipapirsentraler skal opprette en bilateral annulleringstjeneste som gir deltakerne mulighet til bilateralt å annullere matchede 

oppgjørsordrer som inngår i samme transaksjon. 

Artikkel 8 

Tilbakeholdelses- og frigivelsesmekanisme 

Verdipapirsentraler skal opprette en tilbakeholdelses- og frigivelsesmekanisme som består av følgende to deler: 

a) En tilbakeholdelsesmekanisme som gjør det mulig for den ordregivende deltakeren å blokkere ventende oppgjørsordrer 

med sikte på oppgjør. 

b) En frigivelsesmekanisme som gjør det mulig å frigi ventende oppgjørsordrer som har vært blokkert av den ordregivende 

deltakeren, med sikte på oppgjør. 

Artikkel 9 

Fortsatt behandling 

Verdipapirsentraler skal fortsette å behandle oppgjørsordrer som har resultert i manglende oppgjør, til de er gjort opp eller er 

annullert bilateralt. 

Artikkel 10 

Delvis oppgjør 

Verdipapirsentraler skal tillate delvis oppgjør av oppgjørsordrer. 

Artikkel 11 

Ytterligere tjenester og informasjon 

1. Verdipapirsentraler skal tilby deltakerne muligheten til å bli underrettet om en ventende oppgjørsordre fra deres motparter, 

enten innen en time etter det første mislykkede forsøket på å matche ordren, eller umiddelbart etter et slikt mislykket forsøk 

dersom dette forsøket ble gjort mindre enn fem timer før siste frist på den planlagte oppgjørsdatoen eller etter den planlagte 

oppgjørsdatoen. 

2. Verdipapirsentraler skal gi deltakerne tilgang til sanntidsinformasjon om status for deres oppgjørsordrer i 

oppgjørssystemet for verdipapirer, herunder informasjon om 

a) ventende oppgjørsordrer som fortsatt kan gjøres opp på den planlagte oppgjørsdatoen, 

b) mislykkede oppgjørsordrer som ikke lenger kan gjøres opp på den planlagte oppgjørsdatoen, 

c) oppgjørsordrer som er gjennomført, 

d) delvis gjennomførte oppgjørsordrer, herunder både den oppgjorte delen og den ikke-oppgjorte delen av enten finansielle 

instrumenter eller kontanter, 

e) annullerte oppgjørsordrer, herunder opplysninger om hvorvidt disse ordrene har blitt annullert av systemet eller av 

deltakeren.  
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3. Sanntidsinformasjonen nevnt i nr. 2 skal inneholde følgende: 

a) Hvorvidt oppgjørsordren har blitt matchet. 

b) Hvorvidt delvis oppgjør av oppgjørsordren fortsatt er mulig. 

c) Hvorvidt en oppgjørsordre tilbakeholdes. 

d) Grunnene til at ordrene er ventende eller mislykkede. 

4. Verdipapirsentraler skal tilby deltakere enten bruttooppgjør i sanntid hele dagen hver bankdag eller minst tre muligheter 

for oppgjør per bankdag. De tre mulighetene for oppgjør skal være spredt utover bankdagen i samsvar med markedets behov, på 

grunnlag av en anmodning fra verdipapirsentralens brukerkomité. 

Artikkel 12 

Unntak fra visse tiltak for å forebygge manglende oppgjør 

1. Artikkel 8 og 10 får ikke anvendelse dersom det oppgjørssystemet for verdipapirer som drives av en verdipapirsentral, 

oppfyller følgende vilkår: 

a) Verdien av manglende oppgjør overstiger ikke 2,5 milliarder euro per år. 

b) Andelen av manglende oppgjør, basert enten på antallet oppgjørsordrer eller på oppgjørsordrenes verdi, er mindre enn 

 0,5 % per år. 

Andelen av manglende oppgjør basert på antallet oppgjørsordrer skal beregnes ved å dividere antallet manglende oppgjør med 

antallet oppgjørsordrer som er lagt inn i oppgjørssystemet for verdipapirer i det relevante tidsrommet. 

Andelen av manglende oppgjør basert på oppgjørsordrenes verdi skal beregnes ved å dividere verdien i euro av manglende 

oppgjør med verdien av oppgjørsordrer som er lagt inn i oppgjørssystemet for verdipapirer i det relevante tidsrommet. 

2. Verdipapirsentraler skal senest 20. januar hvert år vurdere om vilkårene nevnt i nr. 1 er oppfylt, og de skal underrette 

vedkommende myndighet om resultatene av denne vurderingen i samsvar med vedlegg II. 

Dersom vurderingen bekrefter at minst ett av vilkårene nevnt i nr. 1 ikke lenger er oppfylt, skal verdipapirsentralene anvende 

artikkel 8 og artikkel 10 innen ett år fra datoen for underretningen nevnt i første ledd. 

KAPITTEL III 

Tiltak for å håndtere manglende oppgjør 

Avsnitt I 

Overvåking av manglende oppgjør 

Artikkel 13 

Nærmere bestemmelser om systemet som overvåker manglende oppgjør 

1. Verdipapirsentraler skal innføre et system som gjør det mulig for dem å overvåke antallet og verdien av manglende 

oppgjør for alle planlagte oppgjørsdatoer, herunder varigheten av hvert manglende oppgjør uttrykt i bankdager. Dette systemet 

skal samle inn følgende opplysninger om hvert manglende oppgjør: 

a) Årsaken til det manglende oppgjøret, basert på den informasjonen som er tilgjengelig for verdipapirsentralen. 

b) Alle oppgjørsbegrensninger, for eksempel reservering, sperring eller øremerking av finansielle instrumenter eller kontanter, 

som gjør at disse finansielle instrumentene eller kontantene ikke blir tilgjengelige for oppgjør.  
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c) Type finansielt instrument, innenfor følgende kategorier, som berøres av det manglende oppgjøret: 

i) Omsettelige verdipapirer som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav a) i direktiv 2014/65/EU. 

ii) Statspapirer som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 61 i direktiv 2014/65/EU. 

iii) Omsettelige verdipapirer som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav b) i direktiv 2014/65/EU, unntatt 

statspapirer nevnt i punkt ii). 

iv) Omsettelige verdipapirer som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav c) i direktiv 2014/65/EU. 

v) Børshandlede fond. 

vi) Andeler i innretninger for kollektiv investering, unntatt børshandlede fond. 

vii) Pengemarkedsinstrumenter som ikke er statspapirer i henhold til punkt ii). 

viii) Utslippskvoter. 

ix) Andre finansielle instrumenter. 

d) Type transaksjon, innenfor følgende kategorier, som berøres av det manglende oppgjøret: 

i) Kjøp eller salg av finansielle instrumenter. 

ii) Forvaltning av sikkerheter. 

iii) Utlån/innlån av verdipapirer. 

iv) Gjenkjøpstransaksjoner. 

v) Andre transaksjoner, som kan identifiseres ved hjelp av mer detaljerte ISO-koder, som angitt av verdipapirsentralen. 

e) Stedet for handel med og clearing av de berørte finansielle instrumentene, dersom det er relevant. 

f) Type oppgjørsordre, innenfor følgende kategorier, som berøres av det manglende oppgjøret: 

i) En oppgjørsordre som behandles innenfor samme verdipapirsentral, dersom både den misligholdende og den 

mottakende parten er deltakere i det samme oppgjørssystemet for verdipapirer, eller 

ii) en oppgjørsordre som behandles av flere verdipapirsentraler, dersom den misligholdende og den mottakende parten er 

deltakere i to ulike oppgjørssystemer for verdipapirer eller en av deltakerne er en verdipapirsentral. 

g) Type oppgjørsordre, innenfor følgende kategorier, som berøres av det manglende oppgjøret: 

i) Oppgjørsordrer uten betaling (FOP) som består av oppgjørsordrer som gjelder levering uten betaling (DFP) og mottak 

uten betaling (RFP). 

ii) Oppgjørsordrer som gjelder levering mot betaling (DVP) og mottak mot betaling (RVP). 

iii) Oppgjørsordrer som gjelder levering med betaling (DWP) og mottak med betaling (RWP). 

iv) Oppgjørsordrer som gjelder betaling uten levering (PFOD) og består av oppgjørsordrer som gjelder debetbetaling uten 

levering (DPFOD) og kreditbetaling uten levering (CPFOD). 

h) Type verdipapirkontoer som er knyttet til det manglende oppgjøret, herunder følgende: 

i) En deltakers konto. 

ii) En deltakers kundes individuelle konto. 

iii) En deltakers kundes samlekonto. 

i) Valutaen som oppgjørsordrene er uttrykt i. 

2. Verdipapirsentraler skal opprette samarbeidsordninger med de deltakerne nevnt i tabell 1 felt 17 og 18 i vedlegg I som har 

størst innvirkning på deres oppgjørssystemer for verdipapirer, og eventuelt med berørte sentrale motparter og handelsplasser, 

for å analysere de viktigste årsakene til det manglende oppgjøret.  
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Artikkel 14 

Rapportering av manglende oppgjør 

1. Verdipapirsentraler skal oversende opplysningene nevnt i vedlegg I til vedkommende myndighet og berørte myndigheter 

månedlig og senest ved utgangen av den femte bankdagen i den etterfølgende måneden. 

Disse opplysningene skal omfatte de relevante verdiene i euro. Enhver omregning til euro skal foretas ved hjelp av ESBs 

offisielle valutakurs på den siste dagen i rapporteringsperioden dersom ESBs offisielle valutakurs er tilgjengelig. 

Verdipapirsentraler skal rapportere hyppigere og gi ytterligere opplysninger om manglende oppgjør dersom vedkommende 

myndighet anmoder om det. 

2. Verdipapirsentraler skal senest 20. januar hvert år rapportere opplysningene nevnt i vedlegg II til vedkommende 

myndighet og berørte myndigheter, herunder de tiltakene som er planlagt eller truffet av verdipapirsentraler og deres deltakere 

for å øke oppgjørseffektiviteten i de oppgjørssystemene for verdipapirer som de driver. 

Verdipapirsentraler skal jevnlig overvåke anvendelsen av tiltakene nevnt i første ledd, og skal på anmodning framlegge for 

vedkommende myndighet og berørte myndigheter alle relevante resultater som følger av denne overvåkingen. 

3. Opplysningene nevnt i nr. 1 og 2 skal framlegges i et maskinleselig format. 

4. Verdien av oppgjørsordrer nevnt i vedlegg I–III skal beregnes på følgende måte: 

a) Når det gjelder oppgjørsordrer mot betaling: oppgjørsbeløpet for kontantdelen. 

b) Når det gjelder oppgjørsordrer uten betaling: markedsverdien av de finansielle instrumentene nevnt i artikkel 32 nr. 3 eller, 

dersom den ikke er tilgjengelig, de finansielle instrumentenes nominelle verdi. 

Artikkel 15 

Offentliggjøring av manglende oppgjør 

Verdipapirsentraler skal på sine nettsteder gratis offentliggjøre opplysningene angitt i vedlegg III for det oppgjørssystemet for 

verdipapirer som de driver, herunder de relevante verdiene i euro. 

Enhver omregning til euro skal foretas ved hjelp av ESBs offisielle valutakurs på den siste dagen i rapporteringsperioden 

dersom ESBs offisielle valutakurs er tilgjengelig. 

Opplysningene nevnt i første ledd skal offentliggjøres årlig og på et språk som er vanlig i internasjonale finanskretser, og skal 

være maskinleselige. 

Avsnitt 2 

Overtredelsesgebyrer 

Artikkel 16 

Beregning og anvendelse av overtredelsesgebyrer 

1. Overtredelsesgebyrene omhandlet i artikkel 7 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal beregnes og anvendes av 

verdipapirsentraler for hver oppgjørsordre som ikke gjøres opp. 

Beregningen nevnt i første ledd skal omfatte oppgjørsordrer som har blitt tilbakeholdt av en deltaker. 

Dersom matching kreves i henhold til artikkel 5 nr. 2, skal overtredelsesgebyrer anvendes bare på matchede oppgjørsordrer. 

2. Overtredelsesgebyrer skal beregnes og anvendes ved slutten av hver bankdag dersom oppgjørsordren ikke gjøres opp.  
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3. Dersom en oppgjørsordre er lagt inn i oppgjørssystemet for verdipapirer eller er matchet etter den planlagte 

oppgjørsdatoen, skal overtredelsesgebyrer beregnes og anvendes fra den planlagte oppgjørsdatoen. 

Dersom det legges inn nye oppgjørsordrer i oppgjørssystemet for verdipapirer for ikke-leverte finansielle instrumenter i 

samsvar med artikkel 27 nr. 10, artikkel 29 nr. 11 eller artikkel 31 nr. 11, skal overtredelsesgebyrer for nye oppgjørsordrer 

anvendes fra den dagen ordrene legges inn i oppgjørssystemet for verdipapirer. 

Dersom oppgjørsordrer har blitt matchet etter den planlagte oppgjørsdatoen, skal overtredelsesgebyrer for tidsrommet mellom 

den planlagte oppgjørsdatoen og bankdagen før den dagen matching har funnet sted, betales av den siste deltakeren som har 

registrert eller endret den berørte oppgjørsordren i oppgjørssystemet for verdipapirer. 

4. Verdipapirsentraler skal daglig gi alle berørte deltakere nærmere opplysninger om beregningen av gebyrer for hver 

mislykket oppgjørsordre, herunder nærmere opplysninger om den kontoen som hver mislykket oppgjørsordre er knyttet til. 

Artikkel 17 

Innkreving og fordeling av overtredelsesgebyrer 

1. Verdipapirsentraler skal minst en gang i måneden ilegge og innkreve det nettobeløpet for overtredelsesgebyrer som skal 

betales av hver misligholdende deltaker. 

Overtredelsesgebyrer skal innbetales til en kontantkonto som er beregnet på dette formålet. 

2. Verdipapirsentraler skal minst en gang i måneden fordele nettobeløpet for overtredelsesgebyrer som er nevnt i nr. 1, til 

mottakende deltakere som berøres av manglende oppgjør. 

Artikkel 18 

Kostnader knyttet til sanksjonsordningen 

1. Verdipapirsentraler skal ikke bruke overtredelsesgebyrer til å dekke kostnader i forbindelse med sanksjonsordningen. 

2. Verdipapirsentraler skal gi deltakerne nærmere opplysninger om kostnadsbeløpene nevnt i nr. 1. 

3. Verdipapirsentraler skal debitere deltakerne separat for kostnadene knyttet til sanksjonsordningen. Disse kostnadene skal 

ikke debiteres på grunnlag av bruttogebyrer til de enkelte deltakerne. 

Artikkel 19 

Sanksjonsordning dersom deltakeren er en sentral motpart 

Dersom den misligholdende eller den mottakende deltakeren er en sentral motpart, skal verdipapirsentraler sikre følgende: 

a) At sentrale motparter får en beregning av overtredelsesgebyrene for de mislykkede oppgjørsordrene som er inngitt av disse 

sentrale motpartene. 

b) At sentrale motparter innkrever overtredelsesgebyrene nevnt i bokstav a) fra de clearingmedlemmene som forårsaket de 

manglende oppgjørene. 

c) At sentrale motparter fordeler overtredelsesgebyrene nevnt i bokstav b) til de clearingmedlemmene som berøres av de 

manglende oppgjørene. 

d) At sentrale motparter månedlig rapporterer til verdipapirsentralen om gebyrene de har innkrevd og fordelt. 

Artikkel 20 

Verdipapirsentraler som anvender en felles oppgjørsinfrastruktur 

Verdipapirsentraler som anvender en felles oppgjørsinfrastruktur, også dersom noen av deres tjenester eller virksomheter er 

utkontraktert som omhandlet i artikkel 30 nr. 5 i forordning (EU) nr. 909/2014, skal i fellesskap opprette sanksjonsordningen 

omhandlet i artikkel 7 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014 og i fellesskap håndtere reglene for beregning, anvendelse, 

innkreving og fordeling av overtredelsesgebyrer i samsvar med denne forordningen.  
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Avsnitt 3 

Nærmere opplysninger om dekningskjøpsprosessen 

Underavsnitt 1 

Generelt 

Artikkel 21 

Dekningskjøp ikke mulig 

Bare i følgende tilfeller skal et dekningskjøp anses ikke å være mulig: 

a) De relevante finansielle instrumentene eksisterer ikke lenger. 

b) Når det gjelder transaksjoner som ikke cleares gjennom en sentral motpart: Det misligholdende handelsplassmedlemmet 

eller den misligholdende handelsparten er gjenstand for insolvensbehandling. 

Ved anvendelsen av bokstav b) menes med insolvensbehandling ethvert kollektivt tiltak i henhold til en medlemsstats eller en 

tredjestats lovgivning, enten for å avvikle eller for å omorganisere handelsplassmedlemmet eller handelsparten, dersom et slikt 

tiltak innebærer innstilling av eller innføring av begrensninger for overføringer eller betalinger. 

Artikkel 22 

Virkningsløs dekningskjøpsprosess 

1. Ved anvendelsen av artikkel 7 nr. 4 bokstav b) i forordning (EU) nr. 909/2014 skal følgende transaksjoner anses å bestå av 

flere deltransaksjoner: 

a) Transaksjoner der den ene parten selger finansielle instrumenter mot kontant betaling («den første transaksjonen»), med en 

forpliktelse overfor den andre parten til å selge tilsvarende finansielle instrumenter til den første parten til en pris som er 

fastsatt eller kan fastsettes («den andre transaksjonen»). 

b) Transaksjoner der den ene parten overfører finansielle instrumenter til en annen part («den første transaksjonen»), med en 

forpliktelse overfor den andre parten til å levere tilbake tilsvarende finansielle instrumenter til den første parten («den andre 

transaksjonen»). 

2. Når nr. 1 får anvendelse, skal dekningskjøpsprosessen anses som virkningsløs dersom den planlagte oppgjørsdatoen for 

den andre transaksjonen inntreffer innen 30 bankdager etter den planlagte oppgjørsdatoen for den første transaksjonen. 

Artikkel 23 

Anvendelse av delvis oppgjør 

1. Dersom noen av de relevante finansielle instrumentene er tilgjengelige for levering til den mottakende deltakeren på den 

siste bankdagen i forlengelsesperioden nevnt i artikkel 7 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014, skal de mottakende og 

misligholdende clearingmedlemmene, handelsplassmedlemmene eller handelspartene, alt etter hva som er relevant, 

gjennomføre delvis oppgjør av den opprinnelige oppgjørsordren, med mindre vilkårene i artikkel 12 nr. 1 i denne forordningen 

er oppfylt. 

2. Første ledd får ikke anvendelse dersom den berørte oppgjørsordren tilbakeholdes i samsvar med artikkel 8. 

Artikkel 24 

Dekningskjøpsagent 

En dekningskjøpsagent skal ikke ha noen interessekonflikter i forbindelse med gjennomføringen av et dekningskjøp og skal 

gjennomføre dekningskjøpet på de mest fordelaktige vilkårene for det misligholdende clearingmedlemmet, det misligholdende 

handelsplassmedlemmet eller den misligholdende handelsparten, alt etter hva som er relevant, i samsvar med artikkel 27 i 

direktiv 2014/65/EU. 

Artikkel 25 

Kontraktsregulerte ordninger og framgangsmåter 

1. Partene i oppgjørskjeden skal opprette kontraktsregulerte ordninger med deres berørte motparter, som omfatter kravene 

knyttet til dekningskjøpsprosessen angitt i nr. 2 og framgangsmåtene angitt i nr. 3.  
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2. De kontraktsregulerte ordningene nevnt i nr. 1 skal omfatte alle gjeldende krav fastsatt i artikkel 7 i forordning (EU) 

nr. 909/2014 og artikkel 26–38 i denne forordningen. Hver part i oppgjørskjeden skal sikre at de avtalefestede ordningene som 

de har opprettet med sine berørte motparter, kan håndheves i alle relevante jurisdiksjoner. 

3. Sentrale motparter, clearingmedlemmer, handelsplassmedlemmer eller handelsparter skal fastsette de nødvendige 

framgangsmåtene for å gjennomføre dekningskjøpet, betale kontantvederlaget, prisforskjellen og dekningskjøpskostnadene 

innen de fastsatte fristene. De kontraktsregulerte ordningene og framgangsmåtene nevnt i denne artikkelen skal inneholde de 

bestemmelsene som er nødvendige for å sikre at de berørte partene i oppgjørskjeden mottar de opplysningene de trenger for å 

utøve sine rettigheter og overholde sine forpliktelser i samsvar med fristene som angis i artikkel 26–35 i denne forordningen. 

4. Deltakerne skal med sine kunder opprette de kontraktsregulerte ordningene som er nødvendige for å sikre at 

dekningskjøpskravene fastsatt i denne forordningen kan håndheves i alle de jurisdiksjonene som partene i oppgjørskjeden 

tilhører. 

5. De finansielle instrumentene som er omfattet av et dekningskjøp, kan anses som levert i henhold til artikkel 27, artikkel 29 

og artikkel 31 bare dersom disse instrumentene er mottatt i det oppgjørssystemet for verdipapirer som drives av 

verdipapirsentralen, av de mottakende deltakerne som handler på vegne av den sentrale motparten, de mottakende 

clearingmedlemmene, handelsplassmedlemmene eller handelspartene. 

6. Kontantvederlaget nevnt i artikkel 33 og prisforskjellen nevnt i artikkel 35 nr. 1 kan anses som betalt bare dersom 

kontantvederlaget er mottatt av de mottakende markedsdeltakerne som handler på vegne av den sentrale motparten, de 

mottakende clearingmedlemmene, handelsplassmedlemmene eller handelspartene. 

Underavsnitt 2 

Dekningskjøpsprosess for transaksjoner som cleares gjennom en sentral motpart 

Artikkel 26 

Førstegangskontroll 

1. Den første bankdagen etter utløpet av forlengelsesperioden skal sentrale motparter kontrollere om det er mulig å 

gjennomføre et dekningskjøp i samsvar med artikkel 21 bokstav a) i forbindelse med noen av transaksjonene de har clearet. 

2. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre et dekningskjøp i henhold til artikkel 21 bokstav a), skal den sentrale motparten 

underrette det misligholdende clearingmedlemmet om kontantvederlagsbeløpet som er beregnet i samsvar med artikkel 32. 

Kontantvederlaget skal betales i samsvar med artikkel 33 nr. 1. 

3. Dersom et dekningskjøp er mulig, får artikkel 27 anvendelse. 

Artikkel 27 

Framgangsmåte for dekningskjøp og meldinger 

1. Dersom et dekningskjøp er mulig, skal sentrale motparter igangsette en auksjon eller utpeke en dekningskjøpsagent den 

første bankdagen etter utløpet av forlengelsesperioden og gi de misligholdende og mottakende clearingmedlemmene melding 

om dette. 

2. Etter å ha mottatt meldingen nevnt i nr. 1 skal det misligholdende clearingmedlemmet sikre at alle relevante 

oppgjørsordrer som er knyttet til det manglende oppgjøret, tilbakeholdes. 

3. Etter å ha mottatt meldingen nevnt i nr. 1 kan det misligholdende clearingmedlemmet bare levere finansielle instrumenter 

som følger: 

a) Til dekningskjøpsagenten dersom denne på forhånd har gitt sitt samtykke til dette. 

b) Til den sentrale motparten dersom auksjonen er tildelt dette misligholdende clearingmedlemmet. 

Før det mottar meldingen nevnt i nr. 1, kan det misligholdende clearingmedlemmet fortsatt levere de finansielle instrumentene 

direkte til den sentrale motparten.  
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4. Den sentrale motparten skal meddele resultatene av dekningskjøpet til de misligholdende og mottakende 

clearingmedlemmene og til den berørte verdipapirsentralen senest på den siste bankdagen i perioden som er fastsatt i samsvar 

med artikkel 37. 

5. Dersom dekningskjøpet lykkes helt eller delvis, skal meldingen nevnt i nr. 4 inneholde opplysninger om mengden av og 

prisen på de finansielle instrumentene som er omfattet av dekningskjøpet. 

6. Dersom dekningskjøpet mislykkes helt eller delvis, skal meldingen nevnt i nr. 4 inneholde opplysninger om 

kontantvederlagsbeløpet som er beregnet i samsvar med artikkel 32, med mindre det spesifikt angis i meldingen at 

gjennomføringen av dekningskjøpet utsettes. 

7. Dersom gjennomføringen av dekningskjøpet utsettes, skal den sentrale motparten meddele resultatene av dette utsatte 

dekningskjøpet til de misligholdende og mottakende clearingmedlemmene og til den berørte verdipapirsentralen senest på den 

siste bankdagen i utsettelsesperioden nevnt i artikkel 38. 

8. Dersom dekningskjøpet nevnt i nr. 7 lykkes helt eller delvis, skal meldingen nevnt i samme nummer inneholde 

opplysninger om mengden av og prisen på de finansielle instrumentene som er omfattet av dekningskjøpet. 

9. Dersom dekningskjøpet nevnt i nr. 7 mislykkes helt eller delvis, skal meldingen nevnt i samme nummer inneholde 

opplysninger om kontantvederlagsbeløpet som er beregnet i samsvar med artikkel 32. 

10. Den sentrale motparten skal godkjenne og betale for de finansielle instrumentene nevnt i nr. 5 og 8 som er omfattet av 

dekningskjøpet, og skal sikre at følgende blir gjort ved slutten av hver bankdag som den sentrale motparten mottar disse 

finansielle instrumentene på: 

a) De finansielle instrumentene som er omfattet av dekningskjøpet, leveres til de mottakende clearingmedlemmene. 

b) Oppgjørsordrene som er knyttet til det manglende oppgjøret, annulleres. 

c) Nye oppgjørsordrer legges inn i oppgjørssystemet for verdipapirer for alle finansielle instrumenter som ikke er levert, og 

verdipapirsentralen mottar de opplysningene som er nødvendige for å identifisere slike nye oppgjørsordrer. 

11. Den sentrale motparten skal sikre at oppgjørsordrene som er knyttet til det manglende oppgjøret, annulleres etter at 

kontantvederlaget nevnt i nr. 6 og 9 er betalt, eller senest på den andre bankdagen etter at det er gitt melding som nevnt i de 

samme numrene. 

Underavsnitt 3 

Dekningskjøpsprosess for transaksjoner som ikke cleares gjennom en sentral motpart, og som gjennomføres på en handelsplass 

Artikkel 28 

Førstegangskontroll 

1. For transaksjoner som ikke cleares gjennom sentrale motparter, og som gjennomføres på en handelsplass, skal mottakende 

deltakere, gjennom sine kunder, uten unødig opphold underrette mottakende handelsplassmedlemmer om ethvert manglende 

oppgjør. 

2. Handelsplassen skal på anmodning opplyse den mottakende handelsplassen om de misligholdende handelsplas-

smedlemmenes identitet. Den første bankdagen etter utløpet av forlengelsesperioden skal det mottakende handelsplas-

smedlemmet kontrollere om det er mulig å gjennomføre et dekningskjøp i samsvar med artikkel 21. 

3. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre et dekningskjøp i henhold til artikkel 21, skal det mottakende handelsplas-

smedlemmet underrette det misligholdende handelsplassmedlemmet om resultatene av kontrollen og om kontantvederlags-

beløpet som er beregnet i samsvar med artikkel 32. Kontantvederlaget skal betales i samsvar med artikkel 33 nr. 2. 

4. Dersom et dekningskjøp er mulig, får artikkel 29 anvendelse. 

Artikkel 29 

Framgangsmåte for dekningskjøp og meldinger 

1. Dersom et dekningskjøp er mulig, skal det mottakende handelsplassmedlemmet utpeke en dekningskjøpsagent den første 

bankdagen etter utløpet av forlengelsesperioden og gi det misligholdende handelsplassmedlemmet melding om dette.  
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2. Etter å ha mottatt meldingen nevnt i nr. 1 skal det misligholdende handelsplassmedlemmet sikre at alle relevante 

oppgjørsordrer som er knyttet til det manglende oppgjøret, tilbakeholdes. 

3. Etter å ha mottatt meldingen nevnt i nr. 1 kan det misligholdende handelsplassmedlemmet levere de finansielle 

instrumentene til dekningskjøpsagenten bare dersom dekningskjøpsagenten på forhånd har gitt sitt samtykke til dette. 

Før det mottar meldingen nevnt i nr. 1, kan det misligholdende handelsplassmedlemmet fortsatt levere de finansielle 

instrumentene direkte til det mottakende handelsplassmedlemmet. 

4. Det mottakende handelsplassmedlemmet skal meddele resultatene av dekningskjøpet til det misligholdende 

handelsplassmedlemmet og til den berørte verdipapirsentralen senest på den siste bankdagen i perioden som er fastsatt i 

samsvar med artikkel 37. 

5. Dersom dekningskjøpet lykkes helt eller delvis, skal meldingen nevnt i nr. 4 inneholde opplysninger om mengden av og 

prisen på de finansielle instrumentene som er omfattet av dekningskjøpet. 

6. Dersom dekningskjøpet mislykkes helt eller delvis, skal meldingen nevnt i nr. 4 inneholde opplysninger om 

kontantvederlagsbeløpet som er beregnet i samsvar med artikkel 32, med mindre det spesifikt angis i meldingen at 

gjennomføringen av dekningskjøpet utsettes. 

7. Dersom gjennomføringen av dekningskjøpet utsettes, skal det mottakende handelsplassmedlemmet meddele resultatene av 

dette utsatte dekningskjøpet til det misligholdende handelsplassmedlemmet og til den berørte verdipapirsentralen senest på den 

siste bankdagen i utsettelsesperioden nevnt i artikkel 38. 

8. Dersom dekningskjøpet nevnt i nr. 7 lykkes helt eller delvis, skal meldingen nevnt i samme nummer inneholde 

opplysninger om mengden av og prisen på de finansielle instrumentene som er omfattet av dekningskjøpet. 

9. Dersom dekningskjøpet nevnt i nr. 7 mislykkes helt eller delvis, skal meldingen nevnt i samme nummer inneholde 

opplysninger om kontantvederlagsbeløpet som er beregnet i samsvar med artikkel 32. 

10. Det mottakende handelsplassmedlemmet skal godkjenne og betale for de finansielle instrumentene nevnt i nr. 5 og 8 som 

er omfattet av dekningskjøpet. 

11. De mottakende og de misligholdende handelsplassmedlemmene skal sikre at følgende skjer ved slutten av hver bankdag 

som det mottakende handelsplassmedlemmet mottar dokumentene nevnt i nr. 5 og 8 på: 

a) Oppgjørsordrene som er knyttet til det manglende oppgjøret, annulleres. 

b) De nye oppgjørsordrene legges inn i oppgjørssystemet for verdipapirer for alle finansielle instrumenter som ikke er levert, 

og verdipapirsentralen mottar de opplysningene som er nødvendige for å identifisere slike nye oppgjørsordrer. 

12. Det misligholdende handelsplassmedlemmet skal betale kontantvederlaget nevnt i nr. 6 og 9 i samsvar med artikkel 33 

nr. 2. 

13. De misligholdende og mottakende handelsplassmedlemmene skal sikre at de relevante oppgjørsordrene som er knyttet til 

det manglende oppgjøret, annulleres etter at kontantvederlaget nevnt i nr. 6 og 9 er betalt, eller senest på den andre bankdagen 

etter at det er gitt melding om kontantvederlagsbeløpet. 

Underavsnitt 4 

Dekningskjøpsprosess for transaksjoner som ikke cleares gjennom en sentral motpart og ikke gjennomføres på en handelsplass 

Artikkel 30 

Førstegangskontroll 

1. For transaksjoner som ikke cleares gjennom en sentral motpart og ikke gjennomføres på en handelsplass, skal mottakende 

deltakere, gjennom sine kunder og uten unødig opphold, underrette mottakende handelsparter om eventuelle manglende 

oppgjør. 

2. På den bankdagen som følger etter utløpet av forlengelsesperioden, skal mottakende handelsparter kontrollere om det er 

mulig å gjennomføre et dekningskjøp i samsvar med artikkel 21.  

 



Nr. 30/1006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

 

3. Dersom et dekningskjøp ikke er mulig i henhold til artikkel 21, skal mottakende handelsparter underrette den 

misligholdende handelsparten om resultatene av kontrollen og kontantvederlagsbeløpet som er beregnet i samsvar med artikkel 

32. Kontantvederlaget skal betales i samsvar med artikkel 33 nr. 2. 

4. Dersom dekningskjøpet er mulig, får artikkel 31 anvendelse. 

Artikkel 31 

Framgangsmåte for dekningskjøp og meldinger 

1. Dersom dekningskjøpet er mulig, skal den mottakende handelsparten utpeke en dekningskjøpsagent den første bankdagen 

etter utløpet av forlengelsesperioden og gi den misligholdende handelsparten melding om dette. 

2. Etter å ha mottatt meldingen nevnt i nr. 1, skal den misligholdende handelsparten sikre at enhver relevant oppgjørsordre 

som er knyttet til det manglende oppgjøret, tilbakeholdes. 

3. Etter å ha mottatt meldingen nevnt i nr. 1, kan den misligholdende handelsparten levere de finansielle instrumentene til 

dekningskjøpsagenten bare dersom dekningskjøpsagenten gir sitt forhåndssamtykke. 

Før den mottar meldingen nevnt i nr. 1, kan den misligholdende handelsparten fortsatt levere de finansielle instrumentene 

direkte til den mottakende handelsparten. 

4. Den mottakende handelsparten skal meddele resultatene av dekningskjøpet til den misligholdende handelsparten senest på 

den siste bankdagen i den perioden som er fastsatt i samsvar med artikkel 37. Den mottakende handelsparten skal sikre at den 

berørte verdipapirsentralen mottar de meddelte opplysningene uten unødig opphold. 

5. Dersom dekningskjøpet lykkes helt eller delvis, skal meldingen nevnt i nr. 4 inneholde opplysninger om mengden av og 

prisen på de finansielle instrumentene som er omfattet av dekningskjøpet. 

6. Dersom dekningskjøpet mislykkes helt eller delvis, skal meldingen nevnt i nr. 4 inneholde opplysninger om 

kontantvederlagsbeløpet som er beregnet i samsvar med artikkel 32, med mindre det spesifikt angis i meldingen at 

gjennomføringen av dekningskjøpet utsettes. 

7. Dersom gjennomføringen av dekningskjøpet utsettes, skal den mottakende handelsparten meddele resultatene av dette 

utsatte dekningskjøpet til den misligholdende handelsparten senest på den siste bankdagen i utsettelsesperioden nevnt i artikkel 

38. Den mottakende handelsparten skal sikre at den berørte verdipapirsentralen mottar de meddelte opplysningene uten unødig 

opphold. 

8. Dersom dekningskjøpet nevnt i nr. 7 lykkes helt eller delvis, skal meldingen nevnt i samme nummer inneholde 

opplysninger om mengden av og prisen på de finansielle instrumentene som er omfattet av dekningskjøpet. 

9. Dersom dekningskjøpet nevnt i nr. 7 mislykkes helt eller delvis, skal meldingen nevnt i samme nummer inneholde 

opplysninger om kontantvederlagsbeløpet som er beregnet i samsvar med artikkel 32. 

10. Den mottakende handelsparten skal godkjenne og betale for de finansielle instrumentene nevnt i nr. 5 og 8 som er omfattet 

av dekningskjøpet. 

11. De mottakende og de misligholdende handelspartene skal sikre at følgende skjer ved slutten av hver bankdag som den 

mottakende handelsparten mottar instrumentene nevnt i nr. 5 og 8 på: 

a) Oppgjørsordrene som er knyttet til det manglende oppgjøret, annulleres. 

b) De nye oppgjørsordrene legges inn i oppgjørssystemet for verdipapirer for alle finansielle instrumenter som ikke er levert, 

og verdipapirsentralen mottar de opplysningene som er nødvendige for å identifisere slike nye oppgjørsordrer. 

12. Den misligholdende handelsparten skal betale kontantvederlaget nevnt i nr. 6 og 9 i samsvar med artikkel 33 nr. 3.  
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13. De misligholdende og mottakende handelspartene skal sikre at de relevante oppgjørsordrene som er knyttet til det 

manglende oppgjøret, annulleres etter at kontantvederlaget nevnt i nr. 6 og 9 er betalt, eller senest på den andre bankdagen etter 

at det er gitt melding om dette kontantvederlagsbeløpet. 

Underavsnitt 5 

Beregning og betaling av kontantvederlaget, dekningskjøpskostnadene og den tilknyttede prisforskjellen 

Artikkel 32 

Beregning av kontantvederlaget 

1. Kontantvederlaget som skal betales i henhold til artikkel 7 nr. 7 i forordning (EU) nr. 909/2014, skal beregnes på en av 

følgende måter: 

a) For oppgjørsordrer mot betaling beregnes forskjellen mellom markedsverdien av de relevante finansielle instrumentene på 

bankdagen før utbetaling av kontantvederlaget og oppgjørsbeløpet som inngår i den mislykkede oppgjørsordren, dersom 

dette oppgjørsbeløpet er lavere enn den nevnte markedsverdien. 

b) For oppgjørsordrer uten betaling beregnes forskjellen mellom markedsverdien av de relevante finansielle instrumentene på 

bankdagen før utbetaling av kontantvederlaget og markedsverdien av disse finansielle instrumentene på den dagen de 

handles, dersom markedsverdien av disse finansielle instrumentene på den dagen de handles, er lavere enn på bankdagen 

før utbetaling av kontantvederlaget. 

2. Dersom det ikke allerede inngår i det finansielle instrumentets markedsverdi, skal kontantvederlaget som skal betales i 

henhold til artikkel 7 nr. 7 i forordning (EU) nr. 909/2014, inneholde en komponent som gjenspeiler endringer i valutakursene, 

samt selskapsrettigheter og påløpt rente. 

3. Markedsverdien omhandlet i nr. 1 skal fastsettes på følgende måte: 

a) For finansielle instrumenter nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(1) som er 

opptatt til handel på en handelsplass i Unionen, fastsettes den verdien som er fastsatt på grunnlag av sluttkursen på det mest 

relevante markedet med hensyn til likviditet nevnt i artikkel 4 nr. 6 bokstav b) i nevnte forordning. 

b) For andre finansielle instrumenter som er opptatt til handel på en handelsplass i Unionen enn dem som er nevnt i bokstav 

a), fastsettes den verdien som er fastsatt på grunnlag av sluttkursen på den handelsplassen i Unionen som har høyest 

omsetning. 

c) For andre finansielle instrumenter enn dem som er nevnt i bokstav a) og b), fastsettes den verdien som er fastsatt på 

grunnlag av en pris beregnet etter en forhåndsfastsatt metode som er godkjent av verdipapirsentralens vedkommende 

myndighet, og som tar utgangspunkt i kriterier basert på markedsdata, herunder markedspriser som er tilgjengelige fra 

forskjellige handelsplasser eller verdipapirforetak. 

4. Markedsverdien omhandlet i nr. 1 og komponenten som gjenspeiler endringer i valutakurser, selskapsrettigheter og 

påløpte renter, som nevnt i nr. 2, skal meddeles clearingmedlemmer, handelsplassmedlemmer og handelsparter i en detaljert 

spesifikasjon. 

Artikkel 33 

Betaling av kontantvederlaget 

1. For transaksjoner som cleares gjennom en sentral motpart, skal den sentrale motparten innkreve kontantvederlaget fra de 

misligholdende clearingmedlemmene og betale kontantvederlaget til de mottakende clearingmedlemmene. 

2. Dersom transaksjonene ikke er clearet gjennom en sentral motpart, men er gjennomført på en handelsplass, skal de 

misligholdende handelsplassmedlemmene betale kontantvederlaget til de mottakende handelsplassmedlemmene. 

3. Dersom transaksjonene ikke er clearet gjennom en sentral motpart og ikke er gjennomført på en handelsplass, skal de 

misligholdende handelspartene betale kontantvederlaget til de mottakende handelspartene.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 
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Artikkel 34 

Betaling av dekningskjøpskostnadene 

Beløpene nevnt i artikkel 7 nr. 8 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal betales av de misligholdende clearingmedlemmene, de 

misligholdende handelsplassmedlemmene eller de misligholdende handelspartene, alt etter hva som er relevant. 

Artikkel 35 

Betaling av prisforskjellen 

1. Dersom den prisen på finansielle instrumenter omhandlet i artikkel 5 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014 som ble avtalt 

på handelstidspunktet, er lavere enn den prisen som faktisk betales for disse finansielle instrumentene i henhold til artikkel 27 

nr. 10, artikkel 29 nr. 10 og artikkel 31 nr. 10, skal de misligholdende clearingmedlemmene, de misligholdende handelsplas-

smedlemmene eller de misligholdende handelspartene betale prisforskjellen til den sentrale motparten, de mottakende 

handelsplassmedlemmene eller de mottakende handelspartene, alt etter hva som er relevant. 

Dersom transaksjonene cleares gjennom en sentral motpart, skal den sentrale motparten innkreve prisforskjellen nevnt i første 

ledd fra misligholdende clearingmedlemmer og utbetale den til de mottakende clearingmedlemmene. 

2. Dersom prisen på aksjene som ble avtalt på handelstidspunktet, er høyere enn den prisen som faktisk blir betalt for disse 

aksjene i henhold til artikkel 27 nr. 10, artikkel 29 nr. 10 og artikkel 31 nr. 10, skal den tilsvarende prisforskjellen nevnt i 

artikkel 7 nr. 6 i forordning (EU) nr. 909/2014 anses som betalt. 

Avsnitt 4 

Frister for dekningskjøpsprosessen 

Artikkel 36 

Forlengelsesperioder 

I samsvar med artikkel 7 nr. 4 bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014 skal forlengelsesperioden for finansielle instrumenter 

omhandlet i artikkel 5 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014 økes fra fire til sju bankdager for alle andre finansielle instrumenter 

enn aksjer som har et likvid marked som nevnt i artikkel 2 nr. 1 punkt 17 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014. 

Artikkel 37 

Frister for levering av finansielle instrumenter 

Etter dekningskjøpsprosessen skal de finansielle instrumentene nevnt i artikkel 5 nr. 1 første ledd i forordning (EU)  

nr. 909/2014 leveres til de mottakende deltakerne som opptrer på vegne av den sentrale motparten, de mottakende 

clearingmedlemmene, handelsplassmedlemmene eller handelspartene, innen følgende frister: 

a) Fire bankdager etter forlengelsesperioden nevnt i artikkel 36 for aksjer som har et likvid marked. 

b) Sju bankdager etter forlengelsesperioden nevnt i artikkel 36 for andre finansielle instrumenter enn aksjer som har et likvid 

marked. 

c) Sju bankdager etter forlengelsesperioden nevnt i artikkel 7 nr. 3 annet ledd i forordning (EU) nr. 909/2014 for finansielle 

instrumenter som handles på vekstmarkeder for SMB-er. 

d) Dersom aksjer nevnt i bokstav a) handles på vekstmarkeder for SMB-er, får bokstav c) anvendelse. 

Artikkel 38 

Varighet av utsettelsesperioden for gjennomføring av et dekningskjøp 

Dersom den sentrale motparten, det mottakende handelsplassmedlemmet eller den mottakende handelsparten utsetter 

gjennomføringen av dekningskjøpet, skal varigheten av utsettelsesperioden nevnt i artikkel 7 nr. 7 i forordning (EU)  

nr. 909/2014 fastsettes i samsvar med fristene nevnt i artikkel 37.  
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Avsnitt 5 

Systematisk manglende levering 

Artikkel 39 

Konsekvent og systematisk manglende levering av verdipapirer 

1. En deltaker skal anses for konsekvent og systematisk å unnlate å levere i et oppgjørssystem for verdipapirer, som 

omhandlet i artikkel 7 nr. 9 i forordning (EU) nr. 909/2014, dersom dens oppgjørseffektivitet, beregnet med henvisning til 

antallet eller verdien av oppgjørsordrer, er minst 15 % lavere enn dette oppgjørssystemets oppgjørseffektivitet, i minst et 

relevant antall dager i løpet av de tolv foregående månedene. 

Det relevante antallet dager skal beregnes for hver deltaker som 10 % av antallet dager denne deltakeren har vært aktiv i 

oppgjørssystemet for verdipapirer i løpet av de tolv foregående månedene. 

2. Ved beregning av en deltakers oppgjørseffektivitet skal det vises særskilt til manglende oppgjør forårsaket av denne 

deltakeren. 

Avsnitt 6 

Oppgjørsinformasjon 

Artikkel 40 

Oppgjørsinformasjon for sentrale motparter og handelsplasser 

Oppgjørsinformasjonen omhandlet i artikkel 7 nr. 10 annet ledd i forordning (EU) nr. 909/2014 skal inneholde opplysninger om 

de relevante transaksjonene, om deltakerne og om de relevante oppgjørsordrene. Denne informasjonen skal bygge på 

opplysningene i oppgjørssystemet for verdipapirer som drives av verdipapirsentralen. 

Artikkel 41 

Oppgjørsinformasjon i mangel av direkte overføring av transaksjonsopplysninger fra handelsplassen 

For transaksjoner som gjennomføres på en handelsplass og ikke cleares gjennom en sentral motpart, og i mangel av direkte 

overføring av transaksjonsopplysninger fra handelsplassen til verdipapirsentralen, skal deltakere identifisere handelsplassen og 

transaksjonene i sine oppgjørsordrer. Dersom slike opplysninger ikke foreligger, skal verdipapirsentraler anse at transaksjonene 

ikke har blitt gjennomført på en handelsplass. 

KAPITTEL IV 

Sluttbestemmelser 

Artikkel 42 

Denne forordningen trer i kraft 24 måneder etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 25. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1276 

av 29. juli 2019 

om oppheving av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/627/EU om anerkjennelse av Australias rettslige og 

tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om 

kredittvurderingsbyråer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvur-

deringsbyråer(1), særlig artikkel 5 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen har i henhold til artikkel 5 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009 myndighet til å treffe en beslutning om 

likeverdighet der det fastslås at en tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer sikrer at kredittvurderingsbyråer som er 

godkjent eller registrert i tredjestaten, oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene i nevnte 

forordning og er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving i tredjestaten. For å anses som likeverdige må de 

rettslige og tilsynsmessige rammene minst oppfylle vilkårene fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009. 

2) Den 5. oktober 2012 vedtok Kommisjonen gjennomføringsbeslutning 2012/627/EU(2) og slo der fast at disse tre 

vilkårene var oppfylt, og at Australias rettslige og tilsynsmessige rammer for kredittvurderingsbyråer anses som 

likeverdige med kravene i forordning (EF) nr. 1060/2009 som gjaldt på det tidspunktet. 

3) Australias rettslige og tilsynsmessige rammer oppfyller fortsatt de tre vilkårene som opprinnelig var fastsatt i artikkel 5 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 462/2013(3) innførte tilleggskrav 

til kredittvurderingsbyråer registrert i Unionen og skjerpet dermed de rettslige og tilsynsmessige rammene for disse 

kredittvurderingsbyråene. Disse tilleggskravene omfatter regler for kredittutsikter, håndtering av interessekonflikter, 

krav om fortrolighet, kvalitet på kredittvurderingsmetoder samt framlegging og offentliggjøring av kredittvurderinger. 

4) I henhold til artikkel 2 annet ledd nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 462/2013 får tilleggskravene anvendelse fra  

1. juni 2018 ved vurdering av likeverdighet for tredjestaters rettslige og tilsynsmessige rammer. 

5) Dette var bakgrunnen for at Kommisjonen 13. juli 2017 anmodet Den europeiske verdipapir- og markedstilsyns-

myndighet (ESMA) om råd med hensyn til likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene i blant annet 

Australia med tilleggskravene innført ved forordning (EU) nr. 462/2013 og dens vurdering av betydningen av eventuelle 

forskjeller. 

6) I sin tekniske uttalelse offentliggjort 17. november 2017 konkluderte ESMA med at bestemmelsene i Australias rettslige 

og tilsynsmessige rammer ikke var tilstrekkelige til å oppfylle målene for tilleggskravene innført ved forordning (EU) 

nr. 462/2013. 

7) Artikkel 3 nr. 1 bokstav w) innfører en definisjon av kredittutsikter, og i forordning (EF) nr. 1060/2009 er nå visse krav 

til kredittvurderinger utvidet til også å gjelde kredittutsikter. Australias rettslige og tilsynsmessige rammer anerkjenner 

ikke eksplisitt kredittutsikter, men Australian Securities and Investment Commission mener at kredittutsikter omfattes 

av definisjonen av «rådgivning om finansielle produkter» og dermed er underlagt de samme kravene som 

kredittvurderinger.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 30.7.2019, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 310/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 14 av 5.3.2020, s. 69. 

(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/627/EU av 5. oktober 2012 om anerkjennelse av Australias rettslige og tilsynsmessige 

rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 274 

av 9.10.2012, s. 30). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 462/2013 av 21. mai 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1060/2009 om 

kredittvurderingsbyråer (EUT L 146 av 31.5.2013, s. 1). 
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8) For å styrke oppfatningen av kredittvurderingsbyråene som uavhengige av de kredittvurderte enhetene ble reglene om 

interessekonflikter i artikkel 6 nr. 4 og artikkel 6a og 6b i forordning (EF) nr. 1060/2009 utvidet ved forordning (EU)  

nr. 462/2013 til å omfatte interessekonflikter forårsaket av aksjeeiere eller deleiere som har en viktig stilling i 

kredittvurderingsbyrået. I henhold til Australias rettslige og tilsynsmessige rammer skal et kredittvurderingsbyrå ha 

innført egnede ordninger for å håndtere interessekonflikter som måtte oppstå i forbindelse med dets 

virksomhet. Regelverket omhandler imidlertid ikke eksplisitt interessekonflikter knyttet til aksjeeiere. Følgelig finnes 

det ingen tilsvarende krav om at kredittvurderingsbyråer skal ha forbud mot å utstede kredittvurderinger for foretak som 

innehar mer enn 10 % av deres aksjekapital, eller mot å yte konsulent- eller rådgivningstjenester til foretak som innehar 

mer enn 5 % av deres aksjekapital. 

9) Forordning (EU) nr. 462/2013 innfører nye bestemmelser for å sikre at fortrolige opplysninger bare brukes for formål 

knyttet til kredittvurderingsvirksomhet og er beskyttet mot bedrageri, tyveri og misbruk. For dette formål skal 

kredittvurderingsbyråene i henhold til artikkel 10 nr. 2a i forordning (EF) nr. 1060/2009 behandle alle 

kredittvurderinger, kredittutsikter og tilknyttede opplysninger som innsideinformasjon til de offentliggjøres. Australias 

rettslige og tilsynsmessige rammer fastsetter detaljerte krav når det gjelder de tiltakene kredittvurderingsbyråene må 

treffe for å beskytte fortrolige opplysninger de har i sin besittelse om utstedere. Dermed finnes det en troverdig ramme 

som beskytter fortrolige opplysninger mot misbruk. 

10) Forordning (EU) nr. 462/2013 tar sikte på å skape større gjennomsiktighet og heve kvaliteten på kredittvurderings-

metodene. I vedlegg I avsnitt D del I nr. 3 i forordning (EF) nr. 1060/2009 innføres en plikt for kredittvurderingsbyråene 

til å gi kredittvurderte enheter mulighet til å melde fra om eventuelle faktafeil før kredittvurderingen eller kredittutsikten 

offentliggjøres. Australias rettslige og tilsynsmessige rammer inneholder ikke noe eksplisitt krav om at et 

kredittvurderingsbyrå skal underrette den kredittvurderte enheten om kredittvurderingen før den offentliggjøres. I stedet 

fastsetter Australias rettslige og tilsynsmessige rammer at kredittvurderingsbyråene har plikt til å underrette en 

kredittvurdert enhet bare i tilfeller der dette er «mulig og hensiktsmessig», uten å fastsette noen minste svarfrist. 

11) Ved forordning (EU) nr. 462/2013 ble det innført beskyttelsestiltak i artikkel 8 nr. 5a, nr. 6 bokstav aa) og ab) og nr. 7 i 

forordning (EF) nr. 1060/2009 for å sikre at ingen endringer av vurderingsmetoder gjør metodene mindre strenge. I 

henhold til Australias rettslige og tilsynsmessige rammer skal kredittvurderte enheter som berøres av en metodeendring, 

underrettes. Det foreligger imidlertid ikke noe krav om at kredittvurderingsbyråer skal rådføre seg med 

markedsdeltakerne før de gjennomfører en vesentlig endring av en metode, om at tilsynsmyndigheten skal underrettes, 

eller om at de på sitt nettsted skal offentliggjøre alle feil som er identifisert i en kredittvurderingsmetode. 

12) Forordning (EU) nr. 462/2013 skjerper kravene til framlegging og offentliggjøring av kredittvurderinger. I henhold til 

artikkel 8 nr. 2 og vedlegg I avsnitt D del I nr. 2a i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal et kredittvurderingsbyrå ved 

offentliggjøring av kredittvurderingsmetoder, vurderingsmodeller og grunnleggende forutsetninger også legge fram en 

veiledning som skal være tydelig og lett å forstå, og som redegjør for alle forutsetninger, parametrer, begrensninger og 

eventuelle usikkerheter med hensyn til modellene og vurderingsmetodene som brukes i kredittvurderingsprosessen. Selv 

om kredittvurderingsbyråer i henhold til Australias rettslige og tilsynsmessige rammer skal opplyse om en 

kredittvurdering er gjort på oppfordring, om den kredittvurderte enheten har deltatt, og om eventuelle begrensninger ved 

kredittvurderingene, foreligger det ikke noe krav om at offentligheten skal gis veiledning om metoden bak en 

kredittvurdering. 

13) For å styrke konkurransen og begrense risikoen for interessekonflikter i kredittvurderingssektoren innfører forordning 

(EU) nr. 462/2013 et krav i vedlegg I avsnitt E del II i forordning (EF) nr. 1060/2009 om at gebyrer som 

kredittvurderingsbyråene krever for kredittvurderinger og tilleggstjenester, ikke skal være diskriminerende og skal være 

basert på faktiske kostnader. Den krever at kredittvurderingsbyråene skal offentliggjøre visse finansielle opplysninger. 

Australias rettslige og tilsynsmessige ordning krever at kredittvurderingsbyråer skal offentliggjøre opplysninger om 

inntektsstrømmene og framlegge visse opplysninger for tilsynsmyndigheten i en årsrapport, med unntak for små 

kredittvurderingsbyråer. Ut over dette er det ikke noe krav om at kredittvurderingsbyråer skal offentliggjøre foreløpige 

kredittvurderinger eller innrapportere sine gebyroversikter eller gebyrer som kreves av kundene, til tilsynsmyndigheten. 

Det er heller ikke krav om at gebyrene som kreves av kundene, skal være basert på kostnader og ikke skal være 

diskriminerende. 

14) På bakgrunn av de faktorene som er undersøkt, oppfyller ikke Australias rettslige og tilsynsmessige rammer for 

kredittvurderingsbyråer alle vilkårene for likeverdighet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 annet ledd i forordning (EF)  

nr. 1060/2009. De kan derfor ikke anses som likeverdige med de rettslige og tilsynsmessige rammene opprettet ved 

nevnte forordning. 

15) Gjennomføringsbeslutning 2012/627/EU bør derfor oppheves. 
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16) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Gjennomføringsbeslutning 2012/627/EU oppheves. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 29. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1277 

av 29. juli 2019 

om oppheving av gjennomføringsbeslutning 2012/630/EU om anerkjennelse av Canadas rettslige og 

tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvur-

deringsbyråer(1), særlig artikkel 5 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen har i henhold til artikkel 5 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009 myndighet til å treffe en beslutning om 

likeverdighet der det fastslås at en tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer sikrer at kredittvurderingsbyråer som er 

godkjent eller registrert i tredjestaten, oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene i nevnte 

forordning og er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving i tredjestaten. For å anses som likeverdige må de 

rettslige og tilsynsmessige rammene minst oppfylle vilkårene fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009. 

2) Den 5. oktober 2012 vedtok Kommisjonen gjennomføringsbeslutning 2012/630/EU(2) og slo der fast at disse tre 

vilkårene var oppfylt, og at Canadas rettslige og tilsynsmessige rammer for kredittvurderingsbyråer anses som 

likeverdige med kravene i forordning (EF) nr. 1060/2009 som gjaldt på det tidspunktet. 

3) Canadas rettslige og tilsynsmessige rammer oppfyller fortsatt de tre vilkårene som opprinnelig var fastsatt i artikkel  

5 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 462/2013(3) innførte tilleggskrav 

til kredittvurderingsbyråer registrert i Unionen og skjerpet dermed de rettslige og tilsynsmessige rammene for disse 

kredittvurderingsbyråene. Disse tilleggskravene omfatter rettslig bindende regler for kredittvurderingsbyråer med 

hensyn til kredittutsikter, håndtering av interessekonflikter, krav om fortrolighet, kvalitet på kredittvurderingsmetoder 

samt framlegging og offentliggjøring av kredittvurderinger. 

4) I henhold til artikkel 2 annet ledd nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 462/2013 får tilleggskravene anvendelse fra  

1. juni 2018 ved vurdering av likeverdighet for tredjestaters rettslige og tilsynsmessige rammer. 

5) Den 6. juli 2017 offentliggjorde Canadas tilsynsmyndighet en melding med forslag til endringer av nasjonalt instrument 

25-101 om utpekte kredittvurderingsbyråer («Notice with proposed amendments to National Instrument 25-101 

regarding Designated Rating Organisations»), der det ble nevnt at disse endringene var nødvendige for å gjenspeile nye 

krav til kredittvurderingsbyråer i EU for at Unionen fortsatt skal kunne anerkjenne Canadas regelverk som likeverdig 

med Unionens for reguleringsformål. 

6) Den 13. juli 2017 anmodet Kommisjonen Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) om råd med 

hensyn til likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene i blant annet Canada med tilleggskravene innført 

ved forordning (EU) nr. 462/2013 og dens vurdering av betydningen av eventuelle forskjeller. 

7) I sin tekniske uttalelse offentliggjort 17. november 2017 konkluderte ESMA med at Canadas rettslige og tilsynsmessige 

rammer for kredittvurderingsbyråer ville være tilstrekkelige til å oppfylle målene for tilleggskravene innført ved 

forordning (EU) nr. 462/2013 dersom den foreslåtte regelendringen ble gjennomført i lovgivningen før 1. juni 2018.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 30.7.2019, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 310/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 14 av 5.3.2020, s. 69. 

(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/630/EU av 5. oktober 2012 om anerkjennelse av Canadas rettslige og tilsynsmessige 

rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 278 

av 12.10.2012, s. 17). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 462/2013 av 21. mai 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1060/2009 om 

kredittvurderingsbyråer (EUT L 146 av 31.5.2013, s. 1). 
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8) Den 29. mars 2018 offentliggjorde Canadas tilsynsmyndighet på sitt nettsted at den fortsatt vurderer kommentarene som 

kom inn i høringsperioden, og planlegger å utsette endringene av NI 25-101 til en senere dato i 2018. Canadas 

tilsynsmyndighet har imidlertid underrettet Kommisjonens tjenester om at planene om å endre National Instrument  

25-101 om utpekte kredittvurderingsbyråer for tiden er satt på vent, uten noen ny tidsangivelse. Vurderingen som ligger 

til grunn for denne beslutning, ser derfor bort fra alle forventede endringer. 

9) Ved forordning (EU) nr. 462/2013 ble det innført en definisjon av kredittutsikter i artikkel 3 nr. 1 bokstav w), og i 

forordning (EF) nr. 1060/2009 er visse krav til kredittvurderinger nå utvidet til også å gjelde kredittutsikter. Det 

kanadiske regelverket anerkjenner ikke kredittutsikter som et eget element som skiller seg fra kredittvurderinger, selv 

om det finnes visse henvisninger til tiltak, uttalelser og rapporter som er brede nok til implisitt å omfatte kredittutsikter. 

10) For å styrke oppfatningen av kredittvurderingsbyråene som uavhengige av de kredittvurderte enhetene ble reglene om 

interessekonflikter i artikkel 6 nr. 4 og artikkel 6a og 6b i forordning (EF) nr. 1060/2009 utvidet ved forordning (EU)  

nr. 462/2013 til å omfatte interessekonflikter forårsaket av aksjeeiere eller deleiere som har en viktig stilling i 

kredittvurderingsbyrået. Det kanadiske regelverket er ikke like detaljert og normativ som unionsregelverket. Selv om det 

finnes et allment krav om utforming av forsvarlige interne ordninger som skal overvåkes og evalueres med hensyn til 

tilstrekkelighet og effektivitet for å rette opp eventuelle mangler, foreligger det ikke noe like detaljert, eksplisitt krav om 

håndtering av interessekonflikter knyttet til betydelige aksjeeiere. Det foreligger heller ikke noe forbud mot å utstede en 

kredittvurdering for en enhet selv om et medlem av kredittvurderingsbyråets styre eller en aksjeeier som innehar mer 

enn 10 % av aksjene eller stemmerettene i kredittvurderingsbyrået, også innehar mer enn 10 % av aksjene i den 

kredittvurderte enheten. Det er heller ikke noe forbud mot at en fysisk eller juridisk person som innehar mer enn 5 % av 

aksjene eller stemmerettene i et kredittvurderingsbyrå, kan yte konsulent- eller rådgivningstjenester til en enhet som har 

blitt kredittvurdert av det samme kredittvurderingsbyrået. 

11) Forordning (EU) nr. 462/2013 innfører nye bestemmelser for å sikre at fortrolige opplysninger bare brukes for formål 

knyttet til kredittvurderingsvirksomhet og er beskyttet mot bedrageri, tyveri og misbruk. For dette formål skal 

kredittvurderingsbyråene i henhold til artikkel 10 nr. 2a i forordning (EF) nr. 1060/2009 behandle alle kredittvur-

deringer, kredittutsikter og tilknyttede opplysninger som innsideinformasjon til de offentliggjøres. Canadas rettslige og 

tilsynsmessige rammer inneholder en definisjon av innsideinformasjon, men kredittvurderinger og opplysninger i den 

forbindelse anerkjennes ikke automatisk som slik informasjon. 

12) Forordning (EU) nr. 462/2013 tar sikte på å skape større gjennomsiktighet og heve kvaliteten på kredittvurderings-

metodene. I vedlegg I avsnitt D del I nr. 3 i forordning (EF) nr. 1060/2009 innføres en plikt for kredittvurderingsbyråene 

til å gi kredittvurderte enheter mulighet til å melde fra om eventuelle faktafeil før kredittvurderingen eller kredittutsikten 

offentliggjøres. Canadas rettslige og tilsynsmessige rammer inneholder krav om at et kredittvurderingsbyrå skal 

underrette den kredittvurderte enheten, uten å angi om det skal skje i arbeidstiden, om de kritiske opplysningene og de 

viktigste betraktningene som kredittvurderingen er basert på, før den offentliggjøres, men det ikke er satt opp noen 

tidsramme for svar fra den kredittvurderte enheten. 

13) Ved forordning (EU) nr. 462/2013 ble det innført beskyttelsestiltak i artikkel 8 nr. 5a, nr. 6 bokstav aa) og ab) og nr. 7 i 

forordning (EF) nr. 1060/2009 for å sikre at ingen endringer av vurderingsmetoder gjør metodene mindre strenge. Selv 

om Canadas rettslige og tilsynsmessige rammer krever at kredittvurderinger utstedes i samsvar med metoder som er 

strenge, systematiske, kontinuerlige og underlagt validering, finnes det ikke noe eksplisitt krav om at endringer av 

kredittvurderinger skal utstedes i samsvar med offentliggjorte metoder. Kredittvurderingsbyråene har ikke plikt til å 

rådføre seg med markedsdeltakerne når de endrer sine metoder eller korrigerer feil i sine metoder. Det finnes heller ikke 

noe eksplisitt krav om at tilsynsmyndigheten, andre myndigheter eller berørte enheter skal underrettes om eventuelle feil 

i en metode som vil kunne påvirke deres kredittvurderinger. 

14) Forordning (EU) nr. 462/2013 skjerper kravene til framlegging og offentliggjøring av kredittvurderinger. I henhold til 

artikkel 8 nr. 2 og vedlegg I avsnitt D del I nr. 2a i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal et kredittvurderingsbyrå ved 

offentliggjøring av kredittvurderingsmetoder, vurderingsmodeller og grunnleggende forutsetninger også legge fram en 

veiledning som skal være tydelig og lett å forstå, og som redegjør for alle forutsetninger, parametrer, begrensninger og 

eventuelle usikkerheter med hensyn til modellene og vurderingsmetodene som brukes i kredittvurderings-

prosessen. Canadas rettslige og tilsynsmessige rammer stiller ikke noe strengt krav for å sikre at kredittvurderingstiltak 

og -metoder følges av en egnet veiledning. Det er heller ikke noe eksplisitt krav om at kredittvurderingsbyrået i 

kredittvurderingen skal understreke at vurderingen gir uttrykk for byråets oppfatning, og at man bør støtte seg til den 

bare i begrenset utstrekning. 

15) For å styrke konkurransen og begrense risikoen for interessekonflikter i kredittvurderingssektoren innfører forordning 

(EU) nr. 462/2013 et krav i vedlegg I avsnitt E del II i forordning (EF) nr. 1060/2009 om at gebyrer som 

kredittvurderingsbyråene krever for kredittvurderinger og tilleggstjenester, ikke skal være diskriminerende og skal være 
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basert på faktiske kostnader. Den krever at kredittvurderingsbyråene skal offentliggjøre visse finansielle opplysninger. 

Canadas rettslige og tilsynsmessige rammer inneholder ikke noe systematisk krav om at kredittvurderingsbyråer skal 

framlegge sin prispolitikk for tilsynsmyndigheten eller de kredittvurderte enhetene, selv om tilsynsmyndigheten kan 

anmode om disse opplysningene i forbindelse med en undersøkelse. Det er heller ikke krav om at gebyrene som kreves 

av kundene, skal være basert på kostnader og ikke skal være diskriminerende. 

16) På bakgrunn av de faktorene som er undersøkt, oppfyller ikke Canadas rettslige og tilsynsmessige rammer for 

kredittvurderingsbyråer alle vilkårene for likeverdighet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 annet ledd i forordning (EF)  

nr. 1060/2009. De kan derfor ikke anses som likeverdige med de rettslige og tilsynsmessige rammene opprettet ved 

nevnte forordning. 

17) Gjennomføringsbeslutning 2012/630/EU bør derfor oppheves. 

18) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Gjennomføringsbeslutning 2012/630/EU oppheves. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 29. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1278 

av 29. juli 2019 

om oppheving av gjennomføringsbeslutning 2014/248/EU om anerkjennelse av Singapores rettslige og 

tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvur-

deringsbyråer(1), særlig artikkel 5 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen har i henhold til artikkel 5 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009 myndighet til å treffe en beslutning om 

likeverdighet der det fastslås at en tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer sikrer at kredittvurderingsbyråer som er 

godkjent eller registrert i tredjestaten, oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene i nevnte 

forordning og er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving i tredjestaten. For å anses som likeverdige må de 

rettslige og tilsynsmessige rammene minst oppfylle vilkårene fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009. 

2) Den 28. april 2014 vedtok Kommisjonen gjennomføringsbeslutning 2014/248/EU(2) og slo der fast at disse tre vilkårene 

var oppfylt, og at Singapores rettslige og tilsynsmessige rammer for kredittvurderingsbyråer anses som likeverdige med 

kravene i forordning (EF) nr. 1060/2009 som gjaldt på det tidspunktet. 

3) Singapores rettslige og tilsynsmessige rammer oppfyller fortsatt de tre vilkårene som opprinnelig var fastsatt i artikkel 5 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 462/2013(3) innførte imidlertid 

tilleggskrav til kredittvurderingsbyråer registrert i Unionen og skjerpet dermed de rettslige og tilsynsmessige rammene 

for disse kredittvurderingsbyråene. Disse tilleggskravene omfatter rettslig bindende regler for kredittvurderingsbyråer 

med hensyn til kredittutsikter, håndtering av interessekonflikter, krav om fortrolighet, kvalitet på kredittvurderings-

metoder samt framlegging og offentliggjøring av kredittvurderinger. 

4) I henhold til artikkel 2 annet ledd nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 462/2013 får tilleggskravene anvendelse fra  

1. juni 2018 ved vurdering av likeverdighet for tredjestaters rettslige og tilsynsmessige rammer. 

5) Dette var bakgrunnen for at Kommisjonen 13. juli 2017 anmodet Den europeiske verdipapir- og markedstilsyns-

myndighet (ESMA) om råd med hensyn til likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene i blant annet 

Singapore med tilleggskravene innført ved forordning (EU) nr. 462/2013 og dens vurdering av betydningen av 

eventuelle forskjeller. 

6) I sin tekniske uttalelse offentliggjort 17. november 2017 opplyste ESMA at bestemmelsene i Singapores rettslige og 

tilsynsmessige rammer ikke var tilstrekkelige til å oppfylle målene for tilleggskravene innført ved forordning (EU)  

nr. 462/2013. 

7) Ved forordning (EU) nr. 462/2013 ble en definisjon av kredittutsikter innført i artikkel 3 nr. 1 bokstav w) i forordning 

(EF) nr. 1060/2009, og visse krav til kredittvurderinger ble utvidet til også å gjelde kredittutsikter. Singapores rettslige 

og tilsynsmessige rammer anerkjenner ikke kredittutsikter.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 30.7.2019, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 310/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 14 av 5.3.2020, s. 69. 

(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/248/EU av 28. april 2014 om anerkjennelse av Singapores rettslige og tilsynsmessige 

rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 132 

av 3.5.2014, s. 73). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 462/2013 av 21. mai 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1060/2009 om 

kredittvurderingsbyråer (EUT L 146 av 31.5.2013, s. 1). 
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8) For å styrke oppfatningen av kredittvurderingsbyråene som uavhengige av de kredittvurderte enhetene ble reglene om 

interessekonflikter i artikkel 6 nr. 4 og artikkel 6a og 6b i forordning (EF) nr. 1060/2009 utvidet ved forordning (EU)  

nr. 462/2013 til å omfatte interessekonflikter forårsaket av aksjeeiere eller deleiere som har en viktig stilling i 

kredittvurderingsbyrået. Singapores rettslige og tilsynsmessige rammer er ikke like detaljerte og normative som 

unionsregelverket. Det er krav om at det skal opprettes en internkontrollfunksjon og interne framgangsmåter for å 

identifisere, redusere og forebygge interessekonflikter. Det er imidlertid ikke noe eksplisitt krav om håndtering av 

interessekonflikter knyttet til aksjeeiere. Følgelig er det ikke noe forbud mot å utstede en kredittvurdering for en enhet 

selv om et medlem av kredittvurderingsbyråets styre eller en aksjeeier som innehar mer enn 10 % av aksjene eller 

stemmerettene i kredittvurderingsbyrået, innehar mer enn 10 % av aksjene i den kredittvurderte enheten. Det er heller 

ikke noe forbud mot at en fysisk eller juridisk person som innehar mer enn 5 % av aksjene eller stemmerettene i et 

kredittvurderingsbyrå, kan yte konsulent- eller rådgivningstjenester til en enhet som har blitt kredittvurdert av det 

samme kredittvurderingsbyrået. 

9) Forordning (EU) nr. 462/2013 innfører nye bestemmelser for å sikre at fortrolige opplysninger bare brukes for formål 

knyttet til kredittvurderingsvirksomhet og er beskyttet mot bedrageri, tyveri og misbruk. For dette formål skal 

kredittvurderingsbyråene i henhold til artikkel 10 nr. 2a i forordning (EF) nr. 1060/2009 behandle alle kredittvur-

deringer, kredittutsikter og tilknyttede opplysninger som innsideinformasjon til de offentliggjøres. Singapores rettslige 

og tilsynsmessige rammer inneholder en definisjon av innsideinformasjon, men kredittvurderinger og opplysninger i den 

forbindelse anerkjennes ikke automatisk som slik informasjon. 

10) Forordning (EU) nr. 462/2013 tar sikte på å skape større gjennomsiktighet og heve kvaliteten på kredittvurderings-

metodene. I vedlegg I avsnitt D del I nr. 3 i forordning (EF) nr. 1060/2009 innføres en plikt for kredittvurderingsbyråene 

til å gi kredittvurderte enheter mulighet til å melde fra om eventuelle faktafeil før kredittvurderingen eller kredittutsikten 

offentliggjøres. Singapores rettslige og tilsynsmessige rammer inneholder ikke noe eksplisitt krav om at et 

kredittvurderingsbyrå skal underrette den kredittvurderte enheten om kredittvurderingen før den offentliggjøres. Et 

kredittvurderingsbyrå skal underrette den kredittvurderte enheten bare i tilfeller der dette er mulig og hensiktsmessig. 

11) Ved forordning (EU) nr. 462/2013 innføres beskyttelsestiltak i artikkel 8 nr. 5a, nr. 6 bokstav aa) og ab) og nr. 7 i 

forordning (EF) nr. 1060/2009 for å sikre at ingen endringer av vurderingsmetoder gjør metodene mindre strenge. I 

henhold til Singapores rettslige og tilsynsmessige rammer skal et kredittvurderingsbyrå opprette og gjennomføre en 

streng og formell kontrollfunksjon for periodisk gjennomgang av kredittvurderingsmetoder. De inneholder imidlertid 

ikke noe eksplisitt krav om at et kredittvurderingsbyrå skal korrigere feil og holde samråd om eventuelle endringer av 

metoder. Selv om kredittvurderingsbyråene skal offentliggjøre alle vesentlige endringer av sine metoder, er det ikke noe 

krav om underretning av verken tilsynsmyndigheten eller alle berørte enheter i slike tilfeller. 

12) Forordning (EU) nr. 462/2013 skjerper kravene til framlegging og offentliggjøring av kredittvurderinger. I henhold til 

artikkel 8 nr. 2 og vedlegg I avsnitt D del I nr. 2a i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal et kredittvurderingsbyrå ved 

offentliggjøring av kredittvurderingsmetoder, vurderingsmodeller og grunnleggende forutsetninger også legge fram en 

veiledning som skal være tydelig og lett å forstå, og som redegjør for alle forutsetninger, parametrer, begrensninger og 

eventuelle usikkerheter med hensyn til modellene og vurderingsmetodene som brukes i kredittvurderings-

prosessen. Singapores rettslige og tilsynsmessige rammer fastsetter krav som skal sikre at kredittvurderingstiltak og  

-metoder følges av en egnet veiledning. 

13) For å styrke konkurransen og begrense risikoen for interessekonflikter i kredittvurderingssektoren innfører forordning 

(EU) nr. 462/2013 et krav i vedlegg I avsnitt E del II i forordning (EF) nr. 1060/2009 om at gebyrer som 

kredittvurderingsbyråene krever for kredittvurderinger og tilleggstjenester, ikke skal være diskriminerende og skal være 

basert på faktiske kostnader. Den krever at kredittvurderingsbyråene skal offentliggjøre visse finansielle opplysninger. 

Singapores rettslige og tilsynsmessige rammer inneholder ikke noe systematisk krav om at kredittvurderingsbyråer skal 

framlegge sin prispolitikk for tilsynsmyndigheten eller de kredittvurderte enhetene, selv om tilsynsmyndigheten kan 

anmode om disse opplysningene i forbindelse med sin tilsynsvirksomhet. Det er heller ikke krav om at gebyrene som 

kreves av kundene, skal være basert på kostnader og ikke skal være diskriminerende. 

14) På bakgrunn av de faktorene som er undersøkt, oppfyller ikke Singapores rettslige og tilsynsmessige rammer for 

kredittvurderingsbyråer alle vilkårene for likeverdighet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 annet ledd i forordning (EF)  

nr. 1060/2009. De kan derfor ikke anses som likeverdige med de rettslige og tilsynsmessige rammene opprettet ved 

nevnte forordning. 

15) Gjennomføringsbeslutning 2014/248/EU bør derfor oppheves. 

16) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Gjennomføringsbeslutning 2014/248/EU oppheves. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 29. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1279 

av 29. juli 2019 

om anerkjennelse av De forente staters rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvur-

deringsbyråer(1), særlig artikkel 5 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen har i henhold til artikkel 5 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009 myndighet til å treffe en beslutning om 

likeverdighet dersom en tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer sikrer at kredittvurderingsbyråer som er godkjent 

eller registrert i tredjestaten, oppfyller rettslig bindende krav i nevnte forordning og er underlagt effektivt tilsyn og 

effektiv håndheving i tredjestaten. 

2) Formålet med denne beslutning om likeverdighet er å gjøre det mulig for kredittvurderingsbyråer fra De forente stater 

(USA), i den utstrekning de ikke er systemviktige for finansmarkedenes stabilitet eller integritet i en eller flere 

medlemsstater, å søke Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) om godkjenning. Denne 

beslutning om likeverdighet gir ESMA mulighet til å foreta en individuell vurdering av disse kredittvurderingsbyråene 

fra sak til sak og gi unntak fra noen av de organisatoriske kravene til kredittvurderingsbyråer som driver virksomhet i 

Den europeiske union, herunder kravet om fysisk tilstedeværelse i Den europeiske union. 

3) For å anses som likeverdige må de rettslige og tilsynsmessige rammene i tredjestaten minst oppfylle de tre vilkårene 

fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009. 

4) Den 5. oktober 2012 vedtok Kommisjonen gjennomføringsbeslutning 2012/628/EU(2) og slo der fast at disse tre 

vilkårene var oppfylt, og at USAs rettslige og tilsynsmessige rammer for kredittvurderingsbyråer anses som likeverdige 

med kravene i forordning (EF) nr. 1060/2009 som gjaldt på det tidspunktet. 

5) I henhold til det første vilkåret i artikkel 5 nr. 6 i forordning (EU) nr. 1060/2009 skal kredittvurderingsbyråer i 

tredjestaten være underlagt krav om godkjenning eller registrering og også være underlagt løpende effektivt tilsyn og 

effektiv håndheving. I henhold til USAs rettslige og tilsynsmessige rammer skal kredittvurderingsbyråer registrere seg 

som nasjonalt anerkjente statistiske kredittvurderingsbyråer (Nationally Recognized Statistical Ratings Organizations, 

NRSRO) hos USAs Securities and Exchange Commission (SEC) for at deres kredittvurderinger skal kunne brukes for 

reguleringsformål. SEC fører deretter løpende tilsyn med dem. SEC er gitt en omfattende tilsynsmyndighet som gjør den 

i stand til å undersøke om kredittvurderingsbyråene etterlever sine rettslige forpliktelser. Dette omfatter myndighet til å 

kreve tilgang til dokumenter, gjennomføre undersøkelser og utføre stedlig tilsyn samt myndighet til å kreve tilgang til 

utskrifter av telefonsamtaler og elektronisk kommunikasjon. SEC kan utøve denne myndigheten ikke bare overfor 

kredittvurderingsbyråer, men også overfor andre personer som deltar i kredittvurderingsvirksomhet. I henhold til USAs 

rettslige og tilsynsmessige rammer skal SEC minst én gang i året gjennomføre en kontroll av hver NRSRO og 

rapportere om resultatet av disse kontrollene. Dersom SEC har konstatert at en NRSRO ikke overholder sine 

forpliktelser i henhold til de relevante reglene, kan den vedta en rekke tilsynstiltak for å stanse overtredelsen. Disse 

tiltakene omfatter myndighet til å trekke tilbake registreringen, suspendere bruken av kredittvurderinger for 

reguleringsformål og pålegge kredittvurderingsbyråene å stanse overtredelsen. SEC kan også ilegge 

kredittvurderingsbyråene betydelige overtredelsesgebyrer for overtredelse av de aktuelle kravene. NRSRO-ene er derfor 

underlagt løpende effektivt tilsyn og effektiv håndheving. Samarbeidsavtalen som er inngått mellom ESMA og SEC, 

inneholder bestemmelser om utveksling av opplysninger om håndhevings- og tilsynstiltak truffet overfor 

kredittvurderingsbyråer som driver grensekryssende virksomhet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 30.7.2019, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 310/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 14 av 5.3.2020, s. 69. 

(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/628/EU om anerkjennelse av De forente staters rettslige og tilsynsmessige rammer som 

likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 274 av 9.10.2012, 

s. 32). 
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6) I henhold til det andre vilkåret i artikkel 5 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal kredittvurderingsbyråer i 

tredjestaten være underlagt rettslig bindende bestemmelser som er likeverdige med bestemmelsene i artikkel 6–12 i 

forordning (EF) nr. 1060/2009 og vedlegg I til nevnte forordning. USAs rettslige og tilsynsmessige rammer anses som 

likeverdige med kravene i forordningen om kredittvurderingsbyråer med hensyn til håndtering av interessekonflikter, 

organisatoriske prosesser og framgangsmåter som et kredittvurderingsbyrå må ha innført, kvaliteten på 

kredittvurderingene og kredittvurderingsmetodene, offentliggjøring av kredittvurderinger og generell og periodisk 

offentliggjøring av opplysninger om kredittvurderingsvirksomheten. Dermed gir USAs rettslige og tilsynsmessige 

rammer et likeverdig vern når det gjelder integritet, gjennomsiktighet, god styring av kredittvurderingsbyråer og 

kredittvurderingsvirksomhetens pålitelighet. 

7) I henhold til det tredje vilkåret i artikkel 5 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal tredjestatens lovgivning hindre 

tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter i tredjestaten i å gripe inn i kredittvurderingenes innhold og 

kredittvurderingsmetodene. I den forbindelse er SEC og alle andre offentlige myndigheter i USA forhindret ved lov fra å 

blande seg inn i kredittvurderingenes innhold og kredittvurderingsmetodene. 

8) USAs rettslige og tilsynsmessige rammer oppfyller fortsatt de tre vilkårene som opprinnelig var fastsatt i artikkel 5 nr. 6 

i forordning (EF) nr. 1060/2009. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 462/2013(3) innførte imidlertid 

tilleggskrav til kredittvurderingsbyråer registrert i Unionen og skjerpet dermed de rettslige og tilsynsmessige rammene 

for disse kredittvurderingsbyråene. Disse tilleggskravene omfatter rettslig bindende regler for kredittvurderingsbyråer 

med hensyn til kredittutsikter, håndtering av interessekonflikter, fortrolighetskrav, endring av kredittvurderingsmetoder 

samt framlegging og offentliggjøring av kredittvurderinger. 

9) I henhold til artikkel 2 annet ledd nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 462/2013 får tilleggskravene anvendelse fra  

1. juni 2018 ved vurdering av likeverdighet for tredjestaters rettslige og tilsynsmessige rammer. 

10) Dette var bakgrunnen for at Kommisjonen 13. juli 2017 anmodet Den europeiske verdipapir- og markedstilsyns-

myndighet (ESMA) om råd med hensyn til likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene i blant annet USA 

med tilleggskravene innført ved forordning (EU) nr. 462/2013 og dens vurdering av betydningen av eventuelle 

forskjeller. 

11) I sin tekniske uttalelse offentliggjort 17. november 2017 opplyste ESMA at bestemmelsene i USAs rettslige og 

tilsynsmessige rammer for kredittvurderingsbyråer er tilstrekkelige til å oppfylle tilleggskravene innført ved forordning 

(EU) nr. 462/2013. 

12) Ved forordning (EU) nr. 462/2013 ble det innført en definisjon av kredittutsikter i artikkel 3 nr. 1 bokstav w), og i 

forordning (EF) nr. 1060/2009 er visse krav til kredittvurderinger nå utvidet til også å gjelde kredittutsikter. USAs 

rettslige og tilsynsmessige rammer anerkjenner «rating watches», som er en slags kredittutsikt i henhold til forordning 

(EF) nr. 1060/2009, som omfattet av regelverkets virkeområde. 

13) For å styrke oppfatningen av kredittvurderingsbyråene som uavhengige av de kredittvurderte enhetene ble reglene om 

interessekonflikter i artikkel 6 nr. 4 og artikkel 6a og 6b i forordning (EF) nr. 1060/2009 utvidet ved forordning (EU)  

nr. 462/2013 til å omfatte interessekonflikter forårsaket av aksjeeiere eller deleiere som har en viktig stilling i 

kredittvurderingsbyrået. Tilsvarende inneholder USAs rettslige og tilsynsmessige rammer bestemmelser som skal sikre 

vern i en situasjon der aksjeeiere i en NRSRO kan skape interessekonflikter for kredittvurderingsbyråer. 

14) Forordning (EU) nr. 462/2013 innfører nye bestemmelser for å sikre at fortrolige opplysninger bare brukes for formål 

knyttet til kredittvurderingsvirksomhet og er beskyttet mot bedrageri, tyveri og misbruk. For dette formål skal 

kredittvurderingsbyråene i henhold til artikkel 10 nr. 2a i forordning (EF) nr. 1060/2009 behandle alle 

kredittvurderinger, kredittutsikter og tilknyttede opplysninger som innsideinformasjon til de offentliggjøres. USAs 

rettslige og tilsynsmessige rammer anerkjenner at et ikke-offentliggjort kredittvurderingstiltak kan utgjøre 

innsideinformasjon. En NRSRO skal ha innført retningslinjer og framgangsmåter for å unngå selektiv og utilbørlig 

offentliggjøring av vesentlige ikke-offentlige opplysninger som er mottatt i forbindelse med utførelsen av 

kredittvurderingstjenester. Dermed finnes det en troverdig ramme som beskytter fortrolige opplysninger mot misbruk. 

15) Forordning (EU) nr. 462/2013 tar sikte på å skape større gjennomsiktighet og heve kvaliteten på kredittvurderings-

metodene. I vedlegg I avsnitt D del I nr. 3 i forordning (EF) nr. 1060/2009 innføres en plikt for kredittvurderingsbyråer 

til å gi kredittvurderte enheter mulighet til å melde fra om eventuelle faktafeil før kredittvurderingen eller kredittutsikten 

offentliggjøres. USAs rettslige og tilsynsmessige rammer inneholder ikke samme krav, men en NRSRO skal ha 

  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 462/2013 av 21. mai 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1060/2009 om 

kredittvurderingsbyråer (EUT L 146 av 31.5.2013, s. 1). 
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framgangsmåter for å underrette kredittvurderte debitorer og utstedere av kredittvurderte verdipapirer eller 

pengemarkedsinstrumenter om kredittvurderingsbeslutninger og for å påklage endelige kredittvurderingsbeslutninger og 

kredittvurderingsbeslutninger som ennå ikke er avsluttet. 

16) Ved forordning (EU) nr. 462/2013 innføres beskyttelsestiltak i artikkel 8 nr. 5a, nr. 6 bokstav aa) og ab) og nr. 7 i 

forordning (EF) nr. 1060/2009 for å sikre at ingen endringer av vurderingsmetoder gjør metodene mindre strenge. I 

henhold til USAs rettslige og tilsynsmessige rammer skal hver NRSRO opprette, opprettholde, håndheve og 

dokumentere retningslinjer som er forsvarlig utformet, for å sikre at vesentlige endringer av framgangsmåter og metoder 

umiddelbart blir offentliggjort på en lett tilgjengelig del av NRSROs nettsted. Det finnes ingen særskilt plikt til å 

korrigere en feil som er identifisert i en metode, men dette følger av mer generelle bestemmelser om kvaliteten på 

metodene. 

17) Forordning (EU) nr. 462/2013 skjerper kravene til framlegging og offentliggjøring av kredittvurderinger. I henhold til 

artikkel 8 nr. 2 og vedlegg I avsnitt D del I nr. 2a i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal et kredittvurderingsbyrå ved 

offentliggjøring av kredittvurderingsmetoder, vurderingsmodeller og grunnleggende forutsetninger også legge fram en 

veiledning som skal være tydelig og lett å forstå, og som redegjør for alle forutsetninger, parametrer, begrensninger og 

eventuelle usikkerheter med hensyn til modellene og vurderingsmetodene som brukes i kredittvurderingsprosessen. 

USAs rettslige og tilsynsmessige rammer inneholder krav som skal sikre at kredittvurderingstiltak og -metoder følges av 

en egnet veiledning. Det er også krav som skal sikre at kredittvurderingen gjenspeiler alle opplysninger som antas å 

være relevante. 

18) For å styrke konkurransen og begrense risikoen for interessekonflikter i kredittvurderingssektoren innfører forordning 

(EU) nr. 462/2013 et krav i vedlegg I avsnitt E del II i forordning (EF) nr. 1060/2009 om at gebyrer som 

kredittvurderingsbyråene krever for kredittvurderinger og tilleggstjenester, ikke skal være diskriminerende og skal være 

basert på faktiske kostnader. Den krever at kredittvurderingsbyråene skal offentliggjøre visse finansielle opplysninger. 

USAs rettslige og tilsynsmessige rammer inneholder en generell forpliktelse til å registrere og lagre opplysninger om 

gebyrer og kundekommunikasjon som skal bidra til å nå målet om gjennomsiktighet, konkurranse og unngåelse av 

interessekonflikter, og forutsetter at NRSRO-ene hvert år sender inn et antall finansielle rapporter til SEC. 

19) I sin vurdering av tredjestatens regelverk følger Kommisjonen forholdsmessighetsprinsippet og en risikobasert 

tilnærming. På bakgrunn av en samlet vurdering av de faktorene som er undersøkt, og den tekniske uttalelsen fra ESMA 

oppfyller USAs rettslige og tilsynsmessige rammer for kredittvurderingsbyråer vilkårene fastsatt i artikkel 5 nr. 6 annet 

ledd i forordning (EF) nr. 1060/2009 og bør fortsatt anses som likeverdige med de rettslige og tilsynsmessige rammene 

opprettet ved nevnte forordning. 

20) Av hensyn til rettssikkerheten bør en ny gjennomføringsbeslutning vedtas, og gjennomføringsbeslutning 2012/628/EU 

bør derfor oppheves. 

21) Kommisjonen bør, med bistand fra ESMA, fortsatt regelmessig overvåke utviklingen av de rettslige og tilsynsmessige 

rammene som gjelder for kredittvurderingsbyråer, markedsutviklingen og effektiviteten i tilsynssamarbeidet når det 

gjelder overvåking og håndheving i USA for å sikre løpende overholdelse av regelverket. 

22) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ved anvendelsen av artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal De forente staters rettslige og tilsynsmessige rammer for 

kredittvurderingsbyråer anses som likeverdige med kravene i forordning (EF) nr. 1060/2009. 

Artikkel 2 

Gjennomføringsbeslutning 2012/628/EU oppheves. 
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Artikkel 3 

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

Utferdiget i Brussel 29. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1280 

av 29. juli 2019 

om anerkjennelse av Mexicos rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvur-

deringsbyråer(1), særlig artikkel 5 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen har i henhold til artikkel 5 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009 myndighet til å treffe en beslutning om 

likeverdighet dersom en tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer sikrer at kredittvurderingsbyråer som er godkjent 

eller registrert i tredjestaten, oppfyller rettslig bindende krav i nevnte forordning og er underlagt effektivt tilsyn og 

effektiv håndheving i tredjestaten. 

2) Formålet med denne beslutning om likeverdighet er å gjøre det mulig for kredittvurderingsbyråer fra Mexico, i den 

utstrekning de ikke er systemviktige for finansmarkedenes stabilitet eller integritet i en eller flere medlemsstater, å søke 

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) om godkjenning. Denne beslutning om likeverdighet 

gir ESMA mulighet til å foreta en individuell vurdering av disse kredittvurderingsbyråene fra sak til sak og gi unntak fra 

noen av de organisatoriske kravene til kredittvurderingsbyråer som driver virksomhet i Den europeiske union, herunder 

kravet om fysisk tilstedeværelse i Den europeiske union. 

3) For å anses som likeverdige må de rettslige og tilsynsmessige rammene i tredjestaten minst oppfylle de tre vilkårene 

fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009. 

4) Den 28. april 2014 vedtok Kommisjonen gjennomføringsbeslutning 2014/247/EU(2) og slo der fast at disse tre vilkårene 

var oppfylt, og at Mexicos rettslige og tilsynsmessige rammer for kredittvurderingsbyråer anses som likeverdige med 

kravene i forordning (EF) nr. 1060/2009 som gjaldt på det tidspunktet. 

5) I henhold til det første vilkåret i artikkel 5 nr. 6 i forordning (EU) nr. 1060/2009 skal kredittvurderingsbyråer i 

tredjestaten være underlagt krav om godkjenning eller registrering og være underlagt løpende effektivt tilsyn og effektiv 

håndheving. I henhold til Mexicos regelverk skal et kredittvurderingsbyrå godkjennes og overvåkes av den meksikanske 

bank- og verdipapirkommisjon («Comisión Nacional Bancaria y de Valores», CNBV) for å kunne utøve sin virksomhet 

og yte kredittvurderingstjenester. CNBV har myndighet til å undersøke alle tiltak og forhold som kan utgjøre 

lovovertredelser. CNBV har myndighet til å be om alle typer opplysninger og dokumenter, foreta stedlig tilsyn og 

innkalle enhver person som kan bidra til undersøkelsen. Kredittvurderingsbyråer kan midlertidig eller permanent forbys 

å drive virksomhet, eller deres tillatelse kan bli tilbakekalt. CNBV har myndighet til å ilegge overtredelsesgebyrer. 

CNBV har gjennomført årlige kontroller av registrerte kredittvurderingsbyråers overholdelse av reglene og har ved 

behov ilagt sanksjoner. Samarbeidsavtalen som er inngått mellom ESMA og CNBV, inneholder bestemmelser om 

utveksling av opplysninger om håndhevings- og tilsynstiltak truffet overfor kredittvurderingsbyråer som driver 

grensekryssende virksomhet. 

6) I henhold til det andre vilkåret i artikkel 5 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal kredittvurderingsbyråer i 

tredjestaten være underlagt rettslig bindende bestemmelser som er likeverdige med bestemmelsene i artikkel 6–12 i 

forordning (EF) nr. 1060/2009 og vedlegg I til nevnte forordning. Når det gjelder foretaksstyring, skal 

kredittvurderingsbyråer i henhold til Mexicos rettslige og tilsynsmessige rammer ha et styre som består av høyst  

21 medlemmer, hvorav minst 25 % skal oppfylle kravet om uavhengighet. De uavhengige medlemmene av styret skal 

blant annet ha ansvaret for utviklingen av kredittvurderingspolitikken og -metodene, internkontrollsystemets effektivitet 

og overvåkingen av overholdelsen av reglene samt styringsprosessene. Interessekonflikter må identifiseres og løses, og 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 30.7.2019, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 310/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 14 av 5.3.2020, s. 69. 

(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/247/EU av 28. april 2014 om anerkjennelse av Mexicos rettslige og tilsynsmessige rammer 

som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 132 av 

3.5.2014, s. 71). 

2021/EØS/30/60 
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den ansvarlige for etterlevelsesfunksjonen skal eventuelt underrettes om mulige interessekonflikter som kan påvirke 

kredittvurderingene. Dersom et kredittvurderingsbyrå identifiserer en interessekonflikt som kan påvirke dets 

kredittvurderinger, skal det unnlate å yte tjenester. Mexicos rettslige og tilsynsmessige rammer inneholder omfattende 

organisatoriske krav til oppbevaring av dokumentasjon og fortrolighet samt bestemmelser om at kredittvurderingsbyråer 

forblir fullt ut ansvarlige for all utkontraktert virksomhet. Enheter som yter utkontrakteringstjenester til 

kredittvurderingsbyråer, er også underlagt tilsyn av CNBV. Kredittvurderingsbyråer skal opprette en formell 

kontrollfunksjon for kredittvurderingsmetoder og -modeller, og Mexicos regelverk inneholder en rekke opplysningskrav 

med hensyn til kredittvurderinger og kredittvurderingsvirksomhet. Mexicos rettslige og tilsynsmessige rammer anses 

derfor som likeverdige med kravene i forordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til håndtering av interessekonflikter, 

organisatoriske krav, kvaliteten på kredittvurderingene og kredittvurderingsmetodene, offentliggjøring av 

kredittvurderinger og generell og periodisk offentliggjøring av opplysninger om kredittvurderingsvirksomheten. De gir 

dermed et likeverdig vern når det gjelder integritet, gjennomsiktighet, god styring av kredittvurderingsbyråer og 

kredittvurderingsvirksomhetens pålitelighet. 

7) I henhold til det tredje vilkåret i artikkel 5 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal tredjestatens lovgivning hindre 

tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter i tredjestaten i å gripe inn i kredittvurderingenes innhold og 

kredittvurderingsmetodene. I Mexicos forfatning er det fastsatt at forvaltningsmyndighetene bare kan handle dersom de 

har uttrykkelig myndighet til det i henhold til gjeldende lovgivning. Det finnes ingen bestemmelser i loven som gir 

CNBV eller noen annen offentlig myndighet myndighet til å påvirke innholdet i kredittvurderinger eller 

kredittvurderingsmetoder. 

8) Mexicos rettslige og tilsynsmessige rammer oppfyller fortsatt de tre vilkårene som opprinnelig var fastsatt i artikkel 5 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 462/2013(3) innførte imidlertid 

tilleggskrav til kredittvurderingsbyråer registrert i Unionen og skjerpet dermed de rettslige og tilsynsmessige rammene 

for disse kredittvurderingsbyråene. Disse tilleggskravene omfatter rettslig bindende regler for kredittvurderingsbyråer 

med hensyn til kredittutsikter, håndtering av interessekonflikter, krav om fortrolighet, kvalitet på kredittvurderings-

metoder samt framlegging og offentliggjøring av kredittvurderinger. 

9) I henhold til artikkel 2 annet ledd nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 462/2013 får tilleggskravene anvendelse fra  

1. juni 2018 ved vurdering av likeverdighet for tredjestaters rettslige og tilsynsmessige rammer. 

10) Dette var bakgrunnen for at Kommisjonen 13. juli 2017 anmodet ESMA om råd med hensyn til likeverdigheten av de 

rettslige og tilsynsmessige rammene i blant annet Mexico med tilleggskravene innført ved forordning (EU) nr. 462/2013 

og dens vurdering av betydningen av eventuelle forskjeller. 

11) I sin tekniske uttalelse offentliggjort 17. november 2017 opplyste ESMA at bestemmelsene i Mexicos rettslige og 

tilsynsmessige rammer for kredittvurderingsbyråer var tilstrekkelige til å oppfylle tilleggskravene innført ved forordning 

(EU) nr. 462/2013. 

12) Ved forordning (EU) nr. 462/2013 ble det innført en definisjon av kredittutsikter i artikkel 3 nr. 1 bokstav w), og i 

forordning (EF) nr. 1060/2009 er visse krav til kredittvurderinger nå utvidet til også å gjelde kredittutsikter. Mexicos 

rettslige og tilsynsmessige rammer anerkjenner ikke eksplisitt kredittutsikter som et eget element som skiller seg fra 

kredittvurderinger, men dersom et kredittvurderingsbyrå utarbeider kredittutsikter, forventer CNBV at det overholder 

samme krav med hensyn til gjennomsiktighet, uavhengighet og offentliggjøring som for kredittvurderinger. Dessuten 

overvåker CNBV gjennom sitt tilsyn kredittutsiktenes egnethet i forhold til de tilhørende kredittvurderingene. 

13) For å styrke oppfatningen av kredittvurderingsbyråene som uavhengige av de kredittvurderte enhetene ble reglene om 

interessekonflikter i artikkel 6 nr. 4 og artikkel 6a og 6b i forordning (EF) nr. 1060/2009 utvidet ved forordning (EU) 

 nr. 462/2013 til å omfatte interessekonflikter forårsaket av aksjeeiere eller deleiere som har en viktig stilling i 

kredittvurderingsbyrået. Mexicos rettslige og tilsynsmessige rammer inneholder et generelt forbud mot at aksjeeiere og 

styremedlemmer direkte eller indirekte kan inneha andeler i den kredittvurderte enheten. Dessuten kan 

kredittvurderingsbyråene ikke yte tjenester til kunder som innehar mer enn 5 % av deres kapital. 

14) Forordning (EU) nr. 462/2013 innfører nye bestemmelser for å sikre at fortrolige opplysninger bare brukes for formål 

knyttet til kredittvurderingsvirksomhet og er beskyttet mot bedrageri, tyveri og misbruk. For dette formål skal 

kredittvurderingsbyråene i henhold til artikkel 10 nr. 2a i forordning (EF) nr. 1060/2009 behandle alle 

kredittvurderinger, kredittutsikter og tilknyttede opplysninger som innsideinformasjon til de offentliggjøres. Mexicos 

rettslige og tilsynsmessige rammer fastsetter detaljerte krav når det gjelder de tiltakene kredittvurderingsbyråene må 

treffe for å beskytte fortrolige opplysninger om utstedere. Dermed finnes det en troverdig ramme som beskytter 

fortrolige opplysninger mot misbruk.  

  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 462/2013 av 21. mai 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1060/2009 om 

kredittvurderingsbyråer (EUT L 146 av 31.5.2013, s. 1). 
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15) Forordning (EU) nr. 462/2013 tar sikte på å skape større gjennomsiktighet og heve kvaliteten på kredittvurderings-

metodene. I vedlegg I avsnitt D del I nr. 3 i forordning (EF) nr. 1060/2009 innføres en plikt for kredittvurderingsbyråene 

til å gi kredittvurderte enheter mulighet til å melde fra om eventuelle faktafeil før kredittvurderingen eller kredittutsikten 

offentliggjøres. I henhold til Mexicos rettslige og tilsynsmessige rammer skal et kredittvurderingsbyrå underrette den 

kredittvurderte enheten om kredittvurderingen før den offentliggjøres. De tillater kredittvurderingsbyrået og den 

kredittvurderte enheten å avtale seg imellom om kredittvurderingsbyrået skal underrette kunden på forhånd, og i så 

tilfelle fristen for å gi kommentarer før offentliggjøringen. 

16) Ved forordning (EU) nr. 462/2013 innføres beskyttelsestiltak i artikkel 8 nr. 5a, nr. 6 bokstav aa) og ab) og nr. 7 i 

forordning (EF) nr. 1060/2009 for å sikre at ingen endringer av vurderingsmetoder gjør metodene mindre strenge.  

I henhold til Mexicos rettslige og tilsynsmessige rammer skal kredittvurderingsbyråene på sitt nettsted offentliggjøre 

metodene og framgangsmåtene som brukes til undersøkelser, analyser, uttalelser, evaluering og vurdering av 

kredittkvalitet før de brukes, og skal opplyse om enhver vesentlig endring av metoder slik at investorene kan gjøre seg 

kjent med dem. På samme måte skal kredittvurderingsbyråene gjennomgå sine kredittvurderingsmetoder og -modeller, 

selv om det ikke foreligger noe eksplisitt krav om å holde samråd med markedsdeltakerne før metoder endres, eller for å 

håndtere feil som identifiseres i metodene. Dersom kredittvurderingsbyrået innfører vesentlige endringer av 

kredittvurderingsmetodene, har kredittvurderingsbyrået imidlertid plikt til å underrette CNBV om disse endringene og 

til å offentliggjøre dem uten nærmere begrunnelse. Dersom det foretas en endring av kredittvurderingsbyråets 

kredittvurderingsmodeller og -metoder, skal kredittvurderingsbyrået gjennomgå alle kredittvurderinger det tidligere har 

utstedt. 

17) Forordning (EU) nr. 462/2013 skjerper kravene til framlegging og offentliggjøring av kredittvurderinger. I henhold til 

artikkel 8 nr. 2 og vedlegg I avsnitt D del I nr. 2a i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal et kredittvurderingsbyrå ved 

offentliggjøring av kredittvurderingsmetoder, vurderingsmodeller og grunnleggende forutsetninger også legge fram en 

veiledning som skal være tydelig og lett å forstå, og som redegjør for alle forutsetninger, parametrer, begrensninger og 

eventuelle usikkerheter med hensyn til modellene og vurderingsmetodene som brukes i kredittvurderings-

prosessen. Mexicos rettslige og tilsynsmessige rammer krever at et kredittvurderingsbyrå i en kredittvurdering skal 

understreke at kredittvurderingen gir uttrykk for byråets oppfatning, og inneholder beskyttelsestiltak for å sikre at bare 

opplysninger som er relevante for kredittvurderingen, framlegges i kredittvurderingen. Det er også krav som skal sikre 

at kredittvurderingsbyråene gir tilstrekkelig veiledning til at brukerne av kredittvurderingene skal kunne forstå dem. 

18) For å styrke konkurransen og begrense risikoen for interessekonflikter i kredittvurderingssektoren innfører forordning 

(EU) nr. 462/2013 et krav i vedlegg I avsnitt E del II i forordning (EF) nr. 1060/2009 om at gebyrer som 

kredittvurderingsbyråene krever for kredittvurderinger og tilleggstjenester, ikke skal være diskriminerende og skal være 

basert på faktiske kostnader. Den krever at kredittvurderingsbyråene skal offentliggjøre visse finansielle opplysninger.  

I henhold til Mexicos rettslige og tilsynsmessige rammer skal kredittvurderingsbyråer gi CNBV opplysninger om 

gebyrene som kreves av enkeltkunder, med angivelse av inntektene fra hver av dem og av alle tjenester som er ytt til den 

enkelte i løpet av det foregående året. Kredittvurderingsbyråene skal offentliggjøre opplysninger om hvorvidt de har 

mottatt gebyrer fra samme kredittvurderte enhet for andre tjenester enn kredittvurderingstjenester, og om hvilken 

prosentandel disse gebyrene utgjør i forhold til gebyrene for kredittvurderingstjenester. Videre er det et generelt krav om 

at CNBV skal garantere rettferdig behandling av alle kunder av kredittvurderingsbyråer. 

19) I sin vurdering av tredjestatens regelverk følger Kommisjonen forholdsmessighetsprinsippet og en risikobasert 

tilnærming. På bakgrunn av de faktorene som er undersøkt, oppfyller Mexicos rettslige og tilsynsmessige rammer for 

kredittvurderingsbyråer vilkårene for likeverdighet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 annet ledd i forordning (EF) nr. 1060/2009, 

og bør fortsatt anses som likeverdige med de rettslige og tilsynsmessige rammene fastsatt i nevnte forordning. 

20) Av hensyn til rettssikkerheten bør en ny gjennomføringsbeslutning vedtas, og gjennomføringsbeslutning 2014/247/EU 

bør derfor oppheves. 

21) Kommisjonen bør, med bistand fra ESMA, fortsatt regelmessig overvåke utviklingen av de rettslige og tilsynsmessige 

rammene som gjelder for kredittvurderingsbyråer, markedsutviklingen og effektiviteten i tilsynssamarbeidet når det 

gjelder overvåking og håndheving i Mexico for å sikre løpende overholdelse av regelverket. 

22) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ved anvendelsen av artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal Mexicos rettslige og tilsynsmessige rammer for 

kredittvurderingsbyråer anses som likeverdige med kravene i forordning (EF) nr. 1060/2009. 

Artikkel 2 

Gjennomføringsbeslutning 2014/247/EU oppheves. 

Artikkel 3 

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

Utferdiget i Brussel 29. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1281 

av 29. juli 2019 

om oppheving av gjennomføringsbeslutning 2014/245/EU om anerkjennelse av Brasils rettslige og 

tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvur-

deringsbyråer(1), særlig artikkel 5 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen har i henhold til artikkel 5 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009 myndighet til å treffe en beslutning om 

likeverdighet der det fastslås at en tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer sikrer at kredittvurderingsbyråer som er 

godkjent eller registrert i tredjestaten, oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene i nevnte 

forordning og er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving i tredjestaten. For å anses som likeverdige må de 

rettslige og tilsynsmessige rammene minst oppfylle vilkårene fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009. 

2) Den 28. april 2014 vedtok Kommisjonen gjennomføringsbeslutning 2014/245/EU(2) og slo der fast at disse tre vilkårene 

var oppfylt, og at Brasils rettslige og tilsynsmessige rammer for kredittvurderingsbyråer anses som likeverdige med 

kravene i forordning (EF) nr. 1060/2009 som gjaldt på det tidspunktet. 

3) Brasils rettslige og tilsynsmessige rammer oppfyller fortsatt de tre vilkårene som opprinnelig var fastsatt i artikkel 5  

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 462/2013(3) innførte imidlertid 

tilleggskrav til kredittvurderingsbyråer registrert i Unionen og skjerpet dermed de rettslige og tilsynsmessige rammene 

for disse kredittvurderingsbyråene. Disse tilleggskravene omfatter rettslig bindende regler for kredittvurderingsbyråer 

med hensyn til kredittutsikter, håndtering av interessekonflikter, krav om fortrolighet, kvalitet på kredittvurderings-

metoder samt framlegging og offentliggjøring av kredittvurderinger. 

4) I henhold til artikkel 2 annet ledd nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 462/2013 får tilleggskravene anvendelse fra  

1. juni 2018 ved vurdering av likeverdighet for tredjestaters rettslige og tilsynsmessige rammer. 

5) Dette var bakgrunnen for at Kommisjonen 13. juli 2017 anmodet Den europeiske verdipapir- og markedstilsyns-

myndighet (ESMA) om råd med hensyn til likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene i blant annet 

Brasil med tilleggskravene innført ved forordning (EU) nr. 462/2013 og dens vurdering av betydningen av eventuelle 

forskjeller. 

6) I sin tekniske uttalelse offentliggjort 17. november 2017 konkluderte ESMA med at bestemmelsene i Brasils rettslige og 

tilsynsmessige rammer ikke var tilstrekkelige til å oppfylle målene for tilleggskravene innført ved forordning (EU)  

nr. 462/2013. 

7) Ved forordning (EU) nr. 462/2013 ble det innført en definisjon av kredittutsikter i artikkel 3 nr. 1 bokstav w), og i 

forordning (EF) nr. 1060/2009 er visse krav til kredittvurderinger nå utvidet til også å gjelde kredittutsikter. Brasils 

regelverk anerkjenner ikke eksplisitt kredittutsikter som et eget element som skiller seg fra kredittvurderinger, men 

Brasils myndighet for verdipapirtilsyn («Comissão de Valores Mobiliários») forventer at alle de samme kravene som 

gjelder for kredittvurderinger, vil bli overholdt ved utarbeiding av de tilsvarende kredittutsiktene.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 30.7.2019, s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 310/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 14 av 5.3.2020, s. 69. 

(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/245/EU av 28. april 2014 om anerkjennelse av Brasils rettslige og tilsynsmessige rammer 

som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 132 av 

3.5.2014, s. 65). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 462/2013 av 21. mai 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1060/2009 om 

kredittvurderingsbyråer (EUT L 146 av 31.5.2013, s. 1). 
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8) For å styrke oppfatningen av kredittvurderingsbyråene som uavhengige av de kredittvurderte enhetene ble reglene om 

interessekonflikter i artikkel 6 nr. 4 og artikkel 6a og 6b i forordning (EF) nr. 1060/2009 utvidet ved forordning (EU)  

nr. 462/2013 til å omfatte interessekonflikter forårsaket av aksjeeiere eller deleiere som har en viktig stilling i 

kredittvurderingsbyrået. I henhold til Brasils rettslige og tilsynsmessige rammer skal et kredittvurderingsbyrå opprette 

hensiktsmessige og effektive organisatoriske og administrative framgangsmåter for å forebygge, avdekke, løse, håndtere 

og rapportere enhver interessekonflikt. Brasils rettslige og tilsynsmessige rammer krever imidlertid ikke eksplisitt at 

kredittvurderingsbyråene skal redegjøre for interessekonflikter knyttet til aksjeeiere. Følgelig er det ikke noe forbud mot 

å utstede en kredittvurdering for en enhet selv om et medlem av kredittvurderingsbyråets styre eller en aksjeeier som 

innehar mer enn 10 % av aksjene eller stemmerettene i kredittvurderingsbyrået, innehar mer enn 10 % av aksjene i den 

kredittvurderte enheten. Det er heller ikke noe forbud mot at en fysisk eller juridisk person som innehar mer enn 5 % av 

aksjene eller stemmerettene i et kredittvurderingsbyrå, kan yte konsulent- eller rådgivningstjenester til en enhet som har 

blitt kredittvurdert av det samme kredittvurderingsbyrået. 

9) Forordning (EU) nr. 462/2013 innfører nye bestemmelser for å sikre at fortrolige opplysninger bare brukes for formål 

knyttet til kredittvurderingsvirksomhet og er beskyttet mot bedrageri, tyveri og misbruk. For dette formål skal 

kredittvurderingsbyråene i henhold til artikkel 10 nr. 2a i forordning (EF) nr. 1060/2009 behandle alle 

kredittvurderinger, kredittutsikter og tilknyttede opplysninger som innsideinformasjon til de offentliggjøres. Brasils 

rettslige og tilsynsmessige rammer gir altså vern mot misbruk av fortrolige opplysninger. 

10) Forordning (EU) nr. 462/2013 tar sikte på å skape større gjennomsiktighet og heve kvaliteten på kredittvurderings-

metodene. I vedlegg I avsnitt D del I nr. 3 i forordning (EF) nr. 1060/2009 innføres en plikt for kredittvurderingsbyråene 

til å gi kredittvurderte enheter mulighet til å melde fra om eventuelle faktafeil før kredittvurderingen eller kredittutsikten 

offentliggjøres. Brasils rettslige og tilsynsmessige rammer inneholder ikke krav om at kredittvurderingsbyråene skal 

underrette den kredittvurderte enheten før kredittvurderingen offentliggjøres. 

11) Ved forordning (EU) nr. 462/2013 innføres beskyttelsestiltak i artikkel 8 nr. 5a, nr. 6 bokstav aa) og ab) og nr. 7 i 

forordning (EF) nr. 1060/2009 for å sikre at ingen endringer av vurderingsmetoder gjør metodene mindre strenge. Selv 

om Brasils rettslige og tilsynsmessige rammer fastsetter at et kredittvurderingsbyrå bør underrette tilsynsmyndigheten 

og markedet om eventuelle vesentlige endringer av metodene det bruker, inneholder de ikke krav om at 

kredittvurderingsbyråene skal holde samråd om endringer av metoder eller korrigere eventuelle feil i sine metoder. Selv 

om det er et krav om at omfanget av kredittvurderte enheter som berøres av en endring av en metode, skal rapporteres, 

er det ikke noe krav om å begrunne endringen eller om å underrette tilsynsmyndigheten. 

12) Forordning (EU) nr. 462/2013 skjerper kravene til framlegging og offentliggjøring av kredittvurderinger. I henhold til 

artikkel 8 nr. 2 og vedlegg I avsnitt D del I nr. 2a i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal et kredittvurderingsbyrå ved 

offentliggjøring av kredittvurderingsmetoder, vurderingsmodeller og grunnleggende forutsetninger også legge fram en 

veiledning som skal være tydelig og lett å forstå, og som redegjør for alle forutsetninger, parametrer, begrensninger og 

eventuelle usikkerheter med hensyn til modellene og vurderingsmetodene som brukes i kredittvurderingsprosessen. I 

henhold til Brasils rettslige og tilsynsmessige rammer skal kredittvurderingsrapportene omfatte metodene som brukes 

for å utarbeide kredittvurderingen, for å sikre at utenforstående parter kan forstå begrunnelsen for kredittvurderingen. 

Det er heller ikke noe krav om at det skal angis at kredittvurderingen gir uttrykk for byråets oppfatning, og at man bør 

støtte seg til den bare i begrenset utstrekning. 

13) For å styrke konkurransen og begrense risikoen for interessekonflikter i kredittvurderingssektoren innfører forordning 

(EU) nr. 462/2013 et krav i vedlegg I avsnitt E del II i forordning (EF) nr. 1060/2009 om at gebyrer som 

kredittvurderingsbyråene krever for kredittvurderinger og tilleggstjenester, ikke skal være diskriminerende og skal være 

basert på faktiske kostnader. Den krever at kredittvurderingsbyråene skal offentliggjøre visse finansielle opplysninger. 

Selv om Comissão de Valores Mobiliários kan anmode om opplysninger som et ledd i sin tilsynsvirksomhet, inneholder 

ikke Brasils rettslige og tilsynsmessige rammer noe systematisk krav om at kredittvurderingsbyråene skal framlegge sin 

prispolitikk for tilsynsmyndigheten eller offentligheten. Det er heller ikke krav om at gebyrene som kreves av kundene, 

skal være basert på kostnader og ikke skal være diskriminerende. 

14) På bakgrunn av de faktorene som er undersøkt, oppfyller ikke Brasils rettslige og tilsynsmessige rammer alle vilkårene 

for likeverdighet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 annet ledd i forordning (EF) nr. 1060/2009. De kan derfor ikke anses som 

likeverdige med de rettslige og tilsynsmessige rammene opprettet ved nevnte forordning. 

15) Gjennomføringsbeslutning 2014/245/EU bør derfor oppheves. 

16) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Gjennomføringsbeslutning 2014/245/EU oppheves. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 29. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1282 

av 29. juli 2019 

om oppheving av gjennomføringsbeslutning 2014/246/EU om anerkjennelse av Argentinas rettslige og 

tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvur-

deringsbyråer(1), særlig artikkel 5 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen har i henhold til artikkel 5 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009 myndighet til å treffe en beslutning om 

likeverdighet der det fastslås at en tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer sikrer at kredittvurderingsbyråer som er 

godkjent eller registrert i tredjestaten, oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene i nevnte 

forordning og er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving i tredjestaten. For å anses som likeverdige må de 

rettslige og tilsynsmessige rammene i tredjestaten minst oppfylle de tre vilkårene fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1060/2009. 

2) Den 28. april 2014 vedtok Kommisjonen gjennomføringsbeslutning 2014/246/EU(2) og slo der fast at disse tre vilkårene 

var oppfylt, og at Argentinas rettslige og tilsynsmessige rammer for kredittvurderingsbyråer anses som likeverdige med 

kravene i forordning (EF) nr. 1060/2009 som gjaldt på det tidspunktet. 

3) Argentinas rettslige og tilsynsmessige rammer oppfyller fortsatt de tre vilkårene som opprinnelig var fastsatt i artikkel 5 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 462/2013(3) innførte imidlertid 

tilleggskrav til kredittvurderingsbyråer registrert i Unionen og skjerpet dermed de rettslige og tilsynsmessige rammene 

for disse kredittvurderingsbyråene. Disse tilleggskravene omfatter rettslig bindende regler for kredittvurderingsbyråer 

med hensyn til kredittutsikter, håndtering av interessekonflikter, krav om fortrolighet, kvalitet på kredittvurderings-

metoder samt framlegging og offentliggjøring av kredittvurderinger. 

4) I henhold til artikkel 2 annet ledd nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 462/2013 får tilleggskravene anvendelse fra  

1. juni 2018 ved vurdering av likeverdighet for tredjestaters rettslige og tilsynsmessige rammer. 

5) Dette var bakgrunnen for at Kommisjonen 13. juli 2017 anmodet Den europeiske verdipapir- og markedstilsyns-

myndighet (ESMA) om råd med hensyn til likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene i blant annet 

Argentina med tilleggskravene innført ved forordning (EU) nr. 462/2013 og dens vurdering av betydningen av 

eventuelle forskjeller. 

6) I sin tekniske uttalelse offentliggjort 17. november 2017 konkluderte ESMA med at bestemmelsene i Argentinas 

rettslige og tilsynsmessige rammer ikke var tilstrekkelige til å oppfylle målene for tilleggskravene innført ved 

forordning (EU) nr. 462/2013. 

7) Ved forordning (EU) nr. 462/2013 ble en definisjon av kredittutsikter innført i artikkel 3 nr. 1 bokstav w) i forordning 

(EF) nr. 1060/2009, og visse krav til kredittvurderinger ble utvidet til også å gjelde kredittutsikter. Selv om 

kredittutsikter er en del av kredittvurderingsmarkedet, inneholder ikke Argentinas rettslige og tilsynsmessige ramme 

slike bestemmelser. Ettersom kredittutsikter ikke inngår i tilsynet «Commission Nacional de Valores» (CNV) utøver 

med kredittvurderingsbyråer, kan CNV ikke anmode om opplysninger som gjelder kredittutsikter.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 30.7.2019, s. 37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 310/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 14 av 5.3.2020, s. 69. 

(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/246/EU av 28. april 2014 om anerkjennelse av Argentinas rettslige og tilsynsmessige 

rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 132 

av 3.5.2014, s. 68). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 462/2013 av 21. mai 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1060/2009 om 

kredittvurderingsbyråer (EUT L 146 av 31.5.2013, s. 1). 
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8) For å styrke oppfatningen av kredittvurderingsbyråene som uavhengige av de kredittvurderte enhetene ble reglene om 

interessekonflikter i artikkel 6 nr. 4 og artikkel 6a og 6b i forordning (EF) nr. 1060/2009 utvidet ved forordning (EU)  

nr. 462/2013 til å omfatte interessekonflikter forårsaket av aksjeeiere eller deleiere som har en viktig stilling i 

kredittvurderingsbyrået. I henhold til Argentinas rettslige og tilsynsmessige rammer skal et kredittvurderingsbyrå 

opprette hensiktsmessige og effektive organisatoriske og administrative framgangsmåter for å forebygge, avdekke, løse, 

håndtere og rapportere enhver interessekonflikt. Argentinas rettslige og tilsynsmessige rammer krever imidlertid ikke 

eksplisitt at kredittvurderingsbyråene skal redegjøre for interessekonflikter knyttet til aksjeeiere. Følgelig finnes det 

ingen krav om at kredittvurderingsbyråer skal ha forbud mot å utstede kredittvurderinger for foretak som innehar mer 

enn 10 % av deres aksjekapital, eller mot å yte konsulent- eller rådgivningstjenester til foretak som innehar mer enn 5 % 

av deres aksjekapital. 

9) Forordning (EU) nr. 462/2013 innfører nye bestemmelser for å sikre at fortrolige opplysninger bare brukes for formål 

knyttet til kredittvurderingsvirksomhet og er beskyttet mot bedrageri, tyveri og misbruk. For dette formål skal 

kredittvurderingsbyråene i henhold til artikkel 10 nr. 2a i forordning (EF) nr. 1060/2009 behandle alle 

kredittvurderinger, kredittutsikter og tilknyttede opplysninger som innsideinformasjon til de offentliggjøres. Argentinas 

rettslige og tilsynsmessige rammer fastsetter detaljerte krav når det gjelder de tiltakene kredittvurderingsbyråene må 

treffe for å beskytte fortrolige opplysninger de har i sin besittelse om utstedere. Dermed finnes det en troverdig ramme 

som beskytter fortrolige opplysninger mot misbruk. 

10) Forordning (EU) nr. 462/2013 tar sikte på å skape større gjennomsiktighet og heve kvaliteten på kredittvurderings-

metodene. I vedlegg I avsnitt D del I nr. 3 i forordning (EF) nr. 1060/2009 innføres en plikt for kredittvurderingsbyråene 

til å gi kredittvurderte enheter mulighet til å melde fra om eventuelle faktafeil før kredittvurderingen eller kredittutsikten 

offentliggjøres. I henhold til Argentinas rettslige og tilsynsmessige rammer har ikke kredittvurderingsbyråene plikt til å 

gi den kredittvurderte enheten anledning til å gjennomføre faktakontroll av en kredittvurdering før den offentliggjøres. 

Av hensyn til vernet av investorer og for å sikre at markedet straks underrettes om eventuelle endringer i 

kredittvurderingen, skal kredittvurderingen offentliggjøres så snart den er godkjent av kredittvurderingskomiteen. 

11) Ved forordning (EU) nr. 462/2013 innføres beskyttelsestiltak i artikkel 8 nr. 5a, nr. 6 bokstav aa) og ab) og nr. 7 i 

forordning (EF) nr. 1060/2009 for å sikre at ingen endringer av vurderingsmetoder gjør metodene mindre strenge. Det er 

enkelte klare forskjeller mellom Argentinas rettslige og tilsynsmessige rammer og unionsregelverket. Selv om 

Argentinas rettslige og tilsynsmessige rammer inneholder krav om at kredittvurderinger bare skal utstedes i samsvar 

med offentliggjorte metoder, og om at metodene skal gjennomgås regelmessig, finnes det ikke noe eksplisitt krav om at 

kredittvurderingsbyråene skal gjennomføre samråd når det gjelder endringer eller korrigere feil i sine metoder. Det er 

heller ikke noe krav om at alle kredittvurderte enheter som er berørt, skal underrettes om feil i en 

kredittvurderingsmetode. 

12) Forordning (EU) nr. 462/2013 skjerper kravene til framlegging og offentliggjøring av kredittvurderinger. I henhold til 

artikkel 8 nr. 2 og vedlegg I avsnitt D del I nr. 2a i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal et kredittvurderingsbyrå ved 

offentliggjøring av kredittvurderingsmetoder, vurderingsmodeller og grunnleggende forutsetninger også legge fram en 

veiledning som skal være tydelig og lett å forstå, og som redegjør for alle forutsetninger, parametrer, begrensninger og 

eventuelle usikkerheter med hensyn til modellene og vurderingsmetodene som brukes i kredittvurderingsprosessen. 

Argentinas rettslige og tilsynsmessige rammer inneholder bestemmelser som skal sikre at kredittvurderingsbyråene gir 

tilstrekkelig veiledning til at brukerne av kredittvurderinger skal kunne forstå dem. Det foreligger imidlertid ikke noe 

eksplisitt krav om at kredittvurderingsbyråene i en kredittvurdering bare skal ta med opplysninger som er relevante for 

kredittvurderingen av enheten. Det er heller ikke noe krav om at kredittvurderingsbyrået i kredittvurderingen skal 

understreke at den gir uttrykk for byråets oppfatning, og at man bør støtte seg til den bare i begrenset utstrekning. 

13) For å styrke konkurransen og begrense risikoen for interessekonflikter i kredittvurderingssektoren innfører forordning 

(EU) nr. 462/2013 et krav i vedlegg I avsnitt E del II i forordning (EF) nr. 1060/2009 om at gebyrer som 

kredittvurderingsbyråene krever for kredittvurderinger og tilleggstjenester, ikke skal være diskriminerende og skal være 

basert på faktiske kostnader. Den krever at kredittvurderingsbyråene skal offentliggjøre visse finansielle opplysninger.  

I henhold til Argentinas rettslige og tilsynsmessige rammer har kredittvurderingsbyråene bare plikt til å gi 

tilsynsmyndigheten opplysninger om gebyrene de krever av den enkelte kunde for kredittvurderingstjenester, og 

differensiere mellom enheten og/eller instrumentet og sikkerheten. Kredittvurderingsbyråer skal på sitt nettsted 

offentliggjøre de laveste og høyeste gebyrene for sine kredittvurderingstjenester for å sikre at kundene behandles 

rettferdig, men det er ikke krav om at gebyrene som kreves av kundene, skal være basert på kostnader og ikke skal være 

diskriminerende. 

14) På bakgrunn av de faktorene som er undersøkt, oppfyller ikke Argentinas rettslige og tilsynsmessige rammer for 

kredittvurderingsbyråer alle vilkårene for likeverdighet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 annet ledd i forordning (EF)  

nr. 1060/2009. De kan derfor ikke anses som likeverdige med de rettslige og tilsynsmessige rammene opprettet ved 

nevnte forordning. 
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15) Gjennomføringsbeslutning 2014/246/EU bør derfor oppheves. 

16) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Gjennomføringsbeslutning 2014/246/EU oppheves. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 29. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1283 

av 29. juli 2019 

om anerkjennelse av Japans rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvur-

deringsbyråer(1), særlig artikkel 5 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen har i henhold til artikkel 5 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009 myndighet til å treffe en beslutning om 

likeverdighet dersom en tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer sikrer at kredittvurderingsbyråer som er godkjent 

eller registrert i tredjestaten, oppfyller rettslig bindende krav i nevnte forordning og er underlagt effektivt tilsyn og 

effektiv håndheving i tredjestaten. 

2) Formålet med denne beslutning om likeverdighet er å gjøre det mulig for kredittvurderingsbyråer fra Japan, i den 

utstrekning de ikke er systemviktige for finansmarkedenes stabilitet eller integritet i en eller flere medlemsstater, å søke 

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) om godkjenning. Denne beslutning om likeverdighet 

gir ESMA mulighet til å foreta en individuell vurdering av disse kredittvurderingsbyråene fra sak til sak og gi unntak fra 

noen av de organisatoriske kravene til kredittvurderingsbyråer som driver virksomhet i Den europeiske union, herunder 

kravet om fysisk tilstedeværelse i Den europeiske union. 

3) For å anses som likeverdige må de rettslige og tilsynsmessige rammene i tredjestaten minst oppfylle de tre vilkårene 

fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009. 

4) Den 28. september 2010 vedtok Kommisjonen beslutning 2010/578/EU(2) og slo der fast at disse tre vilkårene var 

oppfylt, og at Japans rettslige og tilsynsmessige rammer for kredittvurderingsbyråer anses som likeverdige med kravene 

i forordning (EF) nr. 1060/2009 som gjaldt på det tidspunktet. 

5) I henhold til det første vilkåret i artikkel 5 nr. 6 i forordning (EU) nr. 1060/2009 skal kredittvurderingsbyråer i 

tredjestaten være underlagt krav om godkjenning eller registrering og også være underlagt løpende effektivt tilsyn og 

effektiv håndheving. I henhold til Japans rettslige og tilsynsmessige rammer skal et kredittvurderingsbyrå registreres hos 

Financial Services Agency of Japan («JFSA») for at byråets kredittvurderinger skal kunne brukes for reguleringsformål 

i Japan. JFSA pålegger rettslig bindende forpliktelser for kredittvurderingsbyråer og fører løpende tilsyn med 

disse. JFSA har en lang og omfattende rekke fullmakter og kan treffe en rekke tiltak, herunder sanksjoner, mot 

kredittvurderingsbyråer for brudd på bestemmelsene i loven om finansielle instrumenter og børser, som regulerer 

kredittvurderingsbyråer. 

6) I henhold til det andre vilkåret i artikkel 5 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal kredittvurderingsbyråer i 

tredjestaten være underlagt rettslig bindende bestemmelser som er likeverdige med bestemmelsene i artikkel 6–12 i 

forordning (EF) nr. 1060/2009 og vedlegg I til nevnte forordning. Japans rettslige og tilsynsmessige rammer er basert på 

forpliktelsen til å handle i god tro. Et kredittvurderingsbyrå skal opprette operative kontrollsystemer for å sikre at 

kredittvurderingsvirksomheten fungerer rettferdig og hensiktsmessig gjennom et stort antall detaljerte og normative 

krav, omfattende bestemmelser om forebygging, håndtering og rapportering av interessekonflikter samt en forpliktelse 

til å registrere og framlegge opplysninger både for JFSA og for offentligheten. Japans rettslige og tilsynsmessige 

rammer anses som likeverdige med kravene i forordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til håndtering av 

interessekonflikter, organisatoriske krav, sikkerhetstiltakene for å sikre kvaliteten på kredittvurderingene og 

kredittvurderingsmetodene, plikten til å offentliggjøre kredittvurderingene og plikten til generell og periodisk 

offentliggjøring av opplysninger om kredittvurderingsvirksomheten. Dermed gir Japans rettslige og tilsynsmessige 

rammer et likeverdig vern når det gjelder integritet, gjennomsiktighet, god styring av kredittvurderingsbyråer og 

kredittvurderingsvirksomhetens pålitelighet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 30.7.2019, s. 40, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 310/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 14 av 5.3.2020, s. 69. 

(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsbeslutning 2010/578/EU av 28. september 2010 om anerkjennelse av Japans rettslige og tilsynsmessige rammer som 

likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 254 av 29.9.2010, 

s. 46). 

2021/EØS/30/63 



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/1035 

 

 

7) I henhold til det tredje vilkåret i artikkel 5 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal tredjestatens lovgivning hindre 

tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter i tredjestaten i å gripe inn i kredittvurderingenes innhold og 

kredittvurderingsmetodene. I den forbindelse er JFSA etter loven forhindret fra å blande seg inn i kredittvurderingenes 

innhold og kredittvurderingsmetodene. 

8) Japans rettslige og tilsynsmessige rammer oppfyller fortsatt de tre vilkårene som opprinnelig var fastsatt i artikkel  

5 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 462/2013(3) innførte imidlertid 

tilleggskrav til kredittvurderingsbyråer registrert i Unionen og skjerpet dermed de rettslige og tilsynsmessige rammene 

for disse kredittvurderingsbyråene. Disse tilleggskravene omfatter regler for kredittutsikter, håndtering av 

interessekonflikter, krav om fortrolighet, kvalitet på kredittvurderingsmetoder samt framlegging og offentliggjøring av 

kredittvurderinger. 

9) I henhold til artikkel 2 annet ledd nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 462/2013 får tilleggskravene anvendelse fra  

1. juni 2018 ved vurdering av likeverdighet for tredjestaters rettslige og tilsynsmessige rammer. 

10) Dette var bakgrunnen for at Kommisjonen 13. juli 2017 anmodet ESMA om råd med hensyn til likeverdigheten av de 

rettslige og tilsynsmessige rammene i blant annet Japan med tilleggskravene innført ved forordning (EU) nr. 462/2013 

og dens vurdering av betydningen av eventuelle forskjeller. 

11) I sin tekniske uttalelse offentliggjort 17. november 2017 opplyste ESMA at bestemmelsene i Japans rettslige og 

tilsynsmessige rammer for kredittvurderingsbyråer var tilstrekkelige til å oppfylle tilleggskravene innført ved forordning 

(EU) nr. 462/2013. 

12) Ved forordning (EU) nr. 462/2013 ble det innført en definisjon av kredittutsikter i artikkel 3 nr. 1 bokstav w), og i 

forordning (EF) nr. 1060/2009 er visse krav til kredittvurderinger nå utvidet til også å gjelde kredittutsikter. Japans 

rettslige og tilsynsmessige rammer anerkjenner i alt vesentlig kredittutsikter. De anser en kredittutsikt som en del av 

kredittvurderingen og gir JFSA myndighet til å overvåke kredittutsiktenes egnethet i forhold til de tilhørende 

kredittvurderingene. 

13) For å styrke oppfatningen av kredittvurderingsbyråene som uavhengige av de kredittvurderte enhetene ble reglene om 

interessekonflikter i artikkel 6 nr. 4 og artikkel 6a og 6b i forordning (EF) nr. 1060/2009 utvidet ved forordning (EU)  

nr. 462/2013 til å omfatte interessekonflikter forårsaket av aksjeeiere eller deleiere som har en viktig stilling i 

kredittvurderingsbyrået. I henhold til Japans rettslige og tilsynsmessige rammer skal kredittvurderingsbyråer treffe tiltak 

for å sikre at kredittvurderingsbyrået ikke skader investorenes interesser i forbindelse med utarbeidingen av 

kredittvurderingen, særlig i tilfeller der den kredittvurderte enheten innehar 5 % eller mer av aksjekapitalen i 

kredittvurderingsbyrået. Videre er det helt og holdent forbudt for et kredittvurderingsbyrå å utføre en kredittvurdering 

dersom kredittvurderingsbyrået har en interesse i den kredittvurderte enheten. 

14) Forordning (EU) nr. 462/2013 innfører nye bestemmelser for å sikre at fortrolige opplysninger bare brukes for formål 

knyttet til kredittvurderingsvirksomhet og er beskyttet mot bedrageri, tyveri og misbruk. For dette formål skal 

kredittvurderingsbyråene i henhold til artikkel 10 nr. 2a i forordning (EF) nr. 1060/2009 behandle alle 

kredittvurderinger, kredittutsikter og tilknyttede opplysninger som innsideinformasjon til de offentliggjøres. Japans 

rettslige og tilsynsmessige rammer fastsetter detaljerte krav når det gjelder de tiltakene kredittvurderingsbyråene må 

treffe for å beskytte fortrolige opplysninger om utstedere. Dermed finnes det en troverdig ramme som beskytter 

fortrolige opplysninger mot misbruk. 

15) Forordning (EU) nr. 462/2013 tar sikte på å skape større gjennomsiktighet og heve kvaliteten på kredittvurderings-

metodene. I vedlegg I avsnitt D del I nr. 3 i forordning (EF) nr. 1060/2009 innføres en plikt for kredittvurderingsbyråene 

til å gi kredittvurderte enheter mulighet til å melde fra om eventuelle faktafeil før kredittvurderingen eller kredittutsikten 

offentliggjøres. I henhold til Japans rettslige og tilsynsmessige rammer skal kredittvurderingsbyråene innføre en 

kredittvurderingspolitikk som beskriver metodene for utarbeiding og offentliggjøring av kredittvurderinger. 

Kredittvurderingspolitikken bør inneholde retningslinjer og metoder som gir den kredittvurderte enheten rimelig tid til å 

kontrollere, før en kredittvurdering offentliggjøres, om den inneholder faktafeil, og uttale seg om kredittvurderingen. 

16) Ved forordning (EU) nr. 462/2013 innføres beskyttelsestiltak i artikkel 8 nr. 5a, nr. 6 bokstav aa) og ab) og nr. 7 i 

forordning (EF) nr. 1060/2009 for å sikre at ingen endringer av vurderingsmetoder gjør metodene mindre 

strenge. Tilsvarende skal et kredittvurderingsbyrå i henhold til Japans rettslige og tilsynsmessige rammer treffe tiltak for 

å sikre at opplysningene som brukes i fastsettelsen av en kredittvurdering, er av tilstrekkelig god kvalitet, og at 

kredittvurderingsmetodene er strenge og systematiske. 

  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 462/2013 av 21. mai 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1060/2009 om 

kredittvurderingsbyråer (EUT L 146 av 31.5.2013, s. 1). 



Nr. 30/1036 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

 

17) Forordning (EU) nr. 462/2013 skjerper kravene til framlegging og offentliggjøring av kredittvurderinger. I henhold til 

artikkel 8 nr. 2 og vedlegg I avsnitt D del I nr. 2a i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal et kredittvurderingsbyrå ved 

offentliggjøring av kredittvurderingsmetoder, vurderingsmodeller og grunnleggende forutsetninger også legge fram en 

veiledning som skal være tydelig og lett å forstå, og som redegjør for alle forutsetninger, parametrer, begrensninger og 

eventuelle usikkerheter med hensyn til modellene og vurderingsmetodene som brukes i kredittvurderingsprosessen. 

Japans rettslige og tilsynsmessige rammer inneholder krav som skal sikre at kredittvurderingsbyråene gir tilstrekkelig 

veiledning til at brukerne av kredittvurderinger skal kunne forstå dem. I tillegg foreligger det krav som skal sikre at 

kredittvurderingsbyråene opprettholder nøyaktigheten i sine opplysninger til berørte parter. 

18) For å styrke konkurransen og begrense risikoen for interessekonflikter i kredittvurderingssektoren innfører forordning 

(EU) nr. 462/2013 et krav i vedlegg I avsnitt E del II i forordning (EF) nr. 1060/2009 om at gebyrer som 

kredittvurderingsbyråene krever for kredittvurderinger og tilleggstjenester, ikke skal være diskriminerende og skal være 

basert på faktiske kostnader. Den krever at kredittvurderingsbyråene skal offentliggjøre visse finansielle opplysninger. 

Når det gjelder vernet av kredittvurderingsbyråenes kunder og kravet om at gebyrene skal være basert på kostnader og 

ikke være diskriminerende, inneholder Japans rettslige og tilsynsmessige rammer tilsvarende krav som skal sikre at 

kredittvurderingsbyråene utøver sin virksomhet på en rettferdig og korrekt måte. De krever at kredittvurderingsbyråene 

hvert regnskapsår utarbeider en virksomhetsrapport for tilsynsmyndigheten som inneholder navnene på de 20 største 

kundene og gebyrene som hver av dem har betalt i løpet av regnskapsåret, og gir tilsynsmyndigheten myndighet til å 

anmode om relevante opplysninger om deres prispolitikk og spesifikke gebyrer de har krevd. 

19) I sin vurdering av tredjestatens regelverk følger Kommisjonen forholdsmessighetsprinsippet og en risikobasert 

tilnærming. På bakgrunn av de faktorene som er undersøkt, oppfyller Japans rettslige og tilsynsmessige rammer for 

kredittvurderingsbyråer vilkårene for likeverdighet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 annet ledd i forordning (EF) nr. 1060/2009, 

og bør fortsatt anses som likeverdige med de rettslige og tilsynsmessige rammene opprettet ved nevnte forordning. 

20) Av hensyn til rettssikkerheten bør en ny gjennomføringsbeslutning vedtas, og beslutning 2010/578/EU bør derfor 

oppheves. 

21) Kommisjonen bør, med bistand fra ESMA, fortsatt regelmessig overvåke utviklingen av de rettslige og tilsynsmessige 

rammene som gjelder for kredittvurderingsbyråer, markedsutviklingen og effektiviteten i tilsynssamarbeidet når det 

gjelder overvåking og håndheving i Japan for å sikre løpende overholdelse av regelverket. 

22) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ved anvendelsen av artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal Japans rettslige og tilsynsmessige rammer for 

kredittvurderingsbyråer anses som likeverdige med kravene i forordning (EF) nr. 1060/2009. 

Artikkel 2 

Beslutning 2010/578/EU oppheves. 

Artikkel 3 

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

Utferdiget i Brussel 29. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1284 

av 29. juli 2019 

om anerkjennelse av Hongkongs rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvur-

deringsbyråer(1), særlig artikkel 5 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen har i henhold til artikkel 5 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009 myndighet til å treffe en beslutning om 

likeverdighet dersom en tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer sikrer at kredittvurderingsbyråer som er godkjent 

eller registrert i tredjestaten, oppfyller rettslig bindende krav i nevnte forordning og er underlagt effektivt tilsyn og 

effektiv håndheving i tredjestaten. 

2) Formålet med denne beslutning om likeverdighet er å gjøre det mulig for kredittvurderingsbyråer fra Hongkong, i den 

utstrekning de ikke er systemviktige for finansmarkedenes stabilitet eller integritet i en eller flere medlemsstater, å søke 

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) om godkjenning. Denne beslutning om likeverdighet 

gir ESMA mulighet til å foreta en individuell vurdering av disse kredittvurderingsbyråene fra sak til sak og gi unntak fra 

noen av de organisatoriske kravene til kredittvurderingsbyråer som driver virksomhet i Den europeiske union, herunder 

kravet om fysisk tilstedeværelse i Den europeiske union. 

3) For å anses som likeverdige må de rettslige og tilsynsmessige rammene i tredjestaten minst oppfylle de tre vilkårene 

fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009. 

4) Den 28. april 2014 vedtok Kommisjonen gjennomføringsbeslutning 2014/249/EU(2) og slo der fast at disse tre vilkårene 

var oppfylt, og at Hongkongs rettslige og tilsynsmessige rammer for kredittvurderingsbyråer anses som likeverdige med 

kravene i forordning (EF) nr. 1060/2009 som gjaldt på det tidspunktet. 

5) I henhold til det første vilkåret i artikkel 5 nr. 6 i forordning (EU) nr. 1060/2009 skal kredittvurderingsbyråer i 

tredjestaten være underlagt krav om godkjenning eller registrering og også være underlagt løpende effektivt tilsyn og 

effektiv håndheving. I henhold til Hongkongs rettslige og tilsynsmessige rammer skal kredittvurderingsbyråer og deres 

kredittvurderingsanalytikere som yter kredittvurderingstjenester i Hongkong, ha tillatelse til å yte kredittvurderings-

tjenester og skal være underlagt tilsyn av «Securities and Futures Commission» (SFC) i Hongkong. Hongkongs rettslige 

og tilsynsmessige rammer gir SFC omfattende myndighet til å undersøke om kredittvurderingsbyråene oppfyller sine 

rettslige forpliktelser. SFC kan pålegge tjenesteytere, uansett om deres virksomhet er regulert eller ikke, å framlegge 

opplysninger og dokumenter som er relevante for undersøkelsen, herunder handels- og bankopplysninger, opplysninger 

om tele- og datatrafikk samt opplysninger om reell eier. Denne myndigheten gjelder både overfor tjenesteytere som 

undersøkes, og overfor tjenesteytere som SFC har rimelig grunn til å anta har opplysninger som er relevante for 

undersøkelsen. Dersom det er fare for at bevis ødelegges eller fjernes, for at gjenstanden for undersøkelsen forsvinner, 

eller andre problemer, har SFC dessuten rett til å skaffe seg tilgang til tjenesteyteres lokaler, uansett om deres 

virksomhet er regulert eller ikke, etter å ha mottatt undersøkelsestillatelse fra en rettsmyndighet. I tillegg har SFC 

omfattende myndighet til å treffe strafferettslige, sivilrettslige, forvaltningsmessige og andre tiltak. Dette omfatter 

forvaltningsmessig myndighet til å iverksette disiplinære sanksjoner overfor tjenesteytere som har fått tillatelse fra eller 

er registrert hos SFC, til å innføre begrensninger på deres forretningsvirksomhet, til å tilbakekalle eller midlertidig 

oppheve deres tillatelse eller registrering og til å irettesette tjenesteytere som har tillatelse eller er registrert, eller 

pålegge dem forpliktelser eller ilegge dem overtredelsesgebyrer. SFC har myndighet til å anmode vedkommende 

domstol om å nedlegge forbud eller gi påbud om gjenoppretting. I tillegg til stedlig tilsyn foretar SFC 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 30.7.2019, s. 43, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 310/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 14 av 5.3.2020, s. 69. 

(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/249/EU av 28. april 2014 om anerkjennelse av Hongkongs rettslige og tilsynsmessige 

rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 132 

av 3.5.2014, s. 76). 
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eksternt tilsyn gjennom kontakter med godkjente kredittvurderingsbyråer for å kunne forstå deres forretningsmodeller 

og -planer samt de risikoene som virksomheten innebærer, med henblikk på å identifisere og vurdere disse 

risikoene. Opplysninger om godkjente kredittvurderingsbyråer samles inn og registreres hos SFC og omfatter, men er 

ikke begrenset til, reviderte årsregnskaper og årlige revisjonsberetninger. SFC følger opp klager og overtredelser som 

kredittvurderingsbyråene selv innrapporterer. Samarbeidsavtalen som er inngått mellom ESMA og SFC, inneholder 

bestemmelser om utveksling av opplysninger om håndhevings- og tilsynstiltak truffet overfor kredittvurderingsbyråer 

som driver grensekryssende virksomhet. 

6) I henhold til det andre vilkåret i artikkel 5 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal kredittvurderingsbyråer i 

tredjestaten være underlagt rettslig bindende bestemmelser som er likeverdige med bestemmelsene i artikkel 6–12 i 

forordning (EF) nr. 1060/2009 og vedlegg I til nevnte forordning. Hongkongs rettslige og tilsynsmessige rammer 

fastsetter detaljerte krav til foretaksstyring. Styret og medarbeidere som har ansvar for den regulerte virksomheten, har 

hovedansvaret for å sikre at kredittvurderingsbyrået opprettholder passende atferdsregler og følger hensiktsmessige 

framgangsmåter. Kredittvurderingsbyråer skal ha to ansvarlige medarbeidere som begge skal godkjennes av SFC, og 

minst en av dem skal være daglig leder i henhold til SFO. Det er fastsatt omfattende bestemmelser om 

interessekonflikter som krever at kredittvurderingsbyråer identifiserer og løser eller håndterer interessekonflikter, og at 

de organiseres slik at deres forretningsinteresser ikke svekker kredittvurderingenes uavhengighet og nøyaktighet, samt 

organisatoriske krav, herunder med hensyn til utkontraktering, oppbevaring av dokumentasjon og fortrolighet. Når det 

gjelder organisatoriske krav, må kredittvurderingsbyråene for eksempel oppfylle krav til prinsipper og framgangsmåter 

for å sikre overholdelse av juridiske forpliktelser, og en permanent og effektiv etterlevelsesfunksjon. Kredittvurderings-

byråer skal også opprette en kontrollfunksjon som har ansvar for regelmessig å gjennomgå kredittvurderingsmetoder og 

-modeller og vesentlige endringer av disse. Hongkongs rettslige og tilsynsmessige rammer inneholder en rekke 

opplysningskrav, for eksempel om offentliggjøring av kredittvurderingene og årlig offentliggjøring av opplysninger om 

kredittvurderingsvirksomheten og tilknyttet virksomhet. Hongkongs rettslige og tilsynsmessige rammer anses derfor 

som likeverdige med kravene i forordningen om kredittvurderingsbyråer med hensyn til håndtering av 

interessekonflikter, organisatoriske krav, kvaliteten på kredittvurderingene og kredittvurderingsmetodene, 

offentliggjøring av kredittvurderinger og generell og periodisk offentliggjøring av opplysninger om kredittvurderings-

virksomheten. De bør dermed gi et likeverdig vern når det gjelder integritet, gjennomsiktighet, god styring av 

kredittvurderingsbyråer og kredittvurderingsvirksomhetens pålitelighet. 

7) I henhold til det tredje vilkåret i artikkel 5 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal tredjestatens lovgivning hindre 

tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter i tredjestaten i å gripe inn i kredittvurderingenes innhold og 

kredittvurderingsmetodene. Det finnes ingen bestemmelser i loven som gir SFC eller noen annen offentlig myndighet 

myndighet til å påvirke innholdet i kredittvurderinger eller kredittvurderingsmetoder. 

8) Hongkongs rettslige og tilsynsmessige rammer oppfyller fortsatt de tre vilkårene som opprinnelig var fastsatt i artikkel 5 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1060/2009. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 462/2013(3) innførte imidlertid 

tilleggskrav til kredittvurderingsbyråer registrert i Unionen og skjerpet dermed de rettslige og tilsynsmessige rammene 

for disse kredittvurderingsbyråene. Disse tilleggskravene omfatter rettslig bindende regler for kredittvurderingsbyråer 

med hensyn til kredittutsikter, håndtering av interessekonflikter, krav om fortrolighet, kvalitet på kredittvurderings-

metoder samt framlegging og offentliggjøring av kredittvurderinger. 

9) I henhold til artikkel 2 annet ledd nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 462/2013 får tilleggskravene anvendelse fra  

1. juni 2018 ved vurdering av likeverdighet for tredjestaters rettslige og tilsynsmessige rammer. 

10) Dette var bakgrunnen for at Kommisjonen 13. juli 2017 anmodet ESMA om råd med hensyn til likeverdigheten av de 

rettslige og tilsynsmessige rammene i blant annet Hongkong med tilleggskravene innført ved forordning (EU)  

nr. 462/2013 og dens vurdering av betydningen av eventuelle forskjeller. 

11) I sin tekniske uttalelse offentliggjort 17. november 2017 opplyste ESMA at bestemmelsene i Hongkongs rettslige og 

tilsynsmessige rammer for kredittvurderingsbyråer var tilstrekkelige til å oppfylle tilleggskravene innført ved forordning 

(EU) nr. 462/2013. 

12) Ved forordning (EU) nr. 462/2013 ble det innført en definisjon av kredittutsikter i artikkel 3 nr. 1 bokstav w), og i 

forordning (EF) nr. 1060/2009 er visse krav til kredittvurderinger nå utvidet til også å gjelde kredittutsikter. Selv om 

Hongkongs rettslige og tilsynsmessige rammer ikke eksplisitt anerkjenner kredittutsikter som et eget element som skiller 

seg fra kredittvurderinger, er begrepet «kredittvurdering» så bredt i Hongkongs rettslige og tilsynsmessige rammer at 

SFC forventer at alle krav som gjelder for kredittvurderinger, også vil bli overholdt ved utarbeiding av kredittutsikter.  

  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 462/2013 av 21. mai 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1060/2009 om 

kredittvurderingsbyråer (EUT L 146 av 31.5.2013, s. 1). 
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13) For å styrke oppfatningen av kredittvurderingsbyråene som uavhengige av de kredittvurderte enhetene ble reglene om 

interessekonflikter i artikkel 6 nr. 4 og artikkel 6a og 6b i forordning (EF) nr. 1060/2009 utvidet ved forordning (EU)  

nr. 462/2013 til å omfatte interessekonflikter forårsaket av aksjeeiere eller deleiere som har en viktig stilling i 

kredittvurderingsbyrået. I henhold til Hongkongs rettslige og tilsynsmessige rammer skal kredittvurderingsbyråer 

opprette hensiktsmessige og effektive ordninger for å forebygge, identifisere og løse eller håndtere interessekonflikter 

og for å sikre at de ikke blir påvirket av forretningsforbindelser. Selv om Hongkongs regelverk ikke inneholder noen 

eksplisitt henvisning til aksjeeiere, er det forbudt for kredittvurderingsbyrået å drive slik virksomhet i tilfeller der det 

foreligger en potensiell interessekonflikt. 

14) Forordning (EU) nr. 462/2013 innfører nye bestemmelser for å sikre at fortrolige opplysninger bare brukes for formål 

knyttet til kredittvurderingsvirksomhet og er beskyttet mot bedrageri, tyveri og misbruk. For dette formål skal 

kredittvurderingsbyråene i henhold til artikkel 10 nr. 2a i forordning (EF) nr. 1060/2009 behandle alle 

kredittvurderinger, kredittutsikter og tilknyttede opplysninger som innsideinformasjon til de offentliggjøres. Hongkongs 

rettslige og tilsynsmessige rammer fastsetter detaljerte krav om at kredittvurderingsbyråene skal vedta framgangsmåter 

og ordninger for å beskytte fortrolige opplysninger om utstedere. Dermed finnes det en troverdig ramme som beskytter 

fortrolige opplysninger mot misbruk. 

15) Forordning (EU) nr. 462/2013 tar sikte på å skape større gjennomsiktighet og heve kvaliteten på kredittvurderings-

metodene. I vedlegg I avsnitt D del I nr. 3 i forordning (EF) nr. 1060/2009 innføres en plikt for kredittvurderingsbyråene 

til å gi kredittvurderte enheter mulighet til å melde fra om eventuelle faktafeil før kredittvurderingen eller kredittutsikten 

offentliggjøres. Hongkongs rettslige og tilsynsmessige rammer prioriterer umiddelbar formidling av kredittvurderingen 

til markedet, og inneholder ingen strenge krav om at kredittvurderingsbyråer skal underrette den kredittvurderte enheten 

om kredittvurderingen før den offentliggjøres. Kredittvurderingsbyråene har faktisk bare plikt til å underrette den 

kredittvurderte enheten om de kritiske opplysningene og de viktigste betraktningene som kredittvurderingen vil bli 

basert på, når dette er mulig og hensiktsmessig. 

16) Ved forordning (EU) nr. 462/2013 innføres beskyttelsestiltak i artikkel 8 nr. 5a, nr. 6 bokstav aa) og ab) og nr. 7 i 

forordning (EF) nr. 1060/2009 for å sikre at ingen endringer av vurderingsmetoder gjør metodene mindre 

strenge. Hongkongs rettslige og tilsynsmessige rammer krever at kredittvurderingsbyråene fullt ut offentliggjør alle 

vesentlige endringer av sine metoder. I tillegg kreves det at kredittvurderingsbyrået, dersom det er mulig og 

hensiktsmessig, offentliggjør slike vesentlige endringer før de trer i kraft. Ved endringer av metoder, modeller eller 

grunnleggende forutsetninger som brukes ved utarbeiding av noen av dets kredittvurderinger, skal kredittvurderings-

byrået umiddelbart informere om det sannsynlige omfanget av kredittvurderinger som vil bli berørt, med samme 

kommunikasjonsmiddel som ble brukt for å distribuere de berørte kredittvurderingene. 

17) Forordning (EU) nr. 462/2013 skjerper kravene til framlegging og offentliggjøring av kredittvurderinger. I henhold til 

artikkel 8 nr. 2 og vedlegg I avsnitt D del I nr. 2a i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal et kredittvurderingsbyrå ved 

offentliggjøring av kredittvurderingsmetoder, vurderingsmodeller og grunnleggende forutsetninger også legge fram en 

veiledning som skal være tydelig og lett å forstå, og som redegjør for alle forutsetninger, parametrer, begrensninger og 

eventuelle usikkerheter med hensyn til modellene og vurderingsmetodene som brukes i kredittvurderingsprosessen. 

Hongkongs rettslige og tilsynsmessige rammer inneholder krav som skal sikre at kredittvurderingsbyråene gir 

tilstrekkelig veiledning til at brukerne av kredittvurderinger skal kunne forstå dem. Det finnes også et krav om at 

tilsynsmyndigheten hver sjette måned skal ha opplysninger om forretningsvirksomheten. 

18) For å styrke konkurransen og begrense risikoen for interessekonflikter i kredittvurderingssektoren innfører forordning 

(EU) nr. 462/2013 et krav i vedlegg I avsnitt E del II i forordning (EF) nr. 1060/2009 om at gebyrer som 

kredittvurderingsbyråene krever for kredittvurderinger og tilleggstjenester, ikke skal være diskriminerende og skal være 

basert på faktiske kostnader. Den krever at kredittvurderingsbyråene skal offentliggjøre visse finansielle opplysninger.  

I henhold til Hongkongs rettslige og tilsynsmessige rammer skal kredittvurderingsbyråene oppbevare forretnings-

dokumenter i samsvar med alle lovfestede krav i et gitt tidsrom, offentliggjøre en generell beskrivelse av sine 

godtgjøringsordninger med kredittvurderte enheter og rapportere samlet inntekt fra ytingen av kredittvurderings-

tjenester; tilsynsmyndigheten har myndighet til å anmode om disse opplysningene. Når det gjelder tiltak for å beskytte 

kunder og sikre at de behandles rettferdig, foreligger det et generelt krav om at alle kunder skal behandles rettferdig. 

19) I sin vurdering av tredjestatens regelverk følger Kommisjonen forholdsmessighetsprinsippet og en risikobasert 

tilnærming. På bakgrunn av en samlet vurdering av de faktorene som er undersøkt, og den tekniske uttalelsen fra ESMA 

oppfyller Hongkongs rettslige og tilsynsmessige rammer for kredittvurderingsbyråer vilkårene fastsatt i artikkel 5 nr. 6 

annet ledd i forordning (EF) nr. 1060/2009 og bør fortsatt anses som likeverdige med de rettslige og tilsynsmessige 

rammene opprettet ved nevnte forordning. 



Nr. 30/1040 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

 

20) Av hensyn til rettssikkerheten bør en ny gjennomføringsbeslutning vedtas, og gjennomføringsbeslutning 2014/249/EU 

bør derfor oppheves. 

21) Kommisjonen bør, med bistand fra ESMA, fortsatt regelmessig overvåke utviklingen av de rettslige og tilsynsmessige 

rammene som gjelder for kredittvurderingsbyråer, markedsutviklingen og effektiviteten i tilsynssamarbeidet når det 

gjelder overvåking og håndheving i Hongkong for å sikre løpende overholdelse av regelverket. 

22) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ved anvendelsen av artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal Hongkongs rettslige og tilsynsmessige rammer for 

kredittvurderingsbyråer anses som likeverdige med kravene i forordning (EF) nr. 1060/2009. 

Artikkel 2 

Gjennomføringsbeslutning 2014/249/EU oppheves. 

Artikkel 3 

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

Utferdiget i Brussel 29. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2018/302 

av 28. februar 2018 

om tiltak mot uberettiget geoblokkering og andre former for forskjellsbehandling på bakgrunn av kunders 

nasjonalitet, bosted eller etableringssted i det indre marked, og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 

og (EU) 2017/2394 og direktiv 2009/22/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å kunne utnytte hele potensialet i det indre marked som et område uten indre grenser der blant annet fritt varebytte 

og fri bevegelighet for tjenester er sikret, er det ikke tilstrekkelig å avskaffe bare statlige hindringer mellom 

medlemsstatene. Slik avskaffelse kan bli undergravd av at private aktører skaper hindringer som strider mot det indre 

markeds friheter. Dette skjer når næringsdrivende som driver virksomhet i en medlemsstat, blokkerer eller begrenser 

tilgangen til sine nettbaserte grensesnitt, for eksempel nettsteder og apper, for kunder fra andre medlemsstater som 

ønsker å gjennomføre transaksjoner over landegrensene (en praksis kjent som «geoblokkering»). Det skjer også når 

visse næringsdrivende anvender forskjellige alminnelige vilkår for tilgang til sine varer og tjenester overfor slike kunder 

fra andre medlemsstater, både på og utenfor internett. Selv om slik forskjellsbehandling i noen tilfeller kan være 

objektivt begrunnet, finnes det andre tilfeller der visse næringsdrivende har en praksis som hindrer eller begrenser 

tilgangen til varer eller tjenester for kunder som ønsker å gjennomføre transaksjoner over landegrensene, eller der visse 

næringsdrivende i den forbindelse anvender forskjellige alminnelige vilkår for tilgang uten at det er objektivt begrunnet. 

2) Det er forskjellige underliggende årsakene til at selskaper, særlig svært små foretak og små og mellomstore bedrifter 

(SMB-er), anvender forskjellige alminnelige vilkår for tilgang. I mange tilfeller er det slik at forskjellige rettslige 

rammer, den rettslige usikkerheten som er involvert, risikoene knyttet til den gjeldende forbrukervernlovgivningen, 

miljø- eller merkingslovgivningen, skattemessige og finansielle spørsmål, leveringskostnader eller språkkrav bidrar til at 

de næringsdrivende er motvillige til å innlede forretningsforbindelser med kunder fra andre medlemsstater. I andre 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 60I av 2.3.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 311/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Generelle tjenester) og vedlegg XIX (Forbrukervern), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 72. 

(1) EUT C 34 av 2.2.2017, s. 93 

(2) Europaparlamentets holdning av 6. februar 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 27. februar 2018. 

2021/EØS/30/65 
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tilfeller foretar de næringsdrivende en kunstig oppdeling av det indre marked langs indre grenser og hemmer det frie 

varebyttet og den frie bevegeligheten for tjenester, og begrenser dermed kundenes rettigheter og hindrer dem i å dra 

nytte av et bredere utvalg og optimale vilkår. Denne forskjellsbehandlingen er en viktig medvirkende faktor til det 

relativt lave antallet transaksjoner over landegrensene i Unionen, også i sektoren for elektronisk handel, noe som hindrer 

at hele vekstpotensialet i det indre marked blir nådd. Denne forordning bør derfor klargjøre i hvilke situasjoner slik 

forskjellsbehandling ikke har noen berettigelse, og dermed gi klarhet og rettssikkerhet for alle som deltar i transaksjoner 

over landegrensene, og sikre at reglene om ikke-diskriminering kan anvendes effektivt og håndheves i hele det indre 

marked. Fjerning av uberettiget geoblokkering og andre former for forskjellsbehandling på bakgrunn av kunders 

nasjonalitet, bosted eller etableringssted kan fremme vekst og øke forbrukernes valgmuligheter i hele det indre marked. 

3) Denne forordning har som mål å motvirke uberettiget geoblokkering ved å fjerne visse hindringer for det indre markeds 

virkemåte. Det må imidlertid tas hensyn til at mange forskjeller i medlemsstatenes lovgivning, for eksempel som følge 

av forskjellige nasjonale standarder eller mangel på gjensidig anerkjennelse eller harmonisering på unionsplan, fortsatt 

utgjør betydelige hindringer for handel over landegrensene. Disse hindringene forårsaker fortsatt oppsplitting av det 

indre marked og fører ofte til at de næringsdrivende benytter seg av geoblokkering. Europaparlamentet, Rådet og 

Kommisjonen bør derfor fortsette å motvirke disse hindringene med sikte på å redusere oppsplittingen av markedet og å 

gjennomføre det indre marked. 

4) I henhold til artikkel 20 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF(1) skal medlemsstatene sikre at tjenesteytere 

som er etablert i Unionen, ikke forskjellsbehandler mottakere av tjenester på bakgrunn av nasjonalitet eller bosted. 

Nevnte bestemmelse har imidlertid ikke vært fullt ut effektiv i bekjempelsen av forskjellsbehandling, og den har ikke i 

tilstrekkelig grad redusert den rettslige usikkerheten. Denne forordning har som mål å klargjøre artikkel 20 i direktiv 

2006/123/EF nærmere ved å definere visse situasjoner der forskjellsbehandling på bakgrunn av nasjonalitet, bosted eller 

etableringssted ikke kan begrunnes med henvisning til den bestemmelsen. Dersom denne forordning strider mot 

bestemmelsene i direktiv 2006/123/EF, bør imidlertid denne forordning ha forrang. Dessuten kan uberettiget 

geoblokkering og andre former for forskjellsbehandling på bakgrunn av nasjonalitet, bosted eller etableringssted også 

oppstå som følge av handlinger fra næringsdrivende som er etablert i tredjestater, som faller utenfor nevnte direktivs 

virkeområde. 

5) For å sikre et velfungerende indre marked og fremme tilgang til, og fri bevegelighet for, varer og tjenester i hele 

Unionen uten forskjellsbehandling på bakgrunn av nasjonalitet, bosted eller etableringssted, er de målrettede tiltakene 

fastsatt i denne forordning, som sikrer et tydelig, ensartet og effektivt sett av regler på en rekke utvalgte områder, derfor 

nødvendige. Disse tiltakene bør ha som mål å utvide kundenes valgmuligheter og tilgangen til varer og tjenester, 

samtidig som det tas behørig hensyn til de næringsdrivendes frihet til å innrette sin forretningsstrategi i samsvar med 

unionsretten og nasjonal rett. 

6) Denne forordning har som mål å hindre forskjellsbehandling på bakgrunn av kunders nasjonalitet, bosted eller 

etableringssted, herunder uberettiget geoblokkering, i transaksjoner over landegrensene mellom en næringsdrivende og 

en kunde i forbindelse med salg av varer og levering av tjenester i Unionen. Den søker å motvirke både direkte og 

indirekte forskjellsbehandling. Dermed søker den også å omfatte uberettiget forskjellsbehandling på bakgrunn av andre 

kriterier som gir samme resultat som anvendelsen av kriterier som bygger direkte på kundens nasjonalitet eller bosted, 

uavhengig av om vedkommende kunde permanent eller midlertidig oppholder seg i en annen medlemsstat, eller på 

kundens etableringssted. Slike andre kriterier kan særlig bli anvendt på grunnlag av opplysninger som angir hvor 

kundene fysisk befinner seg, for eksempel IP-adressen som brukes ved tilgang til et nettbasert grensesnitt, den oppgitte 

leveringsadressen for varer, valget av språk eller den medlemsstaten der kundens betalingsinstrument er utstedt. 

7) Denne forordning bør ikke få anvendelse på situasjoner som er rent interne for en medlemsstat, der alle de relevante 

elementene i transaksjonen er begrenset til en enkelt medlemsstat, særlig kundens eller den næringsdrivendes 

nasjonalitet, bosted eller etableringssted, stedet der transaksjonen gjennomføres, betalingsmidlene som brukes i 

transaksjonen eller tilbudet, samt bruken av det nettbaserte grensesnittet. 

8) Noen reguleringsmessige og administrative hindringer for næringsdrivende er fjernet i visse tjenestesektorer i hele 

Unionen som følge av gjennomføringen av direktiv 2006/123/EF. Følgelig bør det, med hensyn til materielt 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF av 12. desember 2006 om tjenester i det indre marked (EUT L 376 av 27.12.2006, s. 36). 
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virkeområde, sikres forenlighet mellom denne forordning og direktiv 2006/123/EF. Derfor bør denne forordning blant 

annet få anvendelse på ikke-audiovisuelle, elektronisk leverte tjenester som har som hovedfunksjon å gi tilgang til og 

tillate bruk av opphavsrettsbeskyttede verker eller andre beskyttede arbeider, med forbehold for det særlige unntaket og 

den påfølgende evalueringen av dette unntaket som denne forordning fastsetter. Audiovisuelle tjenester, herunder 

tjenester som har som hovedformål å gi tilgang til sendinger av idrettsarrangementer, og som leveres på grunnlag av 

territoriell enerett, er unntatt fra denne forordnings virkeområde. Tilgang til finansielle tjenester for ikke-profesjonelle 

kunder, herunder betalingstjenester, bør derfor også unntas, uten at det berører denne forordnings bestemmelser om 

forbud mot forskjellsbehandling ved betalinger. 

9) Forskjellsbehandling kan også forekomme i forbindelse med tjenester på transportområdet, særlig når det gjelder salg av 

billetter til persontransport. På det området inneholder imidlertid europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1008/2008(1), (EU) nr. 1177/2010(2) og (EU) nr. 181/2011(3) allerede omfattende forbud mot forskjellsbehandling 

som omfatter all diskriminerende praksis som denne forordning søker å motvirke. Videre er det tenkt at 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1371/2007(4) skal endres med sikte på dette i nær framtid. Derfor, og for å 

sikre forenlighet med virkeområdet for direktiv 2006/123/EF, bør tjenester på transportområdet fortsatt ligge utenfor 

denne forordnings virkeområde. 

10) Dersom en næringsdrivende tilbyr en pakke som kombinerer flere tjenester, eller en pakke med varer kombinert med 

tjenester, og en eller flere av disse tjenestene ville høre inn under denne forordnings virkeområde dersom de ble tilbudt 

enkeltvis, mens en eller flere andre tjenester ikke ville det, bør nevnte næringsdrivende enten overholde forbudene 

fastsatt i denne forordning når det gjelder hele pakken, eller minst tilby tjenester som hører inn under denne forordnings 

virkeområde, enkeltvis, dersom disse tjenestene tilbys kunder enkeltvis av den samme næringsdrivende. Dersom en 

næringsdrivende leverer en tjeneste eller en vare enkeltvis, uten at den inngår i en pakke, bør den næringsdrivende 

fortsatt stå fritt til å bestemme prisen som skal kreves for en slik tjeneste eller vare utenfor en pakke, forutsatt at den 

næringsdrivende ikke benytter forskjellig prissetting av årsaker knyttet til nasjonalitet, bosted eller etableringssted. 

11) Denne forordning bør ikke berøre gjeldende regler på skatte- og avgiftsområdet, ettersom det i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte (TEUV) er fastsatt et særlig grunnlag for tiltak på unionsplan i skatte- og avgiftsspørsmål. 

12) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 593/2008(5) skal valget av hvilken lovgivning som får 

anvendelse på avtaler mellom en forbruker og en næringsdrivende som utøver forretnings- eller yrkesvirksomhet i 

forbrukerens vanlige bostedsstat, eller som på annen måte retter slik virksomhet mot nevnte stat eller mot flere stater 

inkludert nevnte stat, ikke kunne frata forbrukeren det vernet som gis ved bestemmelser som i henhold til lovgivningen i 

forbrukerens vanlige bostedsstat, ikke kan fravikes ved avtale. I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1215/2012(6) kan en forbruker i spørsmål knyttet til en avtale mellom forbrukeren og en person som utøver 

forretnings- eller yrkesvirksomhet i medlemsstaten der forbrukeren har sin bopel, eller som på annen måte retter slik 

virksomhet mot nevnte medlemsstat eller flere medlemsstater inkludert nevnte medlemsstat, anlegge sak mot den andre 

parten ved domstolene i medlemsstaten der forbrukeren har sin bopel, og sak mot forbrukeren kan anlegges bare ved 

disse domstolene. 

13) Denne forordning bør ikke berøre unionsretten på området sivilrettslig samarbeid, særlig ikke bestemmelsene om 

hvilken lovgivning som får anvendelse på avtaleforpliktelser, og bestemmelsene om domsmyndighet, som fastsatt i 

forordning (EF) nr. 593/2008 og (EU) nr. 1215/2012. Særlig bør det faktum at en næringsdrivende overholder 

  

(1) 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) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1177/2010 av 24. november 2010 om rettar ved passasjerfart med båt på sjøen og på 

innanlandske vassvegar og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT L 334 av 17.12.2010, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 181/2011 av 16. februar 2011 om passasjerers rettigheter ved buss- og turvogntransport og 

om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1371/2007 av 23. oktober 2007 om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser (EUT  

L 315 av 3.12.2007, s.14). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 593/2008 av 17. juni 2008 om hvilken lovgivning som får anvendelse på avtaleforpliktelser 

(Roma I) (EUT L 177 av 4.7.2008, s. 6). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1215/2012 av 12. desember 2012 om domsmyndighet og anerkjennelse og fullbyrdelse av 

rettsavgjørelser på det sivilrettslige og handelsrettslige område (EUT L 351 av 20.12.2012, s. 1). 
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bestemmelsene i denne forordning, ikke alene forstås å innebære at den næringsdrivende retter sin virksomhet mot 

forbrukerens medlemsstat i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 593/2008 og artikkel 17 nr. 1 

bokstav c) i forordning (EU) nr. 1215/2012. Derfor bør det faktum at den næringsdrivende ikke blokkerer eller 

begrenser tilgangen til et nettbasert grensesnitt for forbrukere fra en annen medlemsstat, ikke anvender forskjellige 

alminnelige vilkår for tilgang i tilfellene fastsatt i denne forordning eller ikke anvender forskjellige vilkår for 

betalingstransaksjoner innenfor det utvalget av betalingsmidler som godtas, ikke i seg selv anses som at den 

næringsdrivende retter sin virksomhet mot forbrukerens medlemsstat, når det skal fastslås hvilken lovgivning og 

domsmyndighet som får anvendelse. Heller ikke bør en næringsdrivende på dette grunnlaget alene anses å rette sin 

virksomhet mot medlemsstaten der forbrukeren har sitt vanlige bosted eller sin bopel, i tilfeller der den næringsdrivende 

gir forbrukeren opplysninger og hjelp etter inngåelsen av en avtale som følger av at den næringsdrivende overholder 

bestemmelsene i denne forordning. 

14) Når det gjelder betydningen og anvendelsen av begrepet «elektronisk leverte tjenester» som definert i denne forordning, 

er det viktig å gi rettssikkerhet og sikre forenlighet med unionsretten når det gjelder merverdiavgift, som gjør det mulig 

for næringsdrivende å innberette og betale merverdiavgift på en forenklet måte via et felles saksbehandlingssted (Mini-

One-Stop-Shop (MOSS)), i samsvar med reglene for særordningen for ikke-etablerte skattepliktige personer fastsatt i 

rådsdirektiv 2006/112/EF(1) og Rådets gjennomføringsforordning (EU) nr. 282/2011(2). På grunn av den raske 

teknologiske og kommersielle utviklingen bør begrepet elektronisk leverte tjenester defineres på en teknologinøytral 

måte ved å vise til de viktigste egenskapene ved slike tjenester på en måte som er i samsvar med definisjonen fastsatt i 

artikkel 7 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 282/2011. Ved fortolkning og anvendelse av denne definisjonen 

bør det derfor tas tilbørlig hensyn til de ytterligere spesifikasjonene oppført i vedlegg II til direktiv 2006/112/EF og i 

artikkel 7 nr. 2 og 3 i og vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) nr. 282/2011, i den grad tjenestene oppført i 

nevnte bestemmelser hører inn under denne forordnings virkeområde. 

15) Den forskjellsbehandlingen som denne forordning søker å motvirke, skjer vanligvis gjennom alminnelige vilkår og 

andre opplysninger som er fastsatt og anvendes av eller på vegne av den aktuelle næringsdrivende som en forutsetning 

for å få tilgang til de aktuelle varene eller tjenestene som er gjort tilgjengelige for allmennheten. Slike alminnelige vilkår 

for tilgang omfatter blant annet priser, betalingsvilkår og leveringsvilkår. De kan gjøres tilgjengelige for allmennheten 

av eller på vegne av den næringsdrivende på forskjellige måter, for eksempel i form av informasjon som offentliggjøres 

i annonser, på nettsteder eller i dokumentasjon som gis før avtaleinngåelsen eller som en del av avtalen. Slike 

alminnelige vilkår for tilgang får anvendelse når det ikke foreligger en individuelt framforhandlet avtale som sier noe 

annet, som er inngått direkte mellom den næringsdrivende og kunden. Vilkår som er individuelt framforhandlet mellom 

den næringsdrivende og kundene, bør ikke anses å være alminnelige vilkår for tilgang ved anvendelse av denne 

forordning. 

16) Ved kjøp av varer eller tjenester som sluttbrukere i henhold til alminnelige vilkår for tilgang er forbrukere og foretak, 

særlig svært små foretak og små og mellomstore bedrifter, ofte i en lignende stilling. Derfor bør både forbrukere og 

foretak vernes mot forskjellsbehandling av årsaker knyttet til deres nasjonalitet, bosted eller etableringssted når de 

opptrer som kunder i henhold til denne forordning. Dette vernet bør imidlertid ikke omfatte kunder som kjøper en vare 

eller en tjeneste for senere videresalg, endring, bearbeiding, leie eller underleveranse, ettersom det ville berøre allment 

utbredte distribusjonsordninger i forbindelse med handel mellom foretak, som ofte framforhandles bilateralt og er 

direkte knyttet til forretningsstrategier, både i senere og tidligere omsetningsledd. Eksempler på slike ordninger er 

selektiv distribusjon og enedistribusjon, som vanligvis gjør det mulig for produsentene å velge sine detaljister, forutsatt 

at de overholder konkurransereglene. Denne forordning bør derfor ikke berøre ikke-diskriminerende praksis fra 

næringsdrivendes side som begrenser transaksjoner eller gjentatte transaksjoner for å hindre at foretak kjøper mengder 

som overstiger deres interne behov, idet det tas behørig hensyn til foretakenes størrelse, for å fastslå om kjøpet bare er til 

eget sluttbruk. 

17) Virkningene for kundene og på det indre marked av forskjellsbehandling i forbindelse med transaksjoner knyttet til salg 

av varer eller levering av tjenester i Unionen, er de samme uavhengig av om en næringsdrivende er etablert i en 

medlemsstat eller i en tredjestat. Derfor, og for å sikre at konkurrerende næringsdrivende er underlagt de samme 

kravene på dette området, bør denne forordning gjelde likt for alle næringsdrivende som driver virksomhet i Unionen, 

herunder nettbaserte markedsplasser.  

  

(1) Rådsdirektiv 2006/112/EF av 28. november 2006 om det felles merverdiavgiftssystem (EUT L 347 av 11.12.2006, s. 1). 

(2) Rådets gjennomføringsforordning (EU) nr. 282/2011 av 15. mars 2011 om fastsettelse av gjennomføringstiltak for direktiv 2006/112/EF 

om det felles merverdiavgiftssystem (EUT L 77 av 23.3.2011, s. 1). 
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18) For å gi kundene bedre tilgang til informasjon om salg av varer og levering av tjenester i det indre marked og for å øke 

åpenheten, også om priser, bør næringsdrivende ikke, verken ved hjelp av tekniske tiltak eller på annen måte, hindre 

kundene i å få full og lik tilgang til nettbaserte grensesnitt, herunder i form av mobilapplikasjoner, på bakgrunn av deres 

nasjonalitet, bosted eller etableringssted. Tekniske tiltak for å hindre slik tilgang kan særlig omfatte teknologi som 

brukes til å fastslå hvor kunden fysisk befinner seg, herunder sporing ved hjelp av en IP-adresse eller koordinater 

innhentet ved hjelp av et globalt satellittnavigasjonssystem. Forbudet mot forskjellsbehandling med hensyn til tilgang til 

nettbaserte grensesnitt bør imidlertid ikke forstås som en forpliktelse for den næringsdrivende til å gjennomføre 

transaksjoner med kunder. 

19) For å sikre likebehandling av kunder og unngå forskjellsbehandling, slik denne forordning krever, bør næringsdrivende 

ikke utforme sine nettbaserte grensesnitt eller bruke teknologiske midler på en måte som i praksis vil gjøre det umulig 

for kunder fra andre medlemsstater å gjennomføre sine bestillinger på en enkel måte. 

20) Visse næringsdrivende har forskjellige versjoner av sine nettbaserte grensesnitt som de retter mot kunder fra forskjellige 

medlemsstater. Selv om dette fortsatt bør være mulig, bør det være forbudt å omdirigere kunder fra én versjon av det 

nettbaserte grensesnittet til en annen uten deres uttrykkelige samtykke. Næringsdrivende bør ikke være forpliktet til å 

kreve uttrykkelig samtykke fra en kunde hver gang kunden besøker det samme nettbaserte grensesnittet. Når kunden har 

gitt sitt uttrykkelige samtykke, herunder ved å uttrykke en preferanse som gjelder en personlig konto, bør dette 

uttrykkelige samtykket anses som gyldig for alle etterfølgende besøk fra samme kunde til samme nettbaserte grensesnitt. 

Kunden bør kunne trekke tilbake dette samtykket når som helst. Alle versjoner av det nettbaserte grensesnittet bør være 

lett tilgjengelige for kunden til enhver tid. 

21) I visse tilfeller kan blokkering eller begrensning av tilgang, eller omdirigering til en alternativ versjon uten kundens 

uttrykkelige samtykke, av årsaker knyttet til kundens nasjonalitet, bosted eller etableringssted være nødvendig for å 

sikre samsvar med et lovfestet krav fastsatt i unionsretten, eller i en medlemsstats lovgivning i samsvar med 

unionsretten, som den næringsdrivende er underlagt fordi den driver virksomhet i den medlemsstaten. Slik lovgivning 

kan begrense kunders tilgang til visse varer eller tjenester, for eksempel ved å forby visning av en bestemt type innhold i 

visse medlemsstater. Næringsdrivende bør ikke hindres i å oppfylle disse kravene og bør derfor ha mulighet til å 

blokkere eller begrense tilgangen til et nettbasert grensesnitt for visse kunder eller for kunder på visse territorier, eller til 

å omdirigere dem til en annen versjon, dersom dette er nødvendig av nevnte grunn. Ingenting i denne forordning er ment 

å begrense ytringsfriheten og medienes frihet og mangfold, herunder pressefriheten, som er garantert i Unionen og i 

medlemsstatene, særlig i henhold til artikkel 11 i Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter (heretter 

kalt «pakten»). 

22) I en rekke spesifikke situasjoner kan forskjellsbehandling av kunder gjennom anvendelse av alminnelige vilkår for 

tilgang, herunder å direkte nekte å selge varer eller levere tjenester av årsaker knyttet til kundenes nasjonalitet, bosted 

eller etableringssted, ikke begrunnes objektivt. I disse situasjonene bør all slik forskjellsbehandling forbys, og kundene 

bør derfor ha rett til, i henhold til de særlige vilkårene fastsatt i denne forordning, å gjennomføre transaksjoner på 

samme vilkår som en lokal kunde, og de bør ha full og lik tilgang til alle de forskjellige varene eller tjenestene som 

tilbys, uavhengig av nasjonalitet, bosted eller etableringssted. Om nødvendig bør de næringsdrivende derfor treffe tiltak 

for å sikre at forbudet mot forskjellsbehandling overholdes, dersom de berørte kundene ellers ikke vil ha slik full og lik 

tilgang. 

23) Den første av disse situasjonene er når den næringsdrivende selger varer, og disse varene leveres til en medlemsstat som 

den næringsdrivende tilbyr levering til i henhold til sine alminnelige vilkår for tilgang, eller hentes på et sted avtalt 

mellom den næringsdrivende og kunden i en medlemsstat der den næringsdrivende tilbyr en slik mulighet i nevnte 

alminnelige vilkår for tilgang. I en slik situasjon bør kunden ha mulighet til å kjøpe varer på nøyaktig samme vilkår, 

herunder pris og leveringsvilkår for varene, som lignende kunder som er bosatt eller etablert i den medlemsstaten der 

varene leveres eller hentes. Dette kan bety at utenlandske kunder må hente varene i denne medlemsstaten, eller i en 

annen medlemsstat enn den som den næringsdrivende leverer til, eller at de selv må sørge for leveringen av varene over 

landegrensene. I denne situasjonen er det i samsvar med direktiv 2006/112/EF ikke nødvendig å være registrert i 

merverdiavgiftsregisteret i kundens medlemsstat.  
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24) Den andre situasjonen er når den næringsdrivende yter elektronisk leverte tjenester. I dette tilfellet kreves det ingen 

fysisk levering, ettersom tjenestene leveres elektronisk. Den næringsdrivende kan innberette og betale merverdiavgift på 

en forenklet måte i samsvar med reglene som gjelder for det felles saksbehandlingsstedet for merverdiavgift (VAT 

MOSS) fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) nr. 282/2011. Elektronisk leverte tjenester omfatter for eksempel sky-

tjenester, datalagringstjenester, webhotell og brannmurer, søkemotorer og internettkataloger. 

25) Endelig vil det heller ikke i situasjoner der den næringsdrivende leverer tjenester og kunden mottar tjenestene på et 

fysisk sted, for eksempel i den næringsdrivendes lokaler eller på et annet nærmere angitt sted der den næringsdrivende 

tilbyr seg å levere tjenester på territoriet der den næringsdrivende driver virksomhet, være berettiget å anvende 

forskjellige alminnelige vilkår for tilgang av årsaker knyttet til kundens nasjonalitet, bosted eller etableringssted. Disse 

situasjonene gjelder yting av andre tjenester enn elektronisk leverte tjenester, for eksempel hotellopphold, 

idrettsarrangementer, bilutleie og billetter til musikkfestivaler eller fornøyelsesparker. I disse situasjonene trenger ikke 

den næringsdrivende å være registrert i merverdiavgiftsregisteret i en annen medlemsstat eller å sørge for levering av 

varer over landegrensene. 

26) I alle disse situasjonene vil overholdelse av denne forordning i henhold til bestemmelsene om hvilken lovgivning som 

får anvendelse på avtaleforpliktelser, og bestemmelsene om domsmyndighet, som fastsatt i forordning (EF)  

nr. 593/2008 og (EU) nr. 1215/2012, ikke innebære noen tilleggskostnader for den næringsdrivende i forbindelse med 

domsmyndighet eller forskjeller i gjeldende lovgivning dersom en næringsdrivende ikke driver virksomhet i 

forbrukerens medlemsstat eller ikke retter sin virksomhet dit. Dersom en næringsdrivende derimot driver virksomhet i 

forbrukerens medlemsstat eller retter sin virksomhet dit, har den næringsdrivende uttrykt en hensikt om å opprette 

forretningsforbindelser med forbrukere fra denne medlemsstaten og har dermed kunnet ta hensyn til slike kostnader. 

27) Forbudet mot forskjellsbehandling av kunder i henhold til denne forordning bør ikke forstås å hindre næringsdrivende i 

å tilby varer eller tjenester i forskjellige medlemsstater eller til visse grupper av kunder gjennom målrettede tilbud og 

forskjellige alminnelige vilkår for tilgang, herunder ved å opprette landspesifikke nettbaserte grensesnitt. I disse 

situasjonene bør imidlertid de næringsdrivende alltid behandle sine kunder på en ikke-diskriminerende måte, uavhengig 

av deres nasjonalitet eller bosted eller etableringssted, når en kunde ønsker å dra nytte av slike tilbud og alminnelige 

vilkår for tilgang. Forbudet bør ikke forstås slik at det utelukker anvendelse av alminnelige vilkår for tilgang som er 

forskjellige av andre årsaker, for eksempel medlemskap i en bestemt sammenslutning eller bidrag til den 

næringsdrivende, dersom disse årsakene ikke er knyttet til nasjonalitet, bosted eller etableringssted. Dette forbudet bør 

heller ikke forstås å frata næringsdrivende friheten til, på ikke-diskriminerende grunnlag, å tilby forskjellige vilkår, 

herunder forskjellige priser, på forskjellige utsalgssteder, for eksempel butikker og nettsteder, eller til å gi særlige tilbud 

bare på et bestemt territorium i en medlemsstat. 

28) Videre bør dette forbudet heller ikke forstås å påvirke anvendelsen av eventuelle territoriale eller andre begrensninger av 

kundestøtte eller tjenester etter salg som den næringsdrivende tilbyr kunden. Denne forordning bør derfor ikke forstås å 

pålegge en forpliktelse til å levere varer over landegrensene til en annen medlemsstat dersom den næringsdrivende ikke 

ellers ville tilbudt sine kunder slik levering. Den bør heller ikke forstås å pålegge en ytterligere forpliktelse til å bære 

forsendelseskostnader og transport-, monterings- og demonteringskostnader utover det som er avtalt i samsvar med 

unionsretten og nasjonal rett. Anvendelsen av denne forordning bør ikke berøre europaparlaments- og rådsdirektiv 

1999/44/EF(1) og 2011/83/EU(2). 

29) Overholdelse av denne forordning bør ikke i seg selv medføre noen forpliktelse for en næringsdrivende til å oppfylle 

nasjonale lovfestede krav utenfor avtaleforhold i forbindelse med de respektive varene og tjenestene i kundens 

medlemsstat, for eksempel merkingskrav eller sektorspesifikke krav, eller til å underrette kundene om disse kravene. 

30) Næringsdrivende som hører inn under særordningen fastsatt i avdeling XII kapittel 1 i direktiv 2006/112/EF, er ikke 

pålagt å betale merverdiavgift i den medlemsstaten de er etablert. Når disse næringsdrivende yter elektronisk leverte 

tjenester, vil forbudet mot å anvende forskjellige alminnelige vilkår for tilgang av årsaker knyttet til 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/44/EF av 25. mai 1999 om visse sider ved forbrukerkjøp og tilknyttede garantier (EFT L 171 av 

7.7.1999, s. 12). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/83/EU av 25. oktober 2011 om forbrukerrettigheter, om endring av rådsdirektiv 93/13/EØF og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/44/EF og om oppheving av rådsdirektiv 85/577/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 

97/7/EF (EUT L 304 av 22.11.2011, s. 64). 



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/1047 

 

 

kundenes nasjonalitet, bosted eller etableringssted, innebære et krav om å registrere seg for å innberette merverdiavgift i 

andre medlemsstater og kan medføre tilleggskostnader, noe som vil være en uforholdsmessig stor byrde tatt i 

betraktning de berørte næringsdrivendes størrelse og art. Disse næringsdrivende bør derfor unntas fra dette forbudet så 

lenge en slik ordning gjelder. 

31) I alle disse situasjonene kan de næringsdrivende i enkelte tilfeller bli hindret i å selge varer eller levere tjenester til visse 

kunder, eller til kunder på visse territorier, av årsaker knyttet til kundenes nasjonalitet, bosted eller etableringssted, som 

følge av et bestemt forbud eller et krav fastsatt i unionsretten eller i medlemsstatenes lovgivning i samsvar med 

unionsretten. Medlemsstatenes lovgivning kan også kreve, i samsvar med unionsretten, at næringsdrivende etterkommer 

visse regler om fastsettelse av priser på bøker. Næringsdrivende bør ikke hindres i å overholde slik lovgivning i 

nødvendig omfang. 

32) I henhold til unionsretten står næringsdrivende i prinsippet fritt til å bestemme hvilke betalingsmidler de vil godta.  

I samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/751(1) og europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 

2015/2366(2) er næringsdrivende som godtar et kortbasert betalingsinstrument av et bestemt varemerke og en bestemt 

kategori, ikke forpliktet til å godta kort av samme kategori av andre varemerker innenfor kortbaserte 

betalingsinstrumenter, eller andre kategorier av kort av samme varemerke. Dermed er næringsdrivende som godtar et 

debetkort av et bestemt varemerke, ikke forpliktet til å godta et kredittkort av det varemerket, eller, dersom de godtar 

forbrukerkredittkort av et bestemt varemerke, til også å godta firmakredittkort av samme varemerke. På samme måte er 

en næringsdrivende som bruker betalingsinitieringstjenester definert i direktiv (EU) 2015/2366, ikke forpliktet til å 

godta betalingen dersom dette krever at den må inngå en ny eller endret avtale med en leverandør av 

betalingsinitieringstjenester. Når dette valget er gjort, bør imidlertid ikke næringsdrivende forskjellsbehandle kunder i 

Unionen ved å nekte visse transaksjoner eller på annen måte anvende andre betalingsvilkår i forbindelse med disse 

transaksjonene, av årsaker knyttet til kundenes nasjonalitet, bosted eller etableringssted. I denne bestemte 

sammenhengen bør slik uberettiget forskjellsbehandling på bakgrunn av hvor betalingskontoen er plassert, hvor 

betalingstjenesteyteren er etablert, eller hvor i Unionen betalingsinstrumentet er utstedt, også være uttrykkelig forbudt. 

Det bør videre bemerkes at europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 260/2012(3) allerede forbyr alle 

betalingsmottakere, herunder næringsdrivende, å kreve at bankkontoer skal være plassert i en bestemt medlemsstat for at 

betaling i euro skal kunne godtas. Den næringsdrivende bør fortsatt stå fritt til å be om ikke-diskriminerende avgifter for 

bruk av et betalingsinstrument i samsvar med unionsretten. Dessuten er denne rettigheten underlagt begrensningene som 

er innført av medlemsstatene i henhold til artikkel 62 nr. 5 i direktiv (EU) 2015/2366. 

33) Direktiv (EU) 2015/2366 innførte strenge sikkerhetskrav for initiering og behandling av elektroniske betalinger. Disse 

kravene reduserer faren for bedrageri i forbindelse med alle nye og mer tradisjonelle betalingsmidler, særlig 

nettbetalinger. Betalingstjenesteyterne er forpliktet til å anvende såkalt sterk kundeautentisering, som er en 

autentiseringsprosess som validerer identiteten til brukeren av en betalingstjeneste eller av betalingstransaksjonen. Når 

det gjelder fjernbetalingstransaksjoner, for eksempel nettbetalinger, går sikkerhetskravene enda lenger og krever en 

dynamisk tilknytning til transaksjonsbeløpet og til betalingsmottakerens konto, for å verne brukeren ytterligere ved å 

minimere risikoen i tilfelle feil eller forsøk på bedrageri. Som følge av disse kravene er risikoen for bedrageri i 

forbindelse med betalinger ved nasjonale og grensekryssende kjøp blitt betydelig redusert. I situasjoner der den 

næringsdrivende ikke har andre midler til rådighet for å redusere risikoen for mislighold fra kunder, særlig dersom det er 

vanskeligheter i forbindelse med vurdering av kundens kredittverdighet, bør imidlertid de næringsdrivende ha mulighet 

til å holde tilbake leveringen av varene eller tjenesten til de har fått bekreftelse på at betalingstransaksjonen er korrekt 

initiert. Når det gjelder direkte debitering, bør de næringsdrivende ha mulighet til å be om forskuddsbetaling via 

kreditoverføring før varene sendes eller tjenesten leveres. Forskjellsbehandling bør imidlertid bare skje av objektive og 

berettigede grunner. 

34) Denne forordning bør ikke berøre anvendelsen av konkurransereglene, særlig ikke artikkel 101 og 102 i TEUV. Særlig 

bør denne forordning, og spesielt dens bestemmelser om tilgang til varer eller tjenester, ikke berøre avtaler som i 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/751 av 29. april 2015 om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner (EUT 

L 123 av 19.5.2015, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2015/2366 av 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om endring av direktiv 

2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om oppheving av direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 av 

23.12.2015, s. 35). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 260/2012 av 14. mars 2012 om tekniske og forretningsmessige krav til kreditoverføringer og 

direkte debiteringer i euro og om endring av forordning (EF) nr. 924/2009 (EUT L 94 av 30.3.2012, s. 22). 
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henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 330/2010(1) begrenser aktivt salg. Avtaler som forplikter næringsdrivende til 

ikke å drive passivt salg overfor visse kunder eller grupper av kunder på visse territorier, anses generelt å begrense 

konkurransen og kan vanligvis ikke unntas fra forbudet fastsatt i artikkel 101 nr. 1 i TEUV. I tilfeller der et slikt unntak 

får anvendelse, eller der avtalemessige begrensninger ikke er omfattet av artikkel 101 i TEUV, er det imidlertid risiko 

for at de kan brukes til å omgå bestemmelsene i denne forordning. De relevante bestemmelsene i slike avtaler bør derfor 

automatisk være uten rettsvirkning dersom de forplikter næringsdrivende til å handle på en måte som strider mot 

forbudene fastsatt i denne forordning, når det gjelder tilgang til nettbaserte grensesnitt, tilgang til varer eller tjenester og 

betaling. Disse bestemmelsene gjelder for eksempel avtalemessige begrensninger som hindrer en næringsdrivende i å 

svare på uoppfordrede henvendelser fra enkeltkunder om salg av varer, uten levering, utenfor den næringsdrivendes 

avtalemessig tildelte territorium, av årsaker knyttet til kundenes nasjonalitet, bosted eller etableringssted. 

35) Medlemsstatene bør utpeke ett eller flere organer som skal ha ansvar for å treffe effektive tiltak for å sikre at denne 

forordning overholdes. Disse organene, som kan omfatte domstoler eller forvaltningsmyndigheter, bør ha den 

nødvendige myndighet til å pålegge den næringsdrivende å overholde denne forordning. Medlemsstatene bør også sikre 

at det kan treffes effektive, forholdsmessige og avskrekkende tiltak mot næringsdrivende ved brudd på denne 

forordning. 

36) Forbrukerne bør kunne få hjelp av ansvarlige myndigheter som bidrar til å løse tvister med næringsdrivende i 

forbindelse med anvendelsen av denne forordning, herunder, dersom det er relevant, av organene etablert i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 524/2013(2). 

37) Denne forordning bør evalueres regelmessig med sikte på å foreslå endringer dersom det er nødvendig. Slike 

evalueringer bør ta hensyn til den samlede virkningen av denne forordning på det indre marked og på e-handel over 

landegrensene. Den første evalueringen bør konsentrere seg om å vurdere en mulig utvidelse av forbudet mot 

forskjellige alminnelige vilkår for tilgang til elektronisk leverte tjenester, herunder slike som har som hovedfunksjon å 

gi tilgang til og tillate bruk av opphavsrettsbeskyttede verker eller andre beskyttede arbeider, forutsatt at den 

næringsdrivende har de nødvendige rettighetene for de relevante territoriene. Den bør også undersøke om virkeområdet 

for denne forordning bør utvides til å omfatte tjenester som faller utenfor virkeområdet for direktiv 2006/123/EF, idet 

det tas behørig hensyn til særtrekkene ved hver av disse tjenestene. 

38) For å fremme effektiv håndheving av de reglene som fastsettes i denne forordning, bør de ordningene for å sikre 

samarbeid over landegrensene mellom vedkommende myndigheter som er fastsatt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 2006/2004(3), også være tilgjengelige i forbindelse med nevnte regler. Ettersom forordning (EF) 

nr. 2006/2004 bare får anvendelse på regelverk som beskytter forbrukernes interesser, bør disse ordningene være 

tilgjengelige bare dersom kunden er en forbruker. Forordning (EF) nr. 2006/2004 bør derfor endres. Ettersom forordning 

(EF) nr. 2006/2004 oppheves ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394(4) med virkning fra 17. januar 

2020, bør også den forordningen endres for å opprettholde vernet av forbrukernes interesser. 

39) For å muliggjøre nedlegging av forbud med sikte på vern av kollektive forbrukerinteresser med hensyn til handlinger 

som er i strid med denne forordning, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/22/EF(5), bør også det 

direktivet endres, slik at det vises til denne forordning i dets vedlegg I. Forbrukerne bør også oppmuntres til å utnytte 

ordninger for utenrettslig tvisteløsning i forbindelse med avtaleforpliktelser som følger av nettbaserte salgs- eller 

tjenesteavtaler inngått i henhold til forordning (EU) nr. 524/2013.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 330/2010 av 20. april 2010 om anvendelsen av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte på grupper av vertikale avtaler og samordnet opptreden (EUT L 102 av 23.4.2010, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 524/2013 av 21. mai 2013 om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker og om endring av 

forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (NTF-forordningen) (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 av 27. oktober 2004 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar 

for håndheving av forbrukervernlovgivning (forordningen om forbrukervernsamarbeid) (EUT L 364 av 9.12.2004, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394 av 12. desember 2017 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for 

håndheving av forbrukervernlovgivning og om oppheving av forordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT L 345 av 27.12.2017, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/22/EF av 23. april 2009 om nedlegging av forbod med omsyn til vern av forbrukarinteresser (EUT 

L 110 av 1.5.2009, s. 30). 
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40) Næringsdrivende, offentlige myndigheter og andre berørte parter bør ha tilstrekkelig tid til å tilpasse seg bestemmelsene 

i denne forordning og sikre at de overholdes. 

41) For å nå målet om effektive tiltak mot direkte og indirekte forskjellsbehandling på bakgrunn av kunders nasjonalitet, 

bosted eller etableringssted bør det vedtas en forordning, som kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Dette 

er nødvendig for å sikre at reglene om ikke-diskriminering anvendes likt i hele Unionen, og at de trer i kraft samtidig. 

Bare en forordning kan sikre den graden av klarhet, ensartethet og rettssikkerhet som er nødvendig for at kundene skal 

ha fullt utbytte av disse reglene. 

42) Ettersom målet for denne forordning, som er å hindre direkte og indirekte forskjellsbehandling på bakgrunn av kunders 

nasjonalitet, bosted eller etableringssted, herunder uberettiget geoblokkering, i transaksjoner med næringsdrivende i 

Unionen, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene på grunn av problemets grensekryssende art og 

utilstrekkelig klarhet i den eksisterende rettslige rammen, og derfor på grunn av forordningens omfang og potensielle 

virkning på handelen i det indre marked 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 forholdsmessighets-

prinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

43) Denne forordning respekterer grunnleggende rettigheter og følger prinsippene nedfelt i pakten. Denne forordning har 

særlig som mål å sikre full overholdelse av paktens artikkel 11, 16, 17 og 38. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Formålet med denne forordning er å bidra til et velfungerende indre marked ved å hindre uberettiget geoblokkering og 

andre former for forskjellsbehandling som direkte eller indirekte skjer på bakgrunn av kundenes nasjonalitet, bosted eller 

etableringssted, herunder ved ytterligere å klargjøre visse situasjoner der forskjellsbehandling ikke kan begrunnes med 

henvisning til artikkel 20 nr. 2 i direktiv 2006/123/EF. 

2. Denne forordning får ikke anvendelse på rent interne situasjoner der alle de relevante elementene i transaksjonen skjer 

innenfor én medlemsstat. 

3. Denne forordning får ikke anvendelse på virksomheten nevnt i artikkel 2 nr. 2 i direktiv 2006/123/EF. 

4. Denne forordning berører ikke de gjeldende reglene på skatte- og avgiftsområdet. 

5. Denne forordning berører ikke de gjeldende reglene på området opphavsrett og nærstående rettigheter, særlig ikke reglene 

fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/29/EF(1). 

6. Denne forordning berører ikke unionsretten på området sivilrettslig samarbeid. Samsvar med denne forordning skal ikke 

forstås å innebære at en næringsdrivende retter virksomhet mot medlemsstaten der forbrukeren har sitt vanlige bosted eller sin 

bopel i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 593/2008 og artikkel 17 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU)  

nr. 1215/2012. Særlig skal en næringsdrivende som, i samsvar med artikkel 3, 4 og 5 i denne forordning, ikke blokkerer eller 

begrenser forbrukernes tilgang til et nettbasert grensesnitt, som ikke på bakgrunn av forbrukernes nasjonalitet eller bosted 

omdirigerer dem til en annen versjon av et nettbasert grensesnitt enn den de først søkte tilgang til, som ikke anvender 

forskjellige alminnelige vilkår for tilgang ved salg av varer eller levering av tjenester i situasjoner fastsatt i denne forordning, 

eller som mottar betalingsinstrumenter utstedt i en annen medlemsstat på ikke-diskriminerende grunnlag, ikke av disse 

grunnene alene anses for å rette virksomhet mot medlemsstaten der forbrukeren har sitt vanlige bosted eller sin bopel. Heller 

ikke skal denne næringsdrivende av disse grunnene alene anses for å rette virksomhet mot medlemsstaten der forbrukeren har 

sitt vanlige bosted eller sin bopel, dersom den næringsdrivende gir forbrukeren opplysninger og hjelp etter inngåelsen av en 

avtale som følger av at den næringsdrivende overholder bestemmelsene i denne forordning.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/29/EF av 22. mai 2001 om harmonisering av visse sider ved opphavsrett og nærstående rettigheter 

i informasjonssamfunnet (EFT L 167 av 22.6.2001, s. 10). 
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7. Artikkel 20 nr. 2 i direktiv 2006/123/EF får anvendelse i den grad denne forordning ikke fastsetter mer spesifikke 

bestemmelser. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

 1) «elektronisk leverte tjenester» tjenester som leveres via internett eller et elektronisk nettverk og er av en slik art at 

leveringen av dem hovedsakelig er automatisert, krever minimal menneskelig medvirkning og ikke kan utføres uten 

informasjonsteknologi, 

 2) «formidlingsgebyr» et formidlingsgebyr som definert i artikkel 2 nr. 10 i forordning (EU) 2015/751, 

 3) «kortbasert betalingsinstrument» et kortbasert betalingsinstrument som definert i artikkel 2 nr. 20 i forordning (EU) 

2015/751, 

 4) «betalingsvaremerke» et betalingsvaremerke som definert i artikkel 2 nr. 30 i forordning (EU) 2015/751, 

 5) «betalingstransaksjon» en betalingstransaksjon som definert i artikkel 4 nr. 5 i direktiv (EU) 2015/2366, 

 6) «betalingstjeneste» en betalingstjeneste som definert i artikkel 4 nr. 3 i direktiv (EU) 2015/2366, 

 7) «betalingstjenesteyter» en betalingstjenesteyter som definert i artikkel 4 nr. 11 i direktiv (EU) 2015/2366, 

 8) «betalingskonto» en betalingskonto som definert i artikkel 4 nr. 12 i direktiv (EU) 2015/2366, 

 9) «betalingsinstrument» et betalingsinstrument som definert i artikkel 4 nr. 14 i direktiv (EU) 2015/2366, 

10) «direkte debitering» en direkte debitering som definert i artikkel 4 nr. 23 i direktiv (EU) 2015/2366, 

11) «kreditoverføring» en kreditoverføring som definert i artikkel 4 nr. 24 i direktiv (EU) 2015/2366, 

12) «forbruker» enhver fysisk person som handler for formål som ikke er knyttet til vedkommendes nærings-, forretnings-, 

håndverks- eller yrkesvirksomhet, 

13) «kunde» en forbruker som er borger i eller har sitt bosted i en medlemsstat, eller et foretak som har sitt etableringssted i en 

medlemsstat, og som mottar en tjeneste eller kjøper en vare, eller søker å gjøre det, i Unionen, utelukkende med henblikk 

på sluttbruk, 

14) «alminnelige vilkår for tilgang» alle vilkår og annen informasjon, herunder netto salgspriser, som regulerer kundenes 

tilgang til varer eller tjenester som en næringsdrivende tilbyr for salg, som fastsettes, anvendes og gjøres tilgjengelige for 

allmennheten av eller på vegne av den næringsdrivende, og som gjelder dersom det ikke foreligger en individuelt 

framforhandlet avtale mellom den næringsdrivende og kunden, 

15) «varer» enhver løsøregjenstand, med unntak av gjenstander som selges på tvangsauksjon eller på annen måte i henhold til 

lov, 

16) «nettbasert grensesnitt» enhver programvare, herunder et nettsted eller en del av et nettsted, og applikasjoner, herunder 

mobilapplikasjoner, som drives av eller på vegne av en næringsdrivende, og som har til formål å gi kunder tilgang til den 

næringsdrivendes varer eller tjenester, med sikte på å gjennomføre en transaksjon med disse varene eller tjenestene, 

17) «tjeneste» enhver selvstendig næringsvirksomhet som vanligvis utøves mot betaling, som omhandlet i artikkel 57 i TEUV, 

18) «næringsdrivende» enhver fysisk eller juridisk person, privat eller offentlig, som handler for formål som gjelder den 

næringsdrivendes nærings-, forretnings-, håndverks- eller yrkesvirksomhet, og enhver som handler i den næringsdrivendes 

navn eller på den næringsdrivendes vegne.  
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Artikkel 3 

Tilgang til nettbaserte grensesnitt 

1. En næringsdrivende skal ikke ved hjelp av tekniske tiltak eller på annen måte blokkere eller begrense en kundes tilgang til 

den næringsdrivendes nettbaserte grensesnitt av årsaker knyttet til kundens nasjonalitet, bosted eller etableringssted. 

2. En næringsdrivende skal ikke av årsaker knyttet til en kundes nasjonalitet, bosted eller etableringssted omdirigere denne 

kunden til en versjon av den næringsdrivendes nettbaserte grensesnitt som ved sin utforming, bruk av språk eller andre 

egenskaper er forskjellig fra det nettbaserte grensesnittet som kunden opprinnelig søkte tilgang til, og som gjør den spesifikk for 

kunder med en bestemt nasjonalitet eller et bestemt bosted eller etableringssted, med mindre kunden uttrykkelig har gitt sitt 

samtykke til slik omdirigering. 

Dersom omdirigering skjer med kundens uttrykkelige samtykke, skal den versjonen av den næringsdrivendes nettbaserte 

grensesnitt som kunden opprinnelig søkte tilgang til, holdes lett tilgjengelig for denne kunden. 

3. Forbudene fastsatt i nr. 1 og 2 får ikke anvendelse dersom blokkeringen eller begrensningen av tilgang eller 

omdirigeringen er nødvendig for å sikre oppfyllelse av et lovfestet krav som er fastsatt i unionsretten eller i en medlemsstats 

lovgivning i samsvar med unionsretten, og som den næringsdrivendes virksomhet er underlagt. 

I slike tilfeller skal den næringsdrivende gi kundene en klar og spesifikk forklaring på hvorfor blokkeringen eller begrensningen 

av tilgang eller omdirigeringen er nødvendig for å sikre slik oppfyllelse. Denne forklaringen skal gis på det språket som brukes 

på det nettbaserte grensesnittet som kunden opprinnelig søkte tilgang til. 

Artikkel 4 

Tilgang til varer eller tjenester 

1. En næringsdrivende skal ikke anvende forskjellige alminnelige vilkår for tilgang til varer eller tjenester av årsaker knyttet 

til en kundes nasjonalitet, bosted eller etableringssted, når kunden ønsker å 

a) kjøpe varer fra en næringsdrivende, og disse varene enten leveres til et sted i en medlemsstat som den næringsdrivende 

tilbyr levering til i sine alminnelige vilkår for tilgang, eller hentes på et sted avtalt mellom den næringsdrivende og kunden i 

en medlemsstat der den næringsdrivende tilbyr en slik mulighet i sine alminnelige vilkår for tilgang, 

b) motta elektronisk leverte tjenester fra den næringsdrivende, unntatt tjenester som har som hovedfunksjon å gi tilgang til og 

tillate bruk av opphavsrettsbeskyttede verker eller andre beskyttede arbeider, herunder salg av opphavsrettsbeskyttede 

verker eller andre beskyttede arbeider i immateriell form, 

c) motta tjenester fra en næringsdrivende, unntatt elektronisk leverte tjenester, på et fysisk sted på territoriet til en medlemsstat 

som den næringsdrivende driver virksomhet i. 

2. Forbudet fastsatt i nr. 1 skal ikke hindre næringsdrivende i å tilby alminnelige vilkår for tilgang, herunder netto 

salgspriser, som varierer fra medlemsstat til medlemsstat eller innenfor samme medlemsstat, og som tilbys kunder på et bestemt 

territorium eller bestemte kundegrupper på ikke-diskriminerende grunnlag. 

3. Overholdelse av forbudet fastsatt i nr. 1 medfører ikke i seg selv at en næringsdrivende er forpliktet til å oppfylle 

nasjonale lovfestede krav utenfor avtaleforhold i forbindelse med de respektive varene og tjenestene i kundens medlemsstat, 

eller til å underrette kundene om disse kravene. 

4. Forbudet fastsatt i nr. 1 bokstav b) får ikke anvendelse på næringsdrivende som er fritatt fra merverdiavgift på grunnlag av 

bestemmelsene i avdeling XII kapittel 1 i direktiv 2006/112/EF. 

5. Forbudet fastsatt i nr. 1 får ikke anvendelse dersom en særlig bestemmelse som er fastsatt i unionsretten eller i 

medlemsstatenes lovgivning i samsvar med unionsretten, hindrer den næringsdrivende i å selge varer eller levere tjenester til 

visse kunder eller til kunder på visse territorier. 

Når det gjelder salg av bøker, skal forbudet fastsatt i nr. 1 ikke hindre næringsdrivende i å anvende forskjellige priser overfor 

kunder på visse territorier dersom de er pålagt å gjøre dette i henhold til medlemsstatenes lovgivning i samsvar med 

unionsretten.  
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Artikkel 5 

Forbud mot forskjellsbehandling av årsaker knyttet til betaling 

1. En næringsdrivende skal ikke, innenfor det utvalget av betalingsmidler som den næringsdrivende godtar, på bakgrunn av 

en kundes nasjonalitet, bosted eller etableringssted eller på bakgrunn av hvor betalingskontoen er plassert, hvor 

betalingstjenesteyteren er etablert, eller hvor i Unionen betalingsinstrumentet er utstedt, anvende forskjellige vilkår for en 

betalingstransaksjon dersom 

a) betalingstransaksjonen gjøres via en elektronisk transaksjon med kreditoverføring, direkte debitering eller et kortbasert 

betalingsinstrument av samme betalingsvaremerke og -kategori, 

b) autentiseringskravene er oppfylt i henhold til direktiv (EU) 2015/2366, og 

c) betalingstransaksjonene skjer i en valuta som den næringsdrivende godtar. 

2. Dersom det er objektivt begrunnet, skal forbudet fastsatt i nr. 1 ikke hindre den næringsdrivende i å holde tilbake 

leveringen av varene eller tjenesten inntil den næringsdrivende har fått bekreftelse på at betalingstransaksjonen er korrekt 

initiert. 

3. Forbudet fastsatt i nr. 1 skal ikke hindre den næringsdrivende i å kreve gebyrer for bruken av et kortbasert 

betalingsinstrument hvis formidlingsgebyrer ikke er regulert i kapittel II i forordning (EU) 2015/751, og for de 

betalingstjenestene som ikke omfattes av forordning (EU) nr. 260/2012, med mindre forbudet mot eller begrensningen av retten 

til å kreve gebyrer for bruken av betalingsinstrumenter i samsvar med artikkel 62 nr. 5 i direktiv (EU) 2015/2366 er blitt innført 

i den lovgivningen i medlemsstaten som den næringsdrivendes virksomhet er underlagt. Disse gebyrene skal ikke overstige den 

næringsdrivendes direkte kostnader for å bruke betalingsinstrumentet. 

Artikkel 6 

Avtaler om passivt salg 

1. Med forbehold for forordning (EU) nr. 330/2010 og artikkel 101 i TEUV berører ikke denne forordning avtaler som i 

henhold til forordning (EU) nr. 330/2010 begrenser aktivt salg, eller avtaler som i henhold til forordning (EU) nr. 330/2010 

begrenser passivt salg, og som gjelder transaksjoner som faller utenfor virkeområdet for forbudene fastsatt i artikkel 3, 4 og 5 i 

denne forordning. 

2. Bestemmelser i avtaler som forplikter næringsdrivende til, med hensyn til passivt salg i henhold til forordning (EU) 

nr. 330/2010, å handle i strid med forbudene fastsatt i artikkel 3, 4 og 5 i denne forordning, skal automatisk være uten 

rettsvirkning. 

Artikkel 7 

Håndheving 

1. Hver medlemsstat skal utpeke ett eller flere organer som skal ha ansvar for korrekt og effektiv håndheving av denne 

forordning. 

2. Medlemsstatene skal fastsette regler om de tiltakene som får anvendelse ved overtredelse av bestemmelsene i denne 

forordning, og skal sikre at de gjennomføres. De fastsatte tiltakene skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og 

virke avskrekkende. 

3. Tiltakene nevnt i nr. 2 skal meddeles Kommisjonen og offentliggjøres på Kommisjonens nettsted. 

Artikkel 8 

Hjelp til forbrukerne 

Hver medlemsstat skal utpeke ett eller flere organer med ansvar for å gi forbrukerne praktisk hjelp i tilfelle av en tvist mellom 

en forbruker og en næringsdrivende i forbindelse med anvendelsen av denne forordning.  
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Artikkel 9 

Revisjonsklausul 

1. Kommisjonen skal innen 23. mars 2020 og deretter hvert femte år framlegge en rapport om evalueringen av denne 

forordning for Europaparlamentet, Rådet og Den europeiske økonomiske og sosiale komité. I den forbindelse skal 

Kommisjonen ta hensyn til forordningens samlede virkning på det indre marked og på e-handelen over landegrensene, særlig 

den mulige økte administrative og økonomiske byrden som påføres næringsdrivende ved at det finnes forskjellige gjeldende 

regelverk på området forbrukeravtalerett. Denne rapporten skal om nødvendig følges av et forslag om endring av denne 

forordning på bakgrunn av den juridiske, tekniske og økonomiske utviklingen. 

2. Den første evalueringen nevnt i nr. 1 bør utføres særlig med sikte på å vurdere virkeområdet for denne forordning og 

omfanget av forbudet fastsatt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b), og om denne forordning også bør få anvendelse på elektronisk leverte 

tjenester som har som hovedfunksjon å gi tilgang til og tillate bruk av opphavsrettsbeskyttede verker eller andre beskyttede 

arbeider, herunder salg av opphavsrettsbeskyttede verker eller andre beskyttede arbeider i immateriell form, forutsatt at den 

næringsdrivende har de nødvendige rettighetene for de relevante territoriene. 

Artikkel 10 

Endringer av forordning (EU) nr. 2006/2004 og (EU) 2017/2394 og direktiv 2009/22/EF 

1. I vedlegget til forordning (EF) nr. 2006/2004 skal nytt nummer lyde: 

«22. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/302 av 28. februar 2018 om tiltak mot uberettiget geoblokkering og 

andre former for forskjellsbehandling på bakgrunn av kunders nasjonalitet, bosted eller etableringssted i det indre 

marked, og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 og (EU) 2017/2394 og direktiv 2009/22/EF (EUT L 60 I av 

2.3.2018, s. 1), bare når kunden er en forbruker som definert i forordningens artikkel 2 nr. 12.» 

2. I vedlegget til forordning (EU) 2017/2394 skal nytt nummer lyde: 

«27. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/302 av 28. februar 2018 om tiltak mot uberettiget geoblokkering og 

andre former for forskjellsbehandling på bakgrunn av kunders nasjonalitet, bosted eller etableringssted i det indre 

marked, og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 og (EU) 2017/2394 og direktiv 2009/22/EF (EUT L 60 I av 

2.3.2018, s. 1), bare når kunden er en forbruker som definert i forordningens artikkel 2 nr. 12.» 

3. I vedlegg I til direktiv 2009/22/EF skal nytt nummer lyde: 

«16. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/302 av 28. februar 2018 om tiltak mot uberettiget geoblokkering og 

andre former for forskjellsbehandling på bakgrunn av kunders nasjonalitet, bosted eller etableringssted i det indre 

marked, og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 og (EU) 2017/2394 og direktiv 2009/22/EF (EUT L 60 I av 

2.3.2018, s. 1).» 

Artikkel 11 

Sluttbestemmelser 

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

Den får anvendelse fra 3. desember 2018. 

2. Imidlertid får artikkel 6 anvendelse fra 23. mars 2020 på bestemmelser i avtaler inngått før 2. mars 2018 som er i samsvar 

med artikkel 101 i TEUV og med eventuelle tilsvarende regler i nasjonal konkurranselovgivning. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 28. februar 2018. 

For Europaparlamentet 

L. PAVLOVA 

President 

For Rådet 

A. TAJANI 

Formann 

 _____   



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/1055 

 

 

Erklæring fra Kommisjonen 

Kommisjonen merker seg teksten i artikkel 9, som Europaparlamentet og Rådet er blitt enige om. 

Uten at det berører Kommisjonens initiativrett i henhold til traktaten, ønsker Kommisjonen i denne forbindelse å bekrefte at i 

samsvar med artikkel 9 vil den i sin første evaluering av denne forordning, som skal foreligge innen to år etter forordningens 

ikrafttredelse, nøye vurdere hvordan forordningen er gjennomført og har bidratt til at det indre marked virker på en 

tilfredsstillende måte. I den forbindelse vil den ta hensyn til de økende forventningene fra forbrukerne, særlig fra dem som ikke 

har tilgang til opphavsrettsbeskyttede tjenester. 

Som en del av evalueringen vil den også foreta en grundig analyse av gjennomførbarheten og de mulige kostnadene og 

fordelene ved eventuelle endringer av forordningens virkeområde, særlig med hensyn til muligheten for å fjerne fra artikkel 4 

nr. 1 bokstav b) utelukkelsen av elektronisk leverte tjenester som har som hovedfunksjon å gi tilgang til og tillate bruk av 

opphavsrettsbeskyttede verker eller andre beskyttede arbeider, dersom den næringsdrivende har de nødvendige rettighetene for 

de relevante territoriene, idet det tas behørig hensyn til de sannsynlige virkningene som enhver utvidelse av denne forordnings 

virkeområde vil få for forbrukere og virksomheter, og for de berørte sektorene, i hele Den europeiske union. Kommisjonen vil 

også nøye undersøke om eventuelle gjenværende uberettigede begrensninger på bakgrunn av nasjonalitet, bosted eller 

etableringssted bør fjernes i andre sektorer, herunder de som ikke omfattes av direktiv 2006/123/EF, og som også er unntatt fra 

forordningens virkeområde i henhold til dens artikkel 1 nr. 3, for eksempel tjenester på transportområdet og audiovisuelle 

tjenester. 

Dersom Kommisjonen i sin evaluering konkluderer med at forordningens virkeområde må endres, vil den sammen med 

evalueringen legge fram et forslag til regelverk for dette formål. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1345 

av 2. august 2019 

om endring av vedtak 2006/771/EF for å ajourføre harmoniserte tekniske vilkår for bruk av radiospektrum til 

kortdistanseutstyr 

[meddelt under nummer C(2019) 5660](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk 

i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kortdistanseutstyr er vanligvis massemarkedsprodukter eller bærbart radioutstyr eller begge deler, som enkelt kan tas 

med og brukes på tvers av landegrensene. Forskjeller i vilkårene for tilgang til spektrum risikerer å skape skadelig 

interferens med andre radioanvendelser og -tjenester, hindrer fritt varebytte og øker produksjonskostnadene. 

2) Kommisjonsvedtak 2006/771/EF(2) harmoniserer de tekniske vilkårene for bruk av spektrum for mange ulike typer 

kortdistanseutstyr som brukes til for eksempel alarmer, lokal kommunikasjon, fjernstyring, medisinske implantater og 

medisinsk datainnsamling, intelligente transportsystemer og «tingenes internett», herunder radiofrekvensidentifikasjon 

(«RFID»). Kortdistanseutstyr som oppfyller disse harmoniserte tekniske vilkårene, trenger derfor bare en generell 

tillatelse i henhold til nasjonal lovgivning. 

3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1538(3) harmoniserer de tekniske vilkårene ytterligere for 

spektrumbruken til kortdistanseutstyr i frekvensbåndene 874–874,4 og 915–919,4 MHz. Disse frekvensbåndene har et 

annet delingsmiljø, og det kreves derfor en spesifikk reguleringsordning. Nevnte beslutning muliggjør teknisk avanserte 

RFID-løsninger samt «tingenes internett»-anvendelser basert på kortdistanseutstyr tilkoplet datanett. 

4) Vedtak 2006/771/EF og gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1538 utgjør rammereglene for kortdistanseutstyr, som 

fremmer innovasjon innenfor en lang rekke anvendelsesområder i det digitale indre marked. 

5) Nye anvendelsesområder for kortdistanseutstyr oppstår på grunn av den økende betydningen av slikt utstyr for 

økonomien og de raske endringene i teknologien og de samfunnsmessige behovene. Slike anvendelsesområder krever 

regelmessige ajourføringer av de harmoniserte tekniske vilkårene for spektrumbruk. 

6) På grunnlag av det permanente mandatet til å ajourføre vedlegget til vedtak 2006/771/EF i takt med den teknologiske og 

markedsmessige utviklingen på området kortdistanseutstyr, som i juli 2006 ble gitt til Den europeiske post- og 

telekonferanse (CEPT) i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i vedtak 676/2002/EF, har nevnte vedlegg blitt endret seks 

ganger. Arbeidet som er utført på grunnlag av det permanente mandatet, var også grunnlaget for gjennomførings-

beslutning (EU) 2018/1538 som stiller ytterligere spektrum i frekvensområdene 874–874,4 og 915–919,4 MHz til 

rådighet for kortdistanseutstyr.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 212 av 13.8.2019, s. 53, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 312/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssam-

funnstjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 74. 

(1) EUT L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2006/771/EF av 9. november 2006 om harmonisering av radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr (EUT L 312 av 

11.11.2006, s. 66). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1538 av 11. oktober 2018 om harmonisering av radiospektrum for bruk av 

kortdistanseutstyr i frekvensbåndene 874–876 og 915–921 MHz (EUT L 257 av 15.10.2018, s. 57). 

2021/EØS/30/66 
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7) Den 20. oktober 2017 offentliggjorde Kommisjonen sitt orienteringsbrev for den sjuende runden med ajourføringer 

(RSCOM17-24rev1). Som svar framla CEPT sin rapport 70 for Kommisjonen 8. mars 2019. I tillegg til å forenkle og 

forbedre eksisterende poster foreslår CEPT å tilføye nye poster i vedlegget til vedtak 2006/771/EF. Disse nye postene 

muliggjør nye medisinske og sikkerhetsrelaterte anvendelser og harmoniserer spektrum for ikke-sikkerhetsrelaterte 

anvendelser av intelligente transportsystemer og anvendelser for håndheving av veitrafikkregler. Rapporten bør derfor 

utgjøre det tekniske grunnlaget for denne beslutning. 

8) Kortdistanseutstyr som brukes på vilkårene som er fastsatt i denne beslutning, bør også være i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU(4). 

9) Vedtak 2006/771/EF bør derfor endres. 

10) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Radiospektrumkomiteen. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I vedtak 2006/771/EF gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 2 nr. 1 og 2 skal lyde: 

«1. «kortdistanseutstyr» radioutstyr for en- eller toveiskommunikasjon som mottar og/eller sender over korte avstander 

med lav effekt, 

2. «uten interferens og uten vern» at det ikke må skapes skadelig interferens med radiokommunikasjonstjenester, og at 

det ikke kan kreves vern av utstyret mot interferens fra radiokommunikasjonstjenester,». 

2) Vedlegget erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Medlemsstatene skal senest 5. mai 2020 rapportere til Kommisjonen om gjennomføringen av denne beslutning. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 2. august 2019. 

 For Kommisjonen 

Mariya GABRIEL 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU av 16. april 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring 

på markedet av radioutstyr og om oppheving av direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 av 22.5.2014, s. 62). 
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

Frekvensbånd med tilhørende harmoniserte tekniske vilkår og gjennomføringsfrister for kortdistanseutstyr 

Tabell 1 definerer anvendelsesområdet for ulike kategorier av kortdistanseutstyr (definert i artikkel 2 nr. 3) som denne 

beslutning får anvendelse på. Tabell 2 angir forskjellige kombinasjoner av frekvensbånd og kategori av kortdistanseutstyr og de 

harmoniserte tekniske vilkårene for spektrumtilgang og gjennomføringsfristene som gjelder for dem. 

Generelle tekniske vilkår som gjelder for alle frekvensbånd og alt kortdistanseutstyr som faller inn under virkeområdet for 

denne beslutning: 

— Medlemsstatene skal tillate at tilstøtende frekvensbånd angitt i tabell 2 brukes som et enkelt frekvensbånd, forutsatt at de 

særlige vilkårene for hvert av disse tilstøtende frekvensbåndene er oppfylt. 

— Medlemsstatene skal tillate bruk av spektrum opptil den sendeeffekten, feltstyrken eller effekttettheten som angis i 

tabell 2. I henhold til artikkel 3 nr. 3 i denne beslutning kan de innføre mindre strenge vilkår, dvs. tillate bruk av spektrum 

med høyere sendeeffekt, feltstyrke eller effekttetthet, forutsatt at dette ikke reduserer eller hindrer en hensiktsmessig 

sameksistens mellom kortdistanseutstyr i frekvensbånd som harmoniseres ved denne beslutning. 

— Medlemsstatene kan bare innføre tilleggsparametrer (regler for kanalfordeling og/eller kanaltilgang og kanalbruk) angitt i 

tabell 2, og skal ikke legge til andre parametrer eller krav til spektrumtilgang og interferensreduksjon. Mindre strenge 

vilkår i henhold til artikkel 3 nr. 3 innebærer at medlemsstatene kan utelate disse tilleggsparametrene i en gitt celle eller 

tillate høyere verdier, forutsatt at dette ikke svekker det relevante delingsmiljøet i det harmoniserte frekvensbåndet. 

— Medlemsstatene kan bare innføre de andre bruksrestriksjonene angitt i tabell 2, og skal ikke legge til flere. Ettersom det 

kan anvendes mindre strenge vilkår i henhold til artikkel 3 nr. 3, kan medlemsstatene utelate én eller flere av disse 

restriksjonene, forutsatt at dette ikke svekker det relevante delingsmiljøet i det harmoniserte frekvensbåndet. 

— Mindre strenge vilkår i henhold til artikkel 3 nr. 3 skal få anvendelse uten at det berører direktiv 2014/53/EU. 

I dette vedlegg menes med 

«sendetid» forholdet Σ(Ton)/(Tobs), uttrykt i prosent, der «Ton» er tiden en enkelt sender er på, og «Tobs» er 

observasjonsperioden. Ton måles i et observasjonsfrekvensbånd («Fobs»). Med mindre annet er angitt i dette tekniske 

vedlegget, er Tobs et sammenhengende tidsrom på én time og Fobs det gjeldende frekvensbåndet i dette tekniske vedlegget. 

Mindre strenge vilkår, som definert i artikkel 3 nr. 3, innebærer at medlemsstatene kan tillate en høyere verdi for «sendetid». 

Tabell 1 

Kategorier av kortdistanseutstyr i henhold til artikkel 2 nr. 3 og deres anvendelsesområde 

Kategori av kortdistanseutstyr Anvendelsesområde 

Uspesifisert 

kortdistanseutstyr 
Omfatter alle typer radioutstyr, uansett anvendelse eller formål, som oppfyller de tekniske 

vilkårene som er angitt for et gitt frekvensbånd. Typiske bruksområder er telemetri, fjernstyring, 

alarmer, vanlig dataoverføring og andre lignende anvendelser. 

Aktivt implanterbart 

medisinsk utstyr 
Omfatter radiodelen av aktivt implanterbart medisinsk utstyr som er bestemt til helt eller delvis å 

bli implantert i menneskekroppen eller et dyr ved et kirurgisk eller medisinsk inngrep, og 

eventuelt tilleggsutstyr til nevnte utstyr. Aktivt implanterbart medisinsk utstyr er definert i 

rådsdirektiv 90/385/EØF(1). 

Hørselshjelpemidler 
Omfatter radiokommunikasjonssystemer som gjør det mulig for hørselshemmede personer å øke 

sin høreevne. Typiske systeminstallasjoner omfatter én eller flere radiosendere og én eller flere 

radiomottakere. 
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Kategori av kortdistanseutstyr Anvendelsesområde 

Utstyr til nær kontinuerlig 

eller kontinuerlig overføring 

Omfatter radioutstyr som er avhengig av nær kontinuerlig overføring med liten tidsforsinkelse. 

Typiske bruksområder for utstyret er personlige lyd- og multimediesystemer for trådløs 

strømming som brukes til kombinert lyd-/videooverføring og lyd-/videosynkroniseringssignaler, 

mobiltelefoner, underholdningssystemer i kjøretøyer eller hjemme, trådløse mikrofoner, trådløse 

høyttalere, trådløse hodetelefoner, bærbart radioutstyr, hørselshjelpemidler, «øresnegler» og 

trådløse mikrofoner til bruk i forbindelse med konserter eller andre sceneproduksjoner, og 

analoge FM-sendere med lav effekt. 

Induktivt utstyr Omfatter radioutstyr som bruker magnetfelter med induksjonssløyfesystemer for 

nærfeltskommunikasjon. Typiske bruksområder er startsperrer for biler, utstyr for identifikasjon 

av dyr, personer eller varer, alarmsystemer, kabelpåvisning, avfallshåndtering, trådløs 

lydoverføring, adgangskontroll, avstandssensorer, tyverisikring samt radiofrekvens-

induktivsystemer, dataoverføring til håndholdte innretninger, trådløse styringssystemer og 

automatisk innkreving av bompenger. 

Utstyr med kort sendetid / 

høy grad av pålitelighet 

Omfatter radioutstyr som har lav samlet spektrumutnyttelse og spektrumtilgangsregler for kort 

sendetid som sikrer svært pålitelig spektrumtilgang og sending i delte frekvensbånd. Typiske 

bruksområder er alarmsystemer som bruker radiokommunikasjon for å varsle om en 

alarmsituasjon et annet sted, og trygghetsalarmer som sikrer personer i nød pålitelig 

kommunikasjon. 

Utstyr for innsamling av 

medisinske data 

Omfatter overføring av data (ikke tale) til og fra ikke-implanterbart medisinsk utstyr for å 

overvåke, diagnostisere og behandle pasienter i helseinstitusjoner eller hjemme som foreskrevet 

av godkjent helsepersonell. 

PMR 446-utstyr Omfatter håndholdt utstyr (ikke til bruk som basestasjon eller forsterker) som bæres på en person 

eller betjenes manuelt, som bruker integrerte antenner bare for å gjøre delingen mest mulig 

effektiv og redusere interferensen til et minimum. PMR 446-utstyr brukes i likenett («peer-to-

peer») over korte avstander og skal brukes verken som en del av et infrastrukturnett eller som 

forsterker. 

Radioutstyr for måling av 

posisjon, hastighet og andre 

egenskaper 

Omfatter radioutstyr som brukes til å bestemme en gjenstands posisjon, hastighet og/eller andre 

egenskaper eller for å innhente opplysninger om disse parametrene. Utstyret utfører vanligvis 

målinger for å innhente opplysninger om slike egenskaper. Radioutstyr for måling av posisjon, 

hastighet og andre egenskaper utelukker enhver form for punkt-til-punkt- eller punkt-til-

flerpunkt-radiokommunikasjon. 

Radiofrekvensidentifikasjons

utstyr (RFID) 

Omfatter radiokommunikasjonssystemer som bruker brikker/spørresendere med i) radioutstyr 

(brikker) festet til dyr, mennesker eller gjenstander, og ii) sender-/mottakerenheter 

(spørresendere) som aktiverer brikkene og mottar data som disse sender tilbake. Typiske 

bruksområder er sporing og identifikasjon av gjenstander, f.eks. ved elektronisk vareovervåking 

og innhenting og overføring av data om gjenstandene som brikkene er festet til, enten brikkene 

drives uten batteri eller er helt eller delvis batteridrevne. Data fra brikkene valideres av 

spørresenderen og sendes videre til vertssystemet. 

Transport- og 

trafikktelematikkutstyr 

Omfatter radioutstyr som brukes på områdene transport (vei, jernbane, sjø og luft, avhengig av 

relevante tekniske begrensninger), trafikkstyring, navigasjon og mobilitetsstyring, og i 

intelligente transportsystemer (ITS). Typiske bruksområder er grensesnitt mellom ulike 

transportsystemer, kommunikasjon mellom kjøretøyer (f.eks. bil til bil), mellom kjøretøyer og 

faste steder (f.eks. bil til infrastruktur) og kommunikasjon til og fra brukere. 

Bredbåndsutstyr for 

dataoverføring 

Omfatter radioutstyr som bruker bredbåndmodulasjonsteknikker for å få tilgang til spektrum. 

Typiske bruksområder er trådløse tilgangssystemer, f.eks. radiobaserte lokalnett (WAS/RLAN) 

eller bredbåndsbasert kortdistanseutstyr i datanett. 

(1) Rådsdirektiv 90/385/EØF av 20. juni 1990 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aktivt implanterbart medisinsk utstyr  

(EFT L 189 av 20.7.1990, s. 17). 
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Tabell 2 

Frekvensbånd med tilhørende harmoniserte tekniske vilkår og gjennomføringsfrister for kortdistanseutstyr 

Bånd 

nr. 
Frekvensbånd 

Kategori av 

kortdistanseutstyr 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/effekttetthet 

Tilleggsparametrer (regler for kanalfordeling 

og/eller kanaltilgang og kanalbruk) 
Andre bruksrestriksjoner 

Frist for 

gjennomføring 

1 9–59,750 kHz Induktivt utstyr 72 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

2 9–315 kHz Aktivt implanterbart 

medisinsk utstyr 

30 dΒμΑ/m ved 10 meter Sendetidsbegrensning: 10 % Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for aktivt implanterbart medisinsk utstyr. 

1. juli 2014 

3 59,750–60,250 

kHz 

Induktivt utstyr 42 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

4 60,250–74,750 

kHz 

Induktivt utstyr 72 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

5 74,750–75,250 

kHz 

Induktivt utstyr 42 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

6 75,250–77,250 

kHz 

Induktivt utstyr 72 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

7 77,250–77,750 

kHz 

Induktivt utstyr 42 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

8 77,750–90 kHz Induktivt utstyr 72 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

9 90–119 kHz Induktivt utstyr 42 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

10 119–128,6 kHz Induktivt utstyr 66 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

11 128,6–129,6 kHz Induktivt utstyr 42 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

12 129,6–135 kHz Induktivt utstyr 66 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

13 135–140 kHz Induktivt utstyr 42 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd 

Kategori av 

kortdistanseutstyr 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/effekttetthet 

Tilleggsparametrer (regler for kanalfordeling 

og/eller kanaltilgang og kanalbruk) 
Andre bruksrestriksjoner 

Frist for 

gjennomføring 

14 140–148,5 kHz Induktivt utstyr 37,7 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

15 148,5–5 000 

kHz[1] 

Induktivt utstyr –15 dΒμΑ/m ved 10 meter i enhver 

båndbredde på 10 kHz. 

Dessuten er samlet feltstyrke –5 dBμA/m 

ved 10 m for systemer som benytter 

båndbredder over 10 kHz. 

  1. juli 2014 

17 400–600 kHz Radiofrekvensidentifik

asjonsutstyr (RFID) 

–8 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

85 442,2–450,0 kHz Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

7 dBμA/m ved 10 meter Kanalavstand ≥ 150 Hz Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for persongjenkjennings- og antikolli-

sjonsutstyr. 

1. januar 2020 

18 456,9–457,1 kHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr 

7 dBμA/m ved 10 meter  Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for utstyr til lokalisering av begravde 

personer og verdifulle gjenstander. 

1. juli 2014 

19 984–7 484 kHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr 

9 dΒμΑ/m ved 10 meter Sendetidsbegrensning: 1 % Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for Eurobalise-overføringer når det er tog 

i nærheten, og ved bruk av 27 MHz-

båndet til datasamband. 

1. juli 2014 

20 3 155–3 400 kHz Induktivt utstyr 13,5 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

21 5 000–30 000 

kHz[2] 

Induktivt utstyr –20 dΒμΑ/m ved 10 meter i enhver 

båndbredde på 10 kHz. Dessuten er sam-

let feltstyrke –5 dBμA/m ved 10 m for 

systemer som benytter båndbredder over 

10 kHz. 

  1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd 

Kategori av 

kortdistanseutstyr 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/effekttetthet 

Tilleggsparametrer (regler for kanalfordeling 

og/eller kanaltilgang og kanalbruk) 
Andre bruksrestriksjoner 

Frist for 

gjennomføring 

22 6 765–6 795 kHz Induktivt utstyr 42 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

23 7 300–23 000 

kHz 

Transport- og trafikk-

telematikkutstyr 

–7 dΒμΑ/m ved 10 meter Antennekrav gjelder[8]. Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for Euroloop-overføringer når det er tog i 

nærheten, og ved bruk av 27 MHz-båndet 

til datasamband. 

1. juli 2014 

24 7 400–8 800 kHz Induktivt utstyr 9 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

25 10 200–11 000 

kHz 

Induktivt utstyr 9 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

27a 13 553–13 567 

kHz 

Induktivt utstyr 42 dΒμΑ/m ved 10 meter Krav til frekvensmasker og antenner for 

alle kombinerte frekvenssegmenter gjel-

der[8][9]. 

 1. januar 2020 

27b 13 553–13 567 

kHz 

Radiofrekvensidentifik

asjonsutstyr (RFID) 

60 dΒμΑ/m ved 10 meter Krav til frekvensmasker og antenner for 

alle kombinerte frekvenssegmenter gjel-

der[8][9]. 

 1. juli 2014 

27c 13 553–13 567 

kHz 

Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

10 mW ERP   1. juli 2014 

28 26 957–27 283 

kHz 

Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

10 mW ERP   1. juli 2014 

29 26 990–27 000 

kHz 

Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

100 mW ERP Sendetidsbegrensning: 0,1 %. 

Betjeningsinnretninger for modeller[d] 

kan brukes uten sendetidsbegrensninger. 

 1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd 

Kategori av 

kortdistanseutstyr 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/effekttetthet 

Tilleggsparametrer (regler for kanalfordeling 

og/eller kanaltilgang og kanalbruk) 
Andre bruksrestriksjoner 

Frist for 

gjennomføring 

30 27 040–27 050 

kHz 

Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

100 mW ERP Sendetidsbegrensning: 0,1 %. 

Betjeningsinnretninger for modeller[d] 

kan brukes uten sendetidsbegrensninger. 

 1. juli 2014 

31 27 090–27 100 

kHz 

Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

100 mW ERP Sendetidsbegrensning: 0,1 %. 

Betjeningsinnretninger for modeller[d] 

kan brukes uten sendetidsbegrensninger. 

 1. juli 2014 

32 27 140–27 150 

kHz 

Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

100 mW ERP Sendetidsbegrensning: 0,1 %. 

Betjeningsinnretninger for modeller[d] 

kan brukes uten sendetidsbegrensninger. 

 1. juli 2014 

33 27 190–27 200 

kHz 

Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

100 mW ERP Sendetidsbegrensning: 0,1 %. 

Betjeningsinnretninger for modeller[d] 

kan brukes uten sendetidsbegrensninger. 

 1. juli 2014 

34 30–37,5 MHz Aktivt implanterbart 

medisinsk utstyr 

1 mW ERP Sendetidsbegrensning: 10 % Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for medisinske membranimplantater med 

ultralav effekt som brukes til blod-

trykksmåling, jf. definisjonen av aktivt 

implanterbart medisinsk utstyr. 

1. juli 2014 

35 40,66–40,7 MHz Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

10 mW ERP   1. januar 2018 

36 87,5–108 MHz Utstyr til nær kontinu-

erlig eller kontinuerlig 

overføring 

50 nW ERP Kanalavstand opptil 200 kHz. Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for sendere med analog frekvensmo-

dulasjon (FM) for trådløs strømming av 

lyd og multimedia. 

1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd 

Kategori av 

kortdistanseutstyr 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/effekttetthet 

Tilleggsparametrer (regler for kanalfordeling 

og/eller kanaltilgang og kanalbruk) 
Andre bruksrestriksjoner 

Frist for 

gjennomføring 

37a 169,4–169,475 

MHz 

Hørselshjelpemidler 500 mW ERP Kanalavstand: høyst 50 kHz.  
1. juli 2014 

37c 169,4–169,475 

MHz 

Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

500 mW ERP Kanalavstand: høyst 50 kHz. 

Sendetidsbegrensning: 1,0 %. 

For måleutstyr[a] er sendetidsbegrensnin-

gen 10,0 %. 

 
1. juli 2014 

38 169,4–169,4875 

MHz 

Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

10 mW ERP Sendetidsbegrensning: 0,1 %.  
1. januar 2020 

39a 169,4875–

169,5875 MHz 

Hørselshjelpemidler 500 mW ERP Kanalavstand: høyst 50 kHz.  
1. juli 2014 

39b 169,4875–

169,5875 MHz 

Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

10 mW ERP Sendetidsbegrensning: 0,001 %. 

Mellom kl. 00.00 og 06.00 lokal tid kan 

det benyttes en sendetidsbegrensning på 

0,1 %. 

 
1. januar 2020 

40 169,5875–

169,8125 MHz 

Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

10 mW ERP Sendetidsbegrensning: 0,1 %.  
1. januar 2020 

82 173,965–216 

MHz 

Hørselshjelpemidler 10 mW ERP På grunnlag av avstemmingsområde[5]. 

Kanalavstand: høyst 50 kHz. En terskel 

på 35 dBμV/m kreves for å sikre vern av 

en DAB-mottaker plassert 1,5 m fra hør-

selshjelpemiddelet, med forbehold for 

målinger av DAB-signalstyrke utført på 

bruksstedet for hørselshjelpemiddelet. 

Hørselshjelpemiddelet bør under alle 

omstendigheter sende med minst 

300 kHz separasjon fra en operativ DAB-

kanal. 

 
1. januar 2018 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd 

Kategori av 

kortdistanseutstyr 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/effekttetthet 

Tilleggsparametrer (regler for kanalfordeling 

og/eller kanaltilgang og kanalbruk) 
Andre bruksrestriksjoner 

Frist for 

gjennomføring 

    Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

  

41 401–402 MHz Aktivt implanterbart 

medisinsk utstyr 

25 μW ERP Kanalavstand: 25 kHz. 

Enkeltsendere kan kombinere tilstøtende 

kanaler for å øke båndbredden til opptil 

100 kHz. 

Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

Alternativt kan det benyttes en sendetids-

begrensning på 0,1 %. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for systemer som er særlig utformet for 

digital kommunikasjon (ikke tale) 

mellom aktivt implanterbart medisinsk 

utstyr, som bæres på/i kroppen eller i 

nærheten av kroppen, og som brukes til å 

overføre ikke-tidskritiske fysiologiske 

opplysninger om den enkelte pasient. 

1. juli 2014 

42 402–405 MHz Aktivt implanterbart 

medisinsk utstyr 

25 μW ERP Kanalavstand: 25 kHz. 

Enkeltsendere kan kombinere tilstøtende 

kanaler for å øke båndbredden til opptil 

300 kHz. 

Det kan benyttes andre teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduksjon, 

herunder båndbredder over 300 kHz, 

forutsatt at de sikrer kompatibilitet med 

andre brukere, særlig med meteorolo-

giske radiosonder[7]. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for aktivt implanterbart medisinsk utstyr. 

1. juli 2014 

43 405–406 MHz Aktivt implanterbart 

medisinsk utstyr 

25 μW ERP Kanalavstand: 25 kHz 

Enkeltsendere kan kombinere tilstøtende 

kanaler for å øke båndbredden til opptil 

100 kHz. 

Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

Alternativt kan det benyttes en sendetids-

begrensning på 0,1 %. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for systemer som er særlig utformet for 

digital kommunikasjon (ikke tale) 

mellom aktivt implanterbart medisinsk 

utstyr, som bæres på/i kroppen eller i 

nærheten av kroppen, og som brukes til å 

overføre ikke-tidskritiske fysiologiske 

opplysninger om den enkelte pasient. 

1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd 

Kategori av 

kortdistanseutstyr 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/effekttetthet 

Tilleggsparametrer (regler for kanalfordeling 

og/eller kanaltilgang og kanalbruk) 
Andre bruksrestriksjoner 

Frist for 

gjennomføring 

86 430–440 MHz Utstyr for innsamling 

av medisinske data 

–50 dBm/100 kHz ERP effekttetthet, men 

ikke over en samlet effekt på –40 

dBm/10 MHz (begge grenseverdiene 

gjelder måling utenfor pasientens kropp) 

 Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for ULP-WMCE-anvendelser (trådløs 

medisinsk kapselendoskopi med ultralav 

effekt)[h]. 

1. januar 2020 

44a 433,05–434,79 

MHz 

Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

1 mW ERP og –13 dBm/10 kHz 

effekttetthet for båndbreddemodulasjon 

over 250 kHz 

 Taleanvendelser tillatt med avanserte 

interferensreduserende teknikker. Gjelder 

ikke andre lyd- og videoanvendelser. 

1. juli 2014 

44b 433,05–434,79 

MHz 

Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

10 mW ERP Sendetidsbegrensning: 10 %  1. januar 2020 

45c 434,04–434,79 

MHz 

Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

10 mW ERP Sendetidsbegrensning: 100 % ved 

kanalavstand på opptil 25 kHz. 

Taleanvendelser tillatt med avanserte 

interferensreduserende teknikker. Gjelder 

ikke andre lyd- og videoanvendelser. 

1. januar 2020 

83 446,0–446,2 MHz PMR446 500 mW ERP Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

 1. januar 2018 

87 862–863 MHz Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

25 mW ERP Sendetidsbegrensning: 0,1 %. 

Båndbredde: ≤ 350 kHz. 

 1. januar 2020 

46a 863–865 MHz Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

25 mW ERP Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

Alternativt kan det benyttes en sendetids-

begrensning på 0,1 %. 

 1. januar 2018 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd 

Kategori av 

kortdistanseutstyr 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/effekttetthet 

Tilleggsparametrer (regler for kanalfordeling 

og/eller kanaltilgang og kanalbruk) 
Andre bruksrestriksjoner 

Frist for 

gjennomføring 

46b 863–865 MHz Utstyr til nær kontinu-

erlig eller kontinuerlig 

overføring 

10 mW ERP  Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for utstyr for trådløs strømming av lyd og 

multimedia. 

1. juli 2014 

84 863–868 MHz Bredbåndsutstyr for 

dataoverføring 

25 mW ERP Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

Båndbredde: > 600 kHz og ≤ 1 MHz. 

Sendetid: ≤ 10 % for nettverkstilgangs-

punkter[g] 

Sendetid: ≤ 2,8 % i andre tilfeller 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for bredbåndsbasert kortdistanseutstyr i 

datanett[g]. 

1. januar 2018 

47 865–868 MHz Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

25 mW ERP Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

Alternativt kan det benyttes en sendetids-

begrensning på 1 %. 

 1. januar 2020 

47a 865–868 MHz[6] Radiofrekvensidentifik

asjonsutstyr (RFID) 

2 W ERP 

Sendinger fra spørresendere (interroga-

torer) på 2 W ERP er tillatt bare i de fire 

kanalene sentrert på 865,7 MHz, 866,3 

MHz, 866,9 MHz og 867,5 MHz. 

RFID-spørresendere som bringes i omset-

ning før datoen da kommisjonsvedtak 

2006/804/EF(1) oppheves, skal omfattes 

av de eldre bestemmelsene, dvs. at de har 

en løpende tillatelse til bruk i samsvar 

med bestemmelsene fastsatt i vedtak 

2006/804/EF før datoen for oppheving. 

Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

Båndbredde ≤ 200 kHz 

 1. januar 2018 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd 

Kategori av 

kortdistanseutstyr 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/effekttetthet 

Tilleggsparametrer (regler for kanalfordeling 

og/eller kanaltilgang og kanalbruk) 
Andre bruksrestriksjoner 

Frist for 

gjennomføring 

47b 865–868 MHz Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

500 mW ERP 

Sending tillatt bare i frekvensområdene 

865,6–865,8 MHz, 866,2–866,4 MHz, 

866,8–867,0 MHz og 867,4–867,6 MHz. 

Adaptiv effektstyring (APC) kreves. 

Alternativt kan det brukes andre 

interferensreduserende teknikker med 

minst tilsvarende nivå av spektrum-

kompatibilitet. 

Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

Båndbredde: ≤ 200 kHz 

Sendetid: ≤ 10 % for nettverkstilgangs-

punkter[g] 

Sendetid: ≤ 2,5 % i andre tilfeller 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for datanett[g]. 

1. januar 2018 

48 868–868,6 MHz Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

25 mW ERP Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

Alternativt kan det benyttes en sendetids-

begrensning på 1 %. 

 1. januar 2020 

49 868,6–868,7 MHz Utstyr med kort sende-

tid / høy grad av pålite-

lighet 

10 mW ERP Kanalavstand: 25 kHz. Hele båndet kan 

også brukes som en enkelt kanal for høy-

hastighetsoverføring av data. 

Sendetidsbegrensning: 1,0 % 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for alarmsystemer[e]. 

1. juli 2014 

50 868,7–869,2 MHz Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

25 mW ERP Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

Alternativt kan det benyttes en sendetids-

begrensning på 0,1 %. 

 1. januar 2020 

51 869,2–869,25 

MHz 

Utstyr med kort sende-

tid / høy grad av pålite-

lighet 

10 mW ERP Kanalavstand: 25 kHz. Sendetidsbegrens-

ning: 0,1 % 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for trygghetsalarmer[b]. 

1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd 

Kategori av 

kortdistanseutstyr 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/effekttetthet 

Tilleggsparametrer (regler for kanalfordeling 

og/eller kanaltilgang og kanalbruk) 
Andre bruksrestriksjoner 

Frist for 

gjennomføring 

52 869,25–869,3 

MHz 

Utstyr med kort sende-

tid / høy grad av pålite-

lighet 

10 mW ERP Kanalavstand: 25 kHz. Sendetidsbegrens-

ning: 0,1 % 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for alarmsystemer[e]. 

1. juli 2014 

53 869,3–869,4 MHz Utstyr med kort sende-

tid / høy grad av pålite-

lighet 

10 mW ERP Kanalavstand: 25 kHz. Sendetidsbegrens-

ning: 1,0 % 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for alarmsystemer[e]. 

1. juli 2014 

54 869,4–869,65 

MHz 

Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

500 mW ERP Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

Alternativt kan det benyttes en sendetids-

begrensning på 10 %. 

 
1. januar 2020 

55 869,65–869,7 

MHz 

Utstyr med kort sende-

tid / høy grad av pålite-

lighet 

25 mW ERP Kanalavstand: 25 kHz. Sendetidsbegrens-

ning: 10 % 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for alarmsystemer[e]. 

1. juli 2014 

56a 869,7–870 MHz Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

5 mW ERP  Taleanvendelser tillatt med avanserte 

interferensreduserende teknikker. Gjelder 

ikke andre lyd- og videoanvendelser. 

1. juli 2014 

56b 869,7–870 MHz Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

25 mW ERP Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

Alternativt kan det benyttes en sendetids-

begrensning på 1 %. 

 
1. januar 2020 

57a 2 400–2 483,5 

MHz 

Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

10 mW ekvivalent isotrop utstrålt effekt 

(EIRP) 

  
1. juli 2014 

57b 2 400–2 483,5 

MHz 

Radioutstyr for måling 

av posisjon, hastighet 

og andre egenskaper 

25 mW EIRP   
1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd 

Kategori av 

kortdistanseutstyr 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/effekttetthet 

Tilleggsparametrer (regler for kanalfordeling 

og/eller kanaltilgang og kanalbruk) 
Andre bruksrestriksjoner 

Frist for 

gjennomføring 

57c 2 400–2 483,5 

MHz 

Bredbåndsutstyr for 

dataoverføring 

100 mW EIRP og 100 mW/100 kHz 

EIRP-tetthet når det brukes modulasjon 

med frekvenshopping, og 10 mW/MHz 

EIRP-tetthet når det brukes andre typer 

modulasjon 

Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

 1. juli 2014 

58 2 446–2 454 MHz Radiofrekvensidentifik

asjonsutstyr (RFID) 

500 mW EIRP Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

 1. juli 2014 

59 2 483,5–2 500 

MHz 

Aktivt implanterbart 

medisinsk utstyr 

10 mW EIRP Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

Kanalavstand: 1 MHz. Hele frekvens-

båndet kan også brukes dynamisk som en 

enkelt kanal for høyhastighetsoverføring 

av data. 

I tillegg gjelder en sendetidsbegrensning 

på 10 %. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for aktivt implanterbart medisinsk utstyr. 

Perifere hovedenheter er bare til innen-

dørs bruk. 

1. juli 2014 

59a 2 483,5–2 500 

MHz 

Utstyr for innsamling 

av medisinske data 

1 mW EIRP Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

Modulasjonsbåndbredde: ≤ 3 MHz. 

I tillegg gjelder en sendetidsbegrensning 

på ≤ 10 %. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for medisinske kroppsbårne systemer 

(MBANS – Medical Body Area Network 

System)[f] til innendørs bruk i helse-

institusjoner. 

1. januar 2018 

59b 2 483,5–2 500 

MHz 

Utstyr for innsamling 

av medisinske data 

10 mW EIRP Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

Modulasjonsbåndbredde: ≤ 3 MHz. 

I tillegg gjelder en sendetidsbegrensning 

på ≤ 2 %. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for medisinske kroppsbårne systemer 

(MBANS – Medical Body Area Network 

System)[f] til innendørs bruk i pasientens 

hjem. 

1. januar 2018 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd 

Kategori av 

kortdistanseutstyr 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/effekttetthet 

Tilleggsparametrer (regler for kanalfordeling 

og/eller kanaltilgang og kanalbruk) 
Andre bruksrestriksjoner 

Frist for 

gjennomføring 

60 4 500–7 000 MHz Radioutstyr for måling 

av posisjon, hastighet 

og andre egenskaper 

24 dBm EIRP[3] Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for radar for tanknivåmåling[c]. 

1. juli 2014 

61 5 725–5 875 MHz Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

25 mW EIRP   1. juli 2014 

62 5 795–5 815 MHz Transport- og 

trafikktelematikkutstyr 

2 W EIRP Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for systemer for innkreving av 

bompenger og anvendelser knyttet til 

smarte fartsskrivere, vekt og dimen-

sjoner[i]. 

1. januar 2020 

88 5 855–5 865 MHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr 

33 dBm EIRP, 23 dBm/MHz EIRP-

tetthet og sendeeffektstyring (TPC – 

Transmit Power Control) med en dem-

pingseffekt på 30 dB 

Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for systemer for kommunikasjon fra 

kjøretøy til kjøretøy, fra kjøretøy til 

infrastruktur og fra infrastruktur til 

kjøretøy. 

1. januar 2020 

89 5 865–5 875 MHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr 

33 dBm EIRP, 23 dBm/MHz EIRP-

tetthet og sendeeffektstyring (TPC – 

Transmit Power Control) med en dem-

pingseffekt på 30 dB 

Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for systemer for kommunikasjon fra 

kjøretøy til kjøretøy, fra kjøretøy til 

infrastruktur og fra infrastruktur til 

kjøretøy. 

1. januar 2020 

63 6 000–8 500 MHz Radioutstyr for måling 

av posisjon, hastighet 

og andre egenskaper 

Høyst 7 dBm/50 MHz EIRP og –

33 dBm/MHz gjennomsnittlig EIRP 

Krav til automatisk effektstyring og 

antenner samt krav til teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduksjon 

gjelder[7][8][10]. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for radar for nivåmåling. 

Etablerte lukkede områder rundt radio-

astronomistasjoner må respekteres. 

1. juli 2014 

64 8 500–10 600 

MHz 

Radioutstyr for måling 

av posisjon, hastighet 

og andre egenskaper 

30 dBm EIRP[3] Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for radar for tanknivåmåling[c]. 

1. juli 2014 

65 17,1–17,3 GHz Radioutstyr for måling 

av posisjon, hastighet 

og andre egenskaper 

26 dBm EIRP Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for bakkebaserte systemer. 

1. juli 2014 

66 24,05–24,075 

GHz 

Transport- og trafikk-

telematikkutstyr 

100 mW EIRP   1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd 

Kategori av 

kortdistanseutstyr 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/effekttetthet 

Tilleggsparametrer (regler for kanalfordeling 

og/eller kanaltilgang og kanalbruk) 
Andre bruksrestriksjoner 

Frist for 

gjennomføring 

67 24,05–26,5 GHz Radioutstyr for måling 

av posisjon, hastighet 

og andre egenskaper 

Høyst 26 dBm/50 MHz EIRP og –

14 dBm/MHz gjennomsnittlig EIRP 

Krav til automatisk effektstyring og an-

tenner samt krav til teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduksjon 

gjelder[7][8][10]. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for radar for nivåmåling. 

Etablerte lukkede områder rundt radio-

astronomistasjoner må respekteres. 

1. juli 2014 

68 24,05–27 GHz Radioutstyr for måling 

av posisjon, hastighet 

og andre egenskaper 

43 dBm EIRP[3] Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for radar for tanknivåmåling[c]. 

1. juli 2014 

69a 24,075–24,15 

GHz 

Transport- og trafikk-

telematikkutstyr 

100 mW EIRP Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for bakkebasert radar i kjøretøyer. 

1. juli 2014 

69b 24,075–24,15 

GHz 

Transport- og trafikk-

telematikkutstyr 

0,1 mW EIRP   1. juli 2014 

70a 24,15–24,25 GHz Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

100 mW EIRP   1. juli 2014 

70b 24,15–24,25 GHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr 

100 mW EIRP   1. juli 2014 

74a 57–64 GHz Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

100 mW EIRP og en høyeste sendeeffekt 

på 10 dBm 

  1. januar 2020 

74b 57–64 GHz Radioutstyr for måling 

av posisjon, hastighet 

og andre egenskaper 

43 dBm EIRP[3] Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for radar for tanknivåmåling[c]. 

1. juli 2014 

74c 57–64 GHz Radioutstyr for måling 

av posisjon, hastighet 

og andre egenskaper 

Høyst 35 dBm/50 MHz EIRP og –

2 dBm/MHz gjennomsnittlig EIRP 

Krav til automatisk effektstyring og an-

tenner samt krav til teknikker for spek-

trumtilgang og interferensreduksjon gjel-

der[7][8][10]. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for radar for nivåmåling. 

1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd 

Kategori av 

kortdistanseutstyr 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/effekttetthet 

Tilleggsparametrer (regler for kanalfordeling 

og/eller kanaltilgang og kanalbruk) 
Andre bruksrestriksjoner 

Frist for 

gjennomføring 

75 57–71 GHz Bredbåndsutstyr for 

dataoverføring 

40 dBm EIRP og 23 dBm/MHz EIRP-

tetthet 

Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

Gjelder ikke faste anlegg utendørs. 1. januar 2020 

75a 57–71 GHz Bredbåndsutstyr for 

dataoverføring 

40 dBm EIRP, 23 dBm/MHz EIRP-

tetthet og høyeste sendeeffekt på 27 dBm 

ved antenneporten eller -portene 

Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

 1. januar 2020 

75b 57–71 GHz Bredbåndsutstyr for 

dataoverføring 

55 dBm EIRP, 38 dBm/MHz EIRP-

tetthet og en sendeantenneforsterking  

på ≥ 30 dBi 

Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for faste anlegg utendørs. 

1. januar 2020 

76 61–61,5 GHz Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

100 mW EIRP   1. juli 2014 

77 63,72–65,88 GHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr 

40 dBm EIRP Transport- og trafikktelematikkutstyr 

som bringes i omsetning før 1. januar 

2020, skal omfattes av de eldre 

bestemmelsene, dvs. at de har tillatelse til 

å bruke det forrige frekvensområdet 63–

64 GHz, og ellers gjelder samme vilkår. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for systemer for kommunikasjon fra 

kjøretøy til kjøretøy, fra kjøretøy til infra-

struktur og fra infrastruktur til kjøretøy. 

1. januar 2020 

78a 75–85 GHz Radioutstyr for måling 

av posisjon, hastighet 

og andre egenskaper 

Høyst 34 dBm/50 MHz EIRP og –

3 dBm/MHz gjennomsnittlig EIRP 

Krav til automatisk effektstyring og 

antenner samt krav til teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduksjon 

gjelder[7][8][10]. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for radar for nivåmåling. 

Etablerte lukkede områder rundt radio-

astronomistasjoner må respekteres. 

1. juli 2014 

78b 75–85 GHz Radioutstyr for måling 

av posisjon, hastighet 

og andre egenskaper 

43 dBm EIRP[3] Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for radar for tanknivåmåling[c]. 

1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd 

Kategori av 

kortdistanseutstyr 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/effekttetthet 

Tilleggsparametrer (regler for kanalfordeling 

og/eller kanaltilgang og kanalbruk) 
Andre bruksrestriksjoner 

Frist for 

gjennomføring 

79a 76–77 GHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr 

Høyst 55 dBm EIRP og 50 dBm gjen-

nomsnittlig EIRP og 23,5 dBm gjen-

nomsnittlig EIRP for pulsradar 

Krav til teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon gjelder[7]. 

Faste radarer for transportinfrastruktur 

skal være av en type som skanner, for å 

begrense belysningstiden og sikre en 

minste stilletid for å oppnå sameksistens 

med radarsystemer for motorvogner. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for bakkebaserte kjøretøy- og infrastruk-

tursystemer. 

1. juni 2020 

79b 76–77 GHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr 

Høyst 30 dBm EIRP og 

3 dBm/MHz gjennomsnittlig spektral eff-

ekttetthet 

Sendetidsbegrensning: ≤ 56 %/s Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for systemer som oppdager hindringer for 

rotorluftfartøyer[4]. 

1. januar 2018 

80a 122–122,25 GHz Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

10 dBm EIRP/250 MHz, og 

–48 dBm/MHz ved 30° elevasjon 

  1. januar 2018 

80b 122,25–123 GHz Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

100 mW EIRP   1. januar 2018 

81 244–246 GHz Uspesifisert kortdistan-

seutstyr 

100 mW EIRP   1. juli 2014 

(1) Kommisjonsvedtak av 23. november 2006 om harmonisering av radiospektrum for radiofrekvensidentifikasjonsutstyr (RFID-utstyr) som brukes i UHF-båndet (ultrahøy frekvens) (EUT L 329 av 25.11.2006, s. 64). 

Anvendelser og utstyr nevnt i tabell 2: 

[a] «Måleutstyr» er radioutstyr som inngår i toveis radiokommunikasjonssystemer som tillater fjernovervåking, måling og overføring av data i intelligente nett-infrastrukturer, som for eksempel elektrisitets-, gass- og 

vannforsyning. 

[b] «Trygghetsalarmer» er radiokommunikasjonssystemer som sikrer personer i nød pålitelig kommunikasjon innenfor et begrenset område, slik at de kan tilkalle hjelp. Trygghetsalarmer brukes typisk av eldre og 

funksjonshemmede. 

[c] «Radar for tanknivåmåling» er en viss type utstyr for måling av posisjon, hastighet og andre egenskaper som brukes til måling av tanknivå, og som monteres i tanker av metall eller armert betong eller i lignende 

konstruksjoner av materialer som gir tilsvarende demping. Tanken tjener som beholder. 

[d] «Betjeningsinnretninger for modeller» er en viss type radioutstyr for fjernstyring og telemetri som brukes til å fjernstyre modeller (hovedsakelig miniatyrmodeller av kjøretøyer) i luften, på land eller på eller under 

vann. 

[e] Et alarmsystem er en innretning som har som hovedfunksjon å bruke støtten for radiokommunikasjon til å varsle et system eller en person et annet sted når et problem eller en bestemt situasjon oppstår. Radioalarmer 

omfatter trygghetsalarmer og sikkerhets- og sikringsalarmer. 

[f] Medisinske kroppsbårne systemer (MBANS – Medical Body Area Network Systems) brukes til innsamling av medisinske data og er beregnet på trådløse nettverk med lav effekt for ulike sensorer og/eller aktuatorer 

som bæres på kroppen, samt en hub som er plassert på eller nær menneskekroppen. 
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[g] Et nettverkstilgangspunkt er en fast bakkebasert kortdistanseenhet som fungerer som en kopling mellom de andre kortdistanseenhetene i datanettet og tjenesteplattformer som ligger utenfor datanettet. Begrepet datanett 

viser til flere kortdistanseenheter, herunder nettverkstilgangspunktet, som nettkomponenter og til de trådløse forbindelsene mellom dem. 

[h] Trådløs medisinsk kapselendoskopi brukes til å ta bilder av fordøyelseskanalen for å samle inn medisinske data i forbindelse med legebesøk. 

[i] Anvendelser knyttet til smarte fartsskrivere, vekt og dimensjoner er definert som fjernstyring av fartsskriveren i tillegg 14 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 (EUT L 139 av 26.5.2016, s. 1) og 

for kontroll av vekt og dimensjoner i artikkel 10d i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/719 (EUT L 115 av 6.5.2015, s. 1). 

Andre tekniske krav og presiseringer nevnt i tabell 2: 

[1] I frekvensbånd 20 er feltstyrken høyere og bruksrestriksjonene flere ved induktive anvendelser. 

[2] I frekvensbånd 22, 24, 25, 27a og 28 er feltstyrken høyere og bruksrestriksjonene flere ved induktive anvendelser. 

[3] Effektbegrensningen gjelder inne i en lukket tank og tilsvarer en spektraltetthet på –41,3 dBm/MHz EIRP utenfor en 500-liters prøvetank. 

[4] For å verne radioastronomitjenester eller andre tjenester av nasjonal betydning kan medlemsstatene benytte eksklusjonssoner eller andre tilsvarende tiltak for å hindre bruk av systemer som oppdager hindringer for 

rotorluftfartøyer. Rotorluftfartøyer er definert som EASA CS-27 og CS-29 (hhv. JAR-27 og JAR-29 for tidligere sertifiseringer). 

[5] Utstyr skal bruke hele frekvensområdet på grunnlag av avstemmingsområdet. 

[6] RFID-brikker svarer ved et svært lavt effektnivå (–20 dBm ERP) i et frekvensområde rundt RFID-spørresenderkanalene og må oppfylle de grunnleggende kravene i direktiv 2014/53/EU. 

[7] Teknikker for spektrumtilgang og interferensreduksjon med et egnet ytelsesnivå til å oppfylle de grunnleggende kravene i direktiv 2014/53/EU skal brukes. Dersom relevante teknikker er beskrevet i harmoniserte 

standarder eller deler av disse som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende i samsvar med direktiv 2014/53/EU, skal ytelsen minst tilsvare disse teknikkene. 

[8] Antennekrav som gir et egnet ytelsesnivå til å oppfylle de grunnleggende kravene i direktiv 2014/53/EU, skal brukes. Dersom relevante begrensninger er beskrevet i harmoniserte standarder eller deler av disse som det 

er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende i samsvar med direktiv 2014/53/EU, skal ytelsen minst tilsvare disse begrensningene. 

[9] Frekvensmasker med et egnet ytelsesnivå til å oppfylle de grunnleggende kravene i direktiv 2014/53/EU skal brukes. Dersom relevante begrensninger er beskrevet i harmoniserte standarder eller deler av disse som det 

er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende i samsvar med direktiv 2014/53/EU, skal ytelsen minst tilsvare disse begrensningene. 

[10] Automatisk effektstyring med et egnet ytelsesnivå til å oppfylle de grunnleggende kravene i direktiv 2014/53/EU skal brukes. Dersom relevante begrensninger er beskrevet i harmoniserte standarder eller deler av disse 

som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende i samsvar med direktiv 2014/53/EU, skal ytelsen minst tilsvare disse begrensningene.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1213 

av 12. juli 2019 

om fastsettelse av nærmere bestemmelser for å sikre ensartede vilkår for gjennomføring av samvirkingsevne og 

kompatibilitet for ombordmontert veieutstyr i henhold til rådsdirektiv 96/53/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 96/53/EF av 25. juli 1996(1), særlig artikkel 10d nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Medlemsstatene kan i henhold til direktiv 96/53/EF bruke ombordmontert veieutstyr til å kontrollere kjøretøyer eller 

vogntog som kan være overlastet. 

2) I henhold til artikkel 10d nr. 5 annet ledd i direktiv 96/53/EF skal ombordmontert veieutstyr for å sikre samvirking være 

i stand til når som helst å overføre vektdata fra et kjøretøy i bevegelse til vedkommende myndigheter og til føreren 

gjennom et grensesnitt som er definert i CEN DSRC-standardene. Det bør derfor vedtas tekniske spesifikasjoner for å 

tilpasse innholdet i standardene til særtrekkene til informasjonen som ombordmontert veieutstyr skal levere. 

3) Veieutstyret kan monteres i motorvogner og i tilhengere og semitrailere. Det er nødvendig å sikre at veieutstyr som 

monteres om bord i forskjellige kjøretøyer i et vogntog, er gjensidig kompatibelt. Kompatibilitet bør sikres ved 

gjennomføring av europeiske standarder for C-ITS som nevnt i den delegerte rettsakten som utfyller europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2010/40/EU(2) med hensyn til innføring og praktisk bruk av samvirkende intelligente transportsystemer. 

4) Medlemsstater som krever ombordmontering av veieutstyr, bør kunne unnta kjøretøyer eller vogntog der det er umulig å 

overskride største tillatte totalvekt, for eksempel tilhengere eller semitrailere som er spesielt konstruert for transport av 

væsker eller husdyr, fra dette kravet. 

5) Bruk av ombordmontert veieutstyr til håndheving kan føre til forsøk på manipulering, slik tilfellet er med andre 

kjøretøysystemer, for eksempel digitale fartsskrivere eller systemer for begrensning av utslipp. For å opprettholde 

passende beskyttelse mot manipulering må kommunikasjonen mellom motorvogn og tilhenger eller semitrailer sikres. 

Dessuten bør ombordmontert veieutstyr sertifiseres i samsvar med de felles kriteriene av et sertifiseringsorgan som er 

anerkjent av forvaltningskomiteen innenfor rammen av avtalen om gjensidig anerkjennelse av sertifikater for evaluering 

av informasjonsteknologisikkerhet fra gruppen av høyere tjenestemenn for informasjonssystemers sikkerhet (SOG-IS).  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 192 av 18.7.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 313/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 14 av 5.3.2020, s. 75. 

(1) Rådsdirektiv 96/53/EF av 25. juli 1996 om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i innenlands og internasjonal trafikk og av største 

tillatte totalvekt i internasjonal trafikk for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet (EFT L 235 av 17.9.1996, s. 59). 

(2) 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). 
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6) Medlemsstater som velger montering av veieutstyr i kjøretøy, bør sikre at kjøretøyene gjennomgår kontroll av dette 

utstyret ved OBW-verksteder. For å sikre ensartet gjennomføring av reglene om samtrafikkevne fastsatt i denne 

forordningen bør disse verkstedene sikre at ombordmontert utstyr virker med en passende grad av nøyaktighet. Disse 

verkstedene kan, med forbehold for nødvendige tilpasninger, være kontrollorganene nevnt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/45/EU(3), verkstedene nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014(4) eller andre 

verksteder som overholder kravene i denne forordningen. Medlemsstater som velger ikke å innføre ombordmontert 

veieutstyr på grunnlag av artikkel 10d nr. 1 i direktiv 96/53/EF, bør ikke være forpliktet til å etablere slike verksteder. 

7) Det nåværende teknologinivået gjør det ikke mulig å gjennomføre noen av kommunikasjonsstandardene CEN DSRC 

eller C-ITS for ombordmontert veieutstyr innen 27. mai 2021. Det bør derfor vedtas en trinnvis framgangsmåte for 

innføringen av ombordmontert veieutstyr, slik at bransjen kan utvikle produkter som oppfyller kravene i denne 

forordningen, særlig i vedlegg II og visse krav i vedlegg III. Medlemsstater som velger montering av veieutstyr i 

kjøretøyer, bør innen 27. mai 2021 anvende kravene som viser til etappe 1, i vedlegg I og III. Det bør gis en ytterligere 

frist på tre år for anvendelse av kravene fastsatt i vedlegg II og kravene som viser til etappe 2, i vedlegg I og III. 

8) Medlemsstatene kan treffe særlige tiltak for å kreve at kjøretøyer som skal kontrolleres av vedkommende myndigheter 

for å sikre samsvar med direktiv 96/53/EF, og som bringes i omsetning fra 27. mai 2021 og registreres på deres 

territorium, er utstyrt med ombordmontert veieutstyr. Det bør ikke kreves at kjøretøyer som er tatt i bruk og registrert 

før den nevnte datoen, ettermonteres med slikt utstyr. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra veitransportkomiteen nevnt i artikkel 10i i direktiv 

96/53/EF. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

1. Denne forordningen fastsetter ensartede vilkår for samvirkingsevne og kompatibilitet hos veieutstyr montert i kjøretøyer 

eller vogntog for å sikre samsvar med artikkel 10d nr. 4 og 5 i rådsdirektiv 96/53/EF eller kravene om største vekt for 

innenlands trafikk i den medlemsstaten der kjøretøyet er i bruk. 

2. Denne forordningen får ikke anvendelse på medlemsstater som har valgt ikke å innføre ombordmontert veieutstyr i 

samsvar med artikkel 10d nr. 1 i direktiv 96/53/EF. 

3. Medlemsstatene kan gi unntak fra forpliktelsen til å montere veieutstyr i kjøretøyer eller vogntog dersom konstruksjonen 

eller typen last gjør det umulig å overskride største tillatte totalvekt. Disse unntakene skal ikke bygge på produsentens angitte 

største teknisk tillatte totalmasse for et kjøretøy. Kjøretøyer eller vogntog som omfattes av et unntak, kan fortsatt være 

underlagt vedkommende myndigheters kontroll av største tillatte totalvekt. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

a) «ombordmontert veieutstyr» (OBW) utstyr montert i et kjøretøy som kan beregne totalvekten eller aksellasten, 

b) «totalvekt» motorvognens eller, for et vogntog, vogntogets samlede vekt som beregnet av OBW, i kilogram,  

  

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/45/EU av 3. april 2014 om periodisk teknisk kontroll av motorvogner og deres tilhengere og om 

oppheving av direktiv 2009/40/EF (EUT L 127 av 29.4.2014, s. 51). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om fartsskrivere innen veitransport, om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport (EUT L 60 av 28.2.2014, s. 1). 
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c) «aksellast» eller «akseltrykk» vekten på en belastet aksel eller akselgruppe som beregnet av OBW, i kilogram, 

d) «beregnet vekt» eller «vektverdi» totalvekten eller aksellasten, i kilogram, 

e) «motorvognenhet» den delen av det ombordmonterte veieutstyret som er plassert i motorvognen, unntatt sensorene, som 

kan samle inn, lagre og behandle data og beregne en vektverdi ut fra disse dataene, 

f) «tilhengerenhet» den delen av det ombordmonterte veieutstyret som er plassert i en tilhenger eller semitrailer, unntatt 

sensorene, som kan samle inn, lagre og behandle data fra tilhenger- eller semitrailerutstyret og beregne aksellastverdiene 

som følger av disse dataene, 

g) «kjøretøyenhetens DSRC-modul» (dedicated short range communication vehicle unit, DSRC-VU) innretningen for tidlig 

fjernpåvisning, som nevnt i tillegg 14 til vedlegg IC til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/799(5), som 

kan motta OWS-data fra motorvognenheten eller C-ITS-stasjonen og sende dem til REDCR, 

h) «avleser for tidlig fjernpåvisning» (remote early detection communication reader, REDCR) håndhevingsmyndighetenes 

avleser for tidlig fjernpåvisning, som kan lese OWS-dataene som overføres fra kjøretøyenhetens DSRC-modul. REDCR 

kan være samme innretning som brukes til lesing av RTM-data i henhold til forordning (EU) 2016/799, men overføringen 

av RTM-data og OWS-data skal utføres på grunnlag av separate anmodninger fra REDCR, 

i) «vektdata» rådata som overføres mellom OBW-elementene, og som må behandles for å komme fram til den beregnede 

vekten, 

j) «OWS-data» (on-board weighing system data, data fra ombordmontert veiesystem) sikrede data i det definerte formatet 

som REDCR ber om fra kjøretøyenhetens DSRC-modul, 

k) «sensor» den delen av det ombordmonterte veieutstyret som ved å måle spesifikke fysiske parametrer kan generere 

vektdata som brukes av motorvognenheten eller tilhengerenheten til videre behandling, 

l) «C-ITS-stasjon» (cooperative intelligent transport systems station, stasjon for samvirkende intelligente transportsystemer) 

C-ITS-stasjonen som omhandlet i den delegerte rettsakten som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU 

med hensyn til innføring og praktisk bruk av samvirkende intelligente transportsystemer, vedtatt på grunnlag av artikkel 6 

nr. 1 i det nevnte direktivet, 

m) «adressetildelingsfase» den innledende fasen av elektronisk kommunikasjon mellom kjøretøyer i et vogntog, der en 

posisjon tildeles til hvert kjøretøy, 

n) «OBW-verksted» (on-board weighing equipment workshop, verksted for ombordmontert veieutstyr) et verksted som er 

godkjent av en medlemsstat til å utføre kontroller av veieutstyr montert i kjøretøyer. 

Artikkel 3 

Sertifikatkriterier 

Medlemsstatene skal sikre at det finnes minst én rotsertifiseringsmyndighet, én registreringsmyndighet og én 

godkjenningsmyndighet som med henblikk på ombordmontert veieutstyr kan utøve funksjonene fastsatt i sertifikatkriteriene for 

innføring og drift av europeiske samvirkende intelligente transportsystemer (C-ITS) nevnt i den delegerte rettsakten som 

utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU med hensyn til innføring og praktisk bruk av samvirkende intelligente 

transportsystemer, vedtatt på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 i direktivet. 

Artikkel 4 

Periodisk kontroll 

1. Ombordmontert veieutstyr skal gjennomgå periodisk kontroll ved et OBW-verksted annethvert år etter at det er montert i 

kjøretøyet eller vogntoget. 

2. Periodisk kontroll skal utføres i samsvar med vedlegg IV.  

  

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 av 18. mars 2016 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 165/2014 med hensyn til fastsettelse av krav til konstruksjon, prøving, installasjon, drift og reparasjon av fartsskrivere og deres 

komponenter (EUT L 139 av 26.5.2016, s. 1). 
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3. Kontrollen skal sikre at følgende krav er oppfylt: 

a) Det ombordmonterte veieutstyret er montert i samsvar med dokumentasjonen fra produsenten og passer til kjøretøyet. 

b) Det ombordmonterte veieutstyret fungerer korrekt og gir nøyaktige vektverdier. 

c) Det er ingen manipulasjonsinnretninger koplet til det ombordmonterte veieutstyret eller spor etter bruk av slike. 

4. Når kontrollen er gjennomført, skal OBW-verkstedet utstede en kontrollrapport om det ombordmonterte veieutstyret. Et 

eksemplar av rapporten skal oppbevares i kjøretøyet. 

5. Kontrollrapporten skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Kjøretøyets understellsnummer (VIN). 

b) Dato og sted for kontrollen. 

c) Kontroll bestått (ja/nei). 

d) Påviste mangler, herunder manipulering, samt korrigerende tiltak. 

e) Dato for neste periodiske kontroll eller utløpsdato for gjeldende sertifikat, dersom disse opplysningene ikke framgår på 

annen måte. 

f) Navn, adresse og identifikasjonsnummer for OBW-verkstedet og underskrift eller identifikasjon for kontrolløren med 

ansvar for kontrollen. 

g) Merke, type, identifikasjonsnummer, typeprøvingssertifikatets nummer og dato for siste kontroll av sertifisert 

veieinnretning som er brukt ved den periodiske kontrollen. 

6. Kontrollrapporter skal oppbevares i minst to år fra tidspunktet da rapporten ble utarbeidet, men medlemsstatene kan 

beslutte at kontrollrapportene skal sendes til vedkommende myndighet i løpet av denne perioden. I tilfeller der 

kontrollrapportene oppbevares av OBW-verkstedet, skal sistnevnte gjøre rapportene om kontroll og kalibrering utført i dette 

tidsrommet tilgjengelig på anmodning fra vedkommende myndighet. 

Artikkel 5 

OBW-verksteder 

1. Medlemsstatene skal godkjenne, føre regelmessig tilsyn med og sertifisere OBW-verksteder med tillatelse til å utføre 

kontroll av ombordmontert veieutstyr. 

2. Medlemsstatene skal sikre at OBW-verksteder etablert på deres territorium gjennomfører kontroller av ombordmontert 

veieutstyr på en pålitelig måte. For dette formålet skal de fastsette og offentliggjøre prosedyrer som sikrer at følgende 

minstekrav er oppfylt: 

a) Personalet ved OBW-verkstedet har fått tilstrekkelig opplæring. 

b) Utstyret som er nødvendig for å utføre relevante prøvinger og oppgaver, er tilgjengelig og er sertifisert i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/31/EU(6) eller europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/32/EU(7). 

c) Verkstedene er pålitelige. 

3. OBW-verkstedene skal gjennomgå følgende revisjon: 

a) Minst hvert femte år utføres et tilsynsorgan revisjon med hensyn til prosedyrene som brukes ved håndtering av 

ombordmontert veieutstyr. Revisjonen skal fokusere på oppgavene og aktivitetene fastsatt i nr. 1 i vedlegg V til direktiv 

2014/45/EU, og tilsynsorganet skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 2 i det nevnte vedlegget. 

b) Uanmeldte tekniske revisjoner kan også gjennomføres for å kontrollere utførte installasjoner, inspeksjoner og eventuelt 

kalibreringer. 

  

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/31/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om 

tilgjengeliggjøring på markedet av ikke-automatiske vekter (EUT L 96 av 29.3.2014, s. 107). 

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/32/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om 

tilgjengeliggjøring på markedet av måleinstrumenter (EUT L 96 av 29.3.2014, s. 149). 
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4. Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak for å hindre interessekonflikter mellom OBW-verksteder og 

transportforetak. Særlig dersom det er alvorlig risiko for interessekonflikt, herunder transportforetaks eierskap i OBW-

verksteder, skal det treffes ytterligere spesifikke tiltak for å sikre at OBW-verksteder overholder denne artikkelen. 

5. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal på sine nettsteder offentliggjøre en oppdatert liste over OBW-

verksteder, med minst følgende opplysninger: 

a) Verkstedets identifikasjonsnummer og navn på [enhet(er) som utgjør] verkstedet. 

b) Postadresse. 

c) E-postadresse. 

d) Telefonnummer. 

6. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal tilbakekalle godkjenninger, midlertidig eller permanent, fra OBW-

verksteder som ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til denne forordningen. 

Artikkel 6 

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 27. mai 2021. 

Nr. 1.4 bokstav d), nr. 5.3 og 8.1 i vedlegg I, vedlegg II og nr. 3, 8.2 og 10 i vedlegg III får imidlertid anvendelse fra 27. mai 

2024. 

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

Utferdiget i Brussel 12. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER OM OMBORDMONTERT VEIEUTSTYR (OBW) 

1. Alminnelige bestemmelser 

1.1. Følgende typer OBW-systemer omfattes av denne forordningens virkeområde: 

a) Dynamisk system: OBW-system som bestemmer vekten gjennom innsamling og behandling av informasjon fra 

parametrene som registreres mens kjøretøyet er i bevegelse, for eksempel akselerasjoner, trekkraft eller 

bremsekrefter, og som ikke finner sted når kjøretøyet står stille. 

b) Statisk system: OBW-system som bestemmer vekten ved hjelp av informasjon fra parametrer som registreres mens 

kjøretøyet står stille, for eksempel trykket i en luftbelg. 

1.2. Denne forordningen gjennomføres i to etapper: 

a) Etappe 1: OBW som nevnt i nr. 5.2. 

b) Etappe 2: OBW som nevnt i nr. 5.3. 

1.3. OBW skal beregne totalvekt og eventuelt aksellast. 

1.4. OBW skal omfatte følgende elementer: 

a) En motorvognenhet plassert i motorvognen. 

b) Alternativt, en tilhengerenhet i tilhengeren eller semitraileren. 

c) Sensorer. 

d) I etappe 2, en C-ITS-stasjon i hvert av kjøretøyene med en motorvognenhet eller en tilhengerenhet. 

1.5. Motorvognenhet og tilhengerenhet kan hver bestå av en enkelt behandlingsenhet eller være oppdelt i ulike enheter. 

2. Motorvognenhet 

Motorvognenheten skal 

a) motta aksellasten fra tilhengerenheten, dersom en slik finnes, 

b) samle inn vektdata fra sensorer i motorvognen, 

c) behandle tilgjengelig informasjon og beregne tilsvarende vektverdier. 

3. Tilhengerenhet 

En eventuell tilhengerenhet skal 

a) samle inn vektdata fra sensorer i tilhengeren eller semitraileren, behandle den tilgjengelige informasjonen og 

beregne aksellastene ut fra disse dataene, 

b) overføre aksellastverdiene til motorvognen. 

4. Beregning av vekt 

4.1. For dynamiske systemer beregnes en første vektverdi senest 15 minutter etter at kjøretøyet begynner å bevege seg 

forover, og beregnes deretter på nytt hvert tiende minutt eller oftere. 

4.2. For statiske systemer skal vektverdier beregnes hvert minutt mens tenningen er på og kjøretøyet står stille. 

4.3. Vekten skal beregnes med en oppløsning på 100 kg eller bedre.  
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5. Utveksling av informasjon mellom motorvognen og tilhengerne eller semitrailerne i et vogntog 

5.1. Hver tilhenger eller semitrailer skal gjøre vektverdiene den har beregnet i samsvar med hhv. nr. 5.2 eller 5.3, 

tilgjengelige for motorvognen. 

5.2. Ombordmontert veieutstyr i etappe 1 

5.2.1. Hver tilhenger eller semitrailer skal tildeles en posisjon i vogntoget innenfor rammen av en dynamisk adressetildeling 

som angitt i ISO 11992-2:2014. 

5.2.2. Etter adressetildelingsfasen skal tilhengerenheten for hver tilhenger eller semitrailer overføre aksellastsummen eller 

aksellasten til motorvognenheten i samsvar med beskrivelsen gitt i nr. 6.5.4.7 og 6.5.5.42 i ISO 11992-2:2014. 

5.2.3. Meldinger om aksellastsummen eller aksellasten skal følge spesifikasjonene for meldingstypene EBS22 og RGE22 

fastsatt i ISO 11992-2:2014. 

5.2.4. Meldingenes format, ruting og generelle parameterintervaller skal være i samsvar med nr. 6.1, 6.3 og 6.4 i ISO 11992-

2:2014. 

5.3. Ombordmontert veieutstyr i etappe 2 

Utveksling av informasjon mellom motorvognen og tilhengerne eller semitrailerne som trekkes, skal skje via C-ITS-

stasjoner som fastsatt i vedlegg II. 

5.4. For ombordmontert veieutstyr i etappe 1 og etappe 2 kan andre spesifikasjoner brukes, forutsatt at OBW-utstyret i 

motorvognen og tilhengerne eller semitrailerne er kompatible med dem. 

6. Klargjøring og overføring av data til kjøretøyenhetens DSRC-modul 

Motorvognenheten (etappe 1) eller C-ITS-stasjonen i motorvognen (etappe 2) skal overføre OWS-data til kjøretøyets 

DSRC-modul i samsvar med vedlegg III. 

Figur 1 

Eksempel på utforming av ombordmontert veieutstyr i etappe 1 for et vogntog med trekkvogn og semitrailer 

 

Figur 2 

Eksempel på utforming av ombordmontert veieutstyr i etappe 2 for et vogntog med trekkvogn og semitrailer 

 

 

Motorvognens 

sensorer Semitrailer 

Semitrailerens 
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Informasjonsutveksling mellom motorvognenhet 
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7. Vektinformasjon til føreren 

Føreren skal kunne se minst totalvekten på en skjerm. 

8. Nøyaktighet 

8.1. Nøyaktigheten av den beregnede vekten skal være ±5 % eller bedre når kjøretøyet er lastet med mer enn 90 % av sin 

største tillatte totalvekt. 

8.2. Som unntak fra nr. 8.1 kan nøyaktigheten til det ombordmonterte veieutstyret i etappe 1 være på ±10 % eller bedre. 

 _____  
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VEDLEGG II 

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR OMBORDMONTERT VEIEUTSTYR I ETAPPE 2 

1. Dette vedlegget får anvendelse bare på ombordmontert veieutstyr i etappe 2. 

2. Motorvognen og tilhengerne eller semitrailerne i vogntog med en tilhengerenhet skal være utstyrt med en C-ITS-stasjon 

koplet til henholdsvis motorvognenheten eller tilhengerenheten i det aktuelle kjøretøyet. Motorvognenheten og 

tilhengerenheten kan være integrert i sine respektive C-ITS-stasjoner. 

3. Motorvognenheten og tilhengerenheten overfører informasjonen som er nødvendig for overføring av meldinger i 

samsvar med nr. 4.3 i dette vedlegget, til C-ITS-stasjonene som de er koplet til. 

Figur 3 

Eksempel på meldingsflyt for ombordmontert veieutstyr i etappe 2 

 

4. Utveksling av informasjon mellom motorvognen og tilhengeren eller semitraileren 

4.1. Utveksling av informasjon om vekt mellom motorvogn og tilhengere eller semitrailere som trekkes, skal skje via en 

trådløs forbindelse opprettet mellom C-ITS-stasjoner i motorvognen og i tilhengerne eller semitrailerne, i samsvar med 

standardene EN 302 663-V1.1.1 (unntatt nr. 4.2.1), EN 302 636-4-1-V1.3.1 og EN 302 636-5.1-V2.1.1 samt med den 

europeiske standarden for OBW-applikasjonen for C-ITS som skal utarbeides av ETSI. 

4.2. Meldinger som utveksles mellom C-ITS-stasjoner, skal sikres som fastsatt i nr. 5.1. 

4.3. Følgende informasjon skal overføres mellom C-ITS-stasjonene: 

a) Aksellast for tilhengere eller semitrailere som trekkes. 

Tilhengerens eller 

semitrailerens aksellast, 

sikkerhetsbrudd, 

kommunikasjonsfeil 

Motorvognens 

aksellast, totalvekt, 

sikkerhetsbrudd … 

Sensordata for 

vektberegning 
Sensordata for 

vektberegning 

Tilhengerens eller 

semitrailerens 

aksellast, 

sikkerhetsbrudd … 

OBW i tilhenger 

C-ITS-

stasjon 

Motorvognenhet 

OBW i motorvogn 

S
en

so
r 

C-ITS-

stasjon 

S
en

so
r 

 

Tilhengerenhet 
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b) Meldinger om hendelser av typen «OBW-kommunikasjonsfeil»: En hendelse av typen OBW-kommunikasjonsfeil 

skal utløses når C-ITS-stasjoner etter mer enn tre forsøk ikke får opprettet en sikker kommunikasjonsforbindelse til 

hverandre i samsvar med nr. 5.1. 

c) Meldinger om en hendelse av typen «forsøk på sikkerhetsbrudd»: En hendelse av typen forsøk på sikkerhetsbrudd 

skal utløses når veieutstyret registrerer et forsøk på å manipulere det ombordmonterte veieutstyret som fastsatt i  

nr. 5.2 og i tillegget. 

4.4. Formatet på meldingene som trengs i adressetildelingsfasen og til overføring av informasjonen nevnt i nr. 4.3, skal angis 

i standarden for OBW-applikasjonen nevnt i nr. 4.1. 

5. Sikkerhetsbestemmelser 

5.1. Sikker kommunikasjon mellom C-ITS-stasjoner 

5.1.1. Kommunikasjonen mellom C-ITS-stasjoner skal sikres i samsvar med den europeiske standarden ETSI TS 103 097-

V1.3.1 og den europeiske standarden for OBW-applikasjonen for C-ITS nevnt i nr. 4.1. 

5.1.2. I samsvar med sertifikatkriteriene for innføring og drift av europeiske samvirkende intelligente transportsystemer, 

vedtatt av Kommisjonen, skal C-ITS-stasjoner motta 

a) registreringsdata fra en registreringsmyndighet som gir tillatelse til å fungere som C-ITS-stasjoner for 

ombordveiing, 

b) en rekke godkjenningsattester fra en godkjenningsmyndighet som gir tillatelse til å fungere i C-ITS-miljøet som en 

del av det ombordmonterte veieutstyret. 

5.2. Beskyttelse mot forsøk på sikkerhetsbrudd 

Beskyttelse av det ombordmonterte veieutstyret i etappe 2 mot forsøk på sikkerhetsbrudd skal gjennomføres i samsvar 

med tillegget til dette vedlegget. 

 _____  
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TILLEGG TIL VEDLEGG II 

SIKKERHETSSERTIFISERING FOR OMBORDMONTERT VEIEUTSTYR I ETAPPE 2 

1. Motorvognenheten og tilhengerenheten skal sikkerhetssertifiseres i samsvar med ordningen med felles kriterier. I dette 

tillegget er motorvognenheten og tilhengerenheten heretter kalt «OBW-VU». 

2. Minstekravene til sikkerhet som skal oppfylles av OBW-VU, skal fastsettes i et sikkerhetsmål (security target, ST), i 

samsvar med ordningen med felles kriterier. 

3. Sikkerhetsmålet skal formuleres av produsenten av utstyret som skal sertifiseres, og godkjennes av det statlige 

sertifiseringsorganet for IT-sikkerhet som er organisert i arbeidsgruppen for felles fortolkning (Joint Interpretation Working 

Group, JIWG), som støtter gjensidig anerkjennelse av sertifikater innenfor rammen av den europeiske SOGIS-MRA 

(avtalen om gjensidig anerkjennelse av sertifikater for evaluering av IT-sikkerhet). 

4. V2X-gatewayen og maskinvaresikkerhetsmodulen i C-ITS-stasjoner skal sikkerhetssertifiseres mot beskyttelsesprofilene 

for V2X-gatewayer og maskinvaresikkerhetsmoduler utviklet av Car2Car Communication Consortium. 

5. Sikkerhetsnivået for sikkerhetssertifiseringen av OBW-VU skal være EAL2. Dersom fartsskriveren brukes som 

motorvognenhet, skal imidlertid førstnevnte sertifiseres mot sikkerhetsnivået EAL4, utvidet med sikkerhetskomponentene 

ATE_DPT.2 og AVA_VAN.5, som angitt i tillegg 10 til vedlegg IC til forordning (EU) 2016/799. 

6. Ressurser som skal beskyttes gjennom sikkerhetsmålet 

Følgende ressurser skal beskyttes: 

a) OBW-VU-melding: Alle meldinger som sendes eller mottas av en relevant OBW-VU-modul og inneholder 

informasjon som er nødvendig for å beregne vekten. 

De relevante OBW-modulene er de maskinvare- og programvareenhetene i OBW-VU som behandler informasjon som, 

dersom de blir angrepet, kan føre til at det ombordmonterte veieutstyret feilberegner totalvekt eller aksellast. 

En OBW-VU kan være en enkelt relevant modul eller bestå av forskjellige relevante moduler, i samsvar med nr. 1.5 i 

vedlegg I; i det siste tilfellet skal de identifiseres i sikkerhetsmålet. 

b) Vektmelding: Melding som inneholder totalvekt eller aksellast beregnet av OBW-VU. 

c) Kalibreringsdata: Informasjon som er lagt inn i OBW-VU-minnet for å kalibrere veieutstyret. 

d) Revisjonsinformasjon: Informasjon om forsøk på sikkerhetsbrudd som svarer til truslene som tas opp i dette tillegget. 

e) OBW-VU-programvare: Programvare som brukes i OBW-VU for å utføre og støtte OBW-funksjoner som er relevante 

for å beregne vekt og påvise forsøk på sikkerhetsbrudd.  
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Figur 4 

Eksempel på OBW-VU-meldinger og vektmeldinger som skal beskyttes i en motorvognenhet som består av to 

relevante moduler 

 

7. Trusler som sikkerhetsmålet skal ta hensyn til 

Sikkerhetsmålet skal ta hensyn til følgende trusler: 

a) T.OBW-VU_message_spoof: En angriper kan forfalske OBW-VU-meldinger slik at OBW-VU feilberegner totalvekt 

eller aksellast. 

b) T.OBW-VU_message_tamper: En angriper kan manipulere OBW-VU-meldinger slik at OBW-VU feilberegner 

totalvekt eller aksellast. 

c) T.Weight_message_spoof: En angriper kan forfalske vektmeldinger slik at vekten som beregnes av OBW-VU, blir 

endret. 

d) T.Weight_message_tamper: En angriper kan manipulere vektmeldinger slik at vekten som beregnes av OBW-VU, blir 

endret. 

e) T.Audit_spoof: En angriper kan forfalske revisjonsinformasjonsmeldinger. 

f) T.Audit_tamper: En angriper kan manipulere revisjonsinformasjonsmeldinger. 

g) T.Calibration_tamper: En angriper kan angi feil verdier som kalibreringsdata for å få OBW-VU til å feilberegne vekten. 
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h) T.Software_tamper: En angriper kan endre eller erstatte OBW-VU-programvaren for å endre den normale beregningen 

av vekten. 

i) T.Stored_Data_tamper: En angriper kan prøve å endre eller slette relevant informasjon som er lagret i OBW-VU, 

herunder revisjonsinformasjon. 

8. Sikkerhetsmålene for OBW-VU skal være som følger: 

a) O.Plausibility_validation: OBW-VU skal kontrollere at informasjonen fra en innkommende melding til en relevant 

modul, enten fra sensorene eller fra en annen modul, er troverdig og dermed til å stole på. 

b) O.OBW-VU_stored_information_protection: OBW-VU skal kunne beskytte lagret programvare og data mot ulovlige 

inngrep. 

c) O.Notification: OBW-VU skal kunne varsle om et forsøk på sikkerhetsbrudd. 

9. Logisk struktur 

a) T.OBW-VU_message_spoof behandles av O.Plausibility_validation og O.Notification. 

b) T.OBW-VU_message_tamper behandles av O.Plausibility_validation og O.Notification. 

c) T.Weight_message_spoof behandles av O.Plausibility_validation og O.Notification. 

d) T.Weight_message_tamper behandles av O.Plausibility_validation og O.Notification. 

e) T.Audit_spoof behandles av O.Plausibility_validation og O.Notification. 

f) T.Calibration_tamper behandles av O.Plausibility_validation og O.Notification. 

g) T.Software_tamper behandles av O.OBW-VU_stored_information_protection og O.Notification. 

h) T.Stored_data_tamper behandles av O.OBW-VU_stored_information_protection og O.Notification. 

Tabell 1 

Logisk struktur for sikkerhetsmål 

 O.Plausibility_validation 
O.OBW-VU_stored_ 

information_protection 
O.Notification 

T.OBW_message_spoof X  X 

T.OBW_message_tamper X  X 

T.Weight_message_spoof X  X 

T.Weight_message_tamper X  X 

T.Audit_spoof X  X 

T.Audit_tamper X  X 

T.Calibration_tamper X  X 

T.Software_tamper  X X 

T.Stored_data_tamper  X X 
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VEDLEGG III 

KLARGJØRING AV DATA OG OVERFØRING AV INFORMASJON TIL REDCR 

1. Dette vedlegget, som supplerer tillegg 14 til vedlegg IC til forordning (EU) 2016/799 (heretter kalt tillegg 14), angir 

kravene til klargjøring og overføring av OWS-data fra motorvognen til avleseren for tidlig fjernpåvisning («REDCR»). 

2. OWS-dataoverføring for ombordmontert veieutstyr i etappe 1 

2.1. Motorvognenheten skal sende OWS-data til kjøretøyenhetens DSRC-modul. 

2.2. Motorvognenheten skal 

2.2.1. bygge opp OWS-data med informasjonen mottatt fra motorvognenheten og tilhengerenheten i samsvar med strukturen 

angitt i nr. 6, 

2.2.2. videresende OWS-data til kjøretøyenhetens DSRC-modul for videre overføring til REDCR. 

Figur 5 

Overføring av OWS-data fra motorvognenheten til REDCR for ombordmontert veieutstyr i etappe 1 

 

3. OWS-dataoverføring for ombordmontert veieutstyr i etappe 2 

3.1. C-ITS-stasjonen i motorvognen skal sende OWS-data til DSRC-VU. 

Figur 6 

Overføring av OWS-data fra C-ITS-stasjon til REDCR for ombordmontert veieutstyr i etappe 2 
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3.2. C-ITS-stasjonen i motorvognen skal 

3.2.1. bygge opp OWS-data med informasjonen mottatt fra motorvognenheten og tilhengernes eller semitrailernes C-ITS-

stasjoner i samsvar med strukturen angitt i nr. 6, 

3.2.2. sikre OWS-dataene som fastsatt i nr. 8, og 

3.2.3. videresende OWS-data til kjøretøyenhetens DSRC-modul for videre overføring til REDCR. 

4. Dataoverføring mellom kjøretøyenhetens DSRC-modul og enten motorvognenheten (i etappe 1) eller C-ITS-stasjonen i 

motorvognen (i etappe 2) skal gjennomføres som angitt i nr. 5.6 i tillegg 14, der kjøretøyenheten skal forstås som enten 

motorvognenheten eller C-ITS-stasjonen, avhengig av etappen. 

5. Kommunikasjon mellom kjøretøyenhetens DSRC-modul og REDCR 

5.1. Kommunikasjonen mellom kjøretøyenhetens DSRC-modul og REDCR skal utføres via grensesnittet som er definert i 

CEN DSRC-standardene EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 og EN 14906, som omhandlet i rådsdirektiv 

96/53/EF. 

5.2. Transaksjonsprotokollen for å overføre OWS-data over 5,8 GHz DSRC-grensesnittforbindelsen skal være den samme 

som den som brukes til RTM-data (se nr. 5.4.1 i tillegg 14); den eneste forskjellen er at objektidentifikatoren som 

gjelder TARV-standarden, skal vise til ISO 15638-standarden (TARV), del 20, som handler om veiing om bord og 

veiesystemer montert i kjøretøyet (WOB/OWS). 

5.3. Kommandoene som brukes til en OWS-transaksjon, skal være de samme som er angitt i nr. 5.4.2 i tillegg 14 for en 

RTM-transaksjon. 

5.4. Spørrekommandosekvensen for OWS-data skal være den samme som er angitt i nr. 5.4.3 i tillegg 14 for RTM-data. 

5.5. Dataoverføringsmekanismen og beskrivelsen av DSRC-transaksjonen skal være de samme som er angitt i nr. 5.4.6 og 

5.4.7 i tillegg 14. Kjøretøyets tjenestetabell (VST, Vehicle Service Table) skal imidlertid tilpasses for overføring av 

OWS-data. Følgelig skal Rtm-ContextMark erstattes med en Ows-ContextMark, en objektidentifikator som skal vise til 

ISO 15638-standarden (TARV), del 20 om WOB/OWS. 

5.6. De fysiske DSRC-grensesnittparametrene skal være de samme som dem som er angitt i nr. 5.3 i tillegg 14. 
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6. Datastruktur 

ASN.1-modulen for DSRC-dataene i OWS-applikasjonen er definert som følger: 
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7. OWS-dataelementer, utførte handlinger og definisjoner: 

OWS-dataene skal beregnes av enten motorvognenheten (etappe 1) eller C-ITS-stasjonen i motorvognen (etappe 2) i 

samsvar med tabell 1. 

Tabell 1 

OWS-dataelementer, utførte handlinger og definisjoner 

OWSData-element 
Handling utført av C-ITS-stasjonen i 

motorvognen 
Kommentar ASN.1-datadefinisjon 

OWS1 

Totalvekt 

En heltallsverdi skal genereres. Sist målte totalvekt recordedWeight 

INTEGER (0..65535) 

OWS2 

Største teknisk tillatte 

totalmasse 

En heltallsverdi skal genereres. Største teknisk tillatte 

totalmasse angitt av 

produsenten 

maximumTechnicalWeight 

INTEGER (0..65535) 

OWS3 

Kjøretøyets 

akselkonfigurasjon 

En oktettstreng av størrelse 4 skal 

genereres. 

Akselkonfigurasjon axlesConfiguration 

OCTET STRING SIZE (4) 

OWS4 

Aksellast 

En oktettstreng av størrelse 26 skal 

genereres. 

Vekt per aksel axlesRecordedWeight 

OCTET STRING SIZE (26) 

OWS5 

Tidsregistrering for 

totalvekt 

En heltallsverdi skal genereres. 

Verdien for OWS2 settes til tidspunktet 

for gjeldende registrering av totalvekt. 

Tidsstempel for gjeldende 

registrerte vekt 

tp15638Timestamp 

INTEGER (0..4294967295) 

OWS6 

DSRC-kommuni-

kasjonsfeil 

En boolsk verdi skal genereres. 

En TRUE-verdi skal tildeles til 

tp15638DSRCcommunicationError-

variabelen dersom det ombordmonterte 

veieutstyret har registrert minst én 

hendelse av typen DSRC-VU-

kommunikasjonsfeil i løpet av de siste 

30 dagene. 

Ellers (ELSE): Dersom det ikke har 

forekommet slike hendelser i løpet av de 

30 siste dagene, tildeles verdien FALSE. 

1 (TRUE) angir 

kommunikasjonsfeil 

mellom det 

ombordmonterte 

veieutstyret og 

kjøretøyenhetens DSRC-

modul i løpet av de siste 

30 dagene 

tp15638DSRCcommunicationError, 

BOOLEAN 

OWS7 

OBW-kommuni-

kasjonsfeil 

En boolsk verdi skal genereres. 

Verdien TRUE skal tildeles til variabelen 

tp15638CommunicationError dersom det 

ombordmonterte veieutstyret har 

registrert minst én hendelse av typen 

OBW-kommunikasjonsfeil i det 

ombordmonterte veieutstyret i løpet av 

de siste 30 dagene. 

Ellers (ELSE): Dersom det ikke har 

forekommet slike hendelser i løpet av de 

30 siste dagene, tildeles verdien FALSE. 

1 (TRUE) angir 

kommunikasjonsfeil i det 

ombordmonterte 

veieutstyret i løpet av de 

siste 30 dagene 

tp15638OBWCommunicationError, 

BOOLEAN 

OWS8 

Forsøk på 

sikkerhetsbrudd 

En boolsk verdi skal genereres. 

Verdien TRUE skal tildeles til variabelen 

tp15638SecurityBreachAttempt dersom 

det ombordmonterte veieutstyret i løpet 

av de to siste årene har registrert minst én 

hendelse av typen forsøk på 

sikkerhetsbrudd. 

Ellers (ELSE): Dersom det ikke har 

forekommet hendelser som angir forsøk 

på sikkerhetsbrudd i løpet av de to siste 

årene, tildeles verdien FALSE. 

1 (TRUE) angir forsøk på 

sikkerhetsbrudd i det 

ombordmonterte 

veieutstyret i løpet av de 

to siste årene 

tp15638SecurityBreachAttempt, 

BOOLEAN 
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I tabellen gjelder følgende: 

a) recordedWeight representerer den samlede målte vekten av kjøretøyet eller vogntoget med en oppløsning på 10 kg 

som definert i EN ISO 14906. For eksempel representerer verdien 2 500 en vekt på 25 tonn. 

b) axlesConfiguration representerer kjøretøyets eller vogntogets konfigurasjonen i form av antall aksler. 

Konfigurasjonen defineres med en bitmaske på 20 biter (en utvidelse i forhold til EN ISO 14906). 

En bitmaske på 2 biter representerer konfigurasjonen av en aksel med følgende format: 

— Verdien 00B betyr at verdien er «ikke tilgjengelig» fordi kjøretøyet ikke har utstyr til å registrere vekten på 

akselen. 

— Verdien 01B betyr at akselen ikke finnes. 

— Verdien 10B betyr at akselen finnes, og at vekten er beregnet og registrert og angis i feltet 

axlesRecordedWeight. 

— Verdien 11B er forbeholdt framtidig bruk. 

De siste 6 bitene er forbeholdt framtidig bruk. 

Tabell 2 

Bitfordeling for OWS2 

Antall aksler 
 

Antall aksler på trekkbil Antall aksler på tilhenger 

00/01/

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

RFU 

(6 

biter) 

c) axlesRecordedWeight representerer den spesifikke vekten som er registrert for hver enkelt aksel, med en 

oppløsning på 10 kg. Det brukes to oktetter for hver aksel. For eksempel representerer verdien 150 en vekt på 

1 500 kg. 

d) maximumTechnicalWeight representerer kjøretøyets eller vogntogets største teknisk tillatte totalmasse som angitt 

av produsenten. Denne verdien angis bare for etappe 2. For etappe 1 tildeles verdien 0. 

8. OWS-datasignatur 

8.1. For etappe 1 skal ikke OWS-dataene signeres; OWS-dataene i ren tekst overføres fra motorvognenheten til 

kjøretøyenhetens DSRC-modul. 

8.2. For etappe 2 skal OWS-dataene signeres i C-ITS-stasjonen i motorvognen og overføres fra sistnevnte til 

kjøretøyenhetens DSRC-modul i samsvar med følgende bestemmelser: 

8.2.1. Den sikrede datastrukturen skal være oppbygd som fastsatt i nr. 5.1 og 5.2 i ETSI TS 103 097-V1.3.1. 

8.2.2. For typen SignedData nevnt i nr. 5.2 i ETSI TS 103 097-V1.3.1 gjelder følgende begrensninger: 

a) Typen HashAlgorithm settes til sha256. 

b) Typen SignerIdentifier settes til «digest». 

c) Typen SignedDataPayload skal være OWS-dataene som fastsatt i nr. 7. 

d) Typen HeaderInfo skal begrenses til følgende sikkerhetshoder: 

— Komponenten psid settes lik 0. 

— Komponenten generationTime settes som definert i IEEE Std 1609.2.  
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— Komponenten expiryTime utelates. 

— Komponenten generationLocation utelates. 

— Komponenten p2pcdLearningRequest utelates. 

— Komponenten missingCrlIdentifier utelates. 

— Komponenten encryptionKey utelates. 

— Komponenten inlineP2pcdRequest utelates. 

— Komponenten requestedCertificate utelates. 

8.2.3. ASN.1-moduldefinisjonen for typen Signature skal være som følger: 

 

8.2.4. Signeringssertifikatet skal være sertifikatet i den godkjenningsattesten C-ITS-stasjonen benytter for transaksjonen 

mellom C-ITS-stasjonen og REDCR, i samsvar med nr. 6 i ETSI TS 103 097-V1.3.1. 

8.2.5. Ved mottak av meldingen skal REDCR kontrollere sertifikatet og bruke den offentlige nøkkelen som inngår i 

sertifikatet, til å lese OWS-datasignaturen. 

9. Applikasjonsprotokollen og feilhåndteringen av OWS-data skal være som angitt i nr. 5.6.2 og 5.7 i tillegg 14. 

10. For etappe 2 kan OWS-dataene også formidles direkte til kontrollørens REDCR via C-ITS-stasjonen i stedet for via 

kjøretøyenhetes DSRC-modul. I så fall vil REDCR også være en C-ITS-stasjon. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

PERIODISK KONTROLL 

1. Ombordmontert veieutstyr («OBW») skal gjennomgå periodisk kontroll gjennom veiing av kjøretøyet eller vogntoget på 

sertifisert veieutstyr i samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i denne forordningen, f.eks. mobile veieplater eller en 

brovekt. 

2. Følgende kjøretøyer skal kontrolleres: 

a) Motorvogner. 

b) Tilhengere og semitrailere med en tilhengerenhet. 

3. Tilhengere og semitrailere som skal kontrolleres i henhold til nr. 2, skal gjennomgå kontrollen mens de er koplet til en 

motorvogn. Motorvogner beregnet på å trekke semitrailere skal gjennomgå kontrollen mens de er koplet til en semitrailer. 

4. Den periodiske kontrollen skal omfatte følgende: 

a) Prøving med tre belastninger, som skal utføres to år etter registreringen av kjøretøyet og deretter hvert fjerde år. 

b) Prøving med én enkelt belastning, som skal utføres to år etter første prøving med tre belastninger og deretter hvert 

fjerde år. 

Tabell 3 

Sekvens for utføring av periodisk kontroll 

Prøving 
Tre belast-

ninger 

Én belast-

ning 

Tre belast-

ninger 

Én belast-

ning 

Tre belast-

ninger 

Én belast-

ning 

Tre belast-

ninger 
… 

År etter datoen for registrering 

av kjøretøyet 

2 4 6 8 10 12 14 … 

5. Prøving med tre belastninger 

En prøving med tre belastninger skal utføres ved at kjøretøyet lastes med tre forskjellige belastninger, der verdiene 

beregnes som følger: 

a) En belastning på mellom 45 % og 55 % av kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

b) En belastning på mellom 65 % og 75 % av kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

c) En belastning på mellom 90 % og 100 % av kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

6. Prøvingen med én enkelt belastning skal utføres ved at kjøretøyet lastes med en belastning som er minst 90 % av 

kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

7. For tilhengere og semitrailere med en kjøretøyenhet og for motorvogner beregnet på å trekke en semitrailer skal 

belastningene i nr. 5 og 6 beregnes med hensyn til vogntogets største teknisk tillatte totalmasse. 

8. Særlige bestemmelser for dynamiske OBW-er 

8.1. Dersom kjøretøyets eller vogntogets største teknisk tillatte totalmasse overstiger største tillatte vekt, skal belastningene i 

nr. 5 og 6 beregnes ut fra største tillatte totalvekt. 

8.2. For å oppnå en belastningsverdi fra OBW skal kjøretøyet eller vogntoget kjøres over en viss strekning under spesifikke 

forhold som skal angis i produsentens retningslinjer.  
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9. Kontrollen skal anses som ikke bestått dersom 

a) belastningsverdien som vises av OBW som tilsvarende belastningen mellom 90 % og 100 % av den største teknisk 

tillatte totalmassen som nevnt i nr. 5 bokstav c), ikke er i samsvar med verdiene som måles av det sertifiserte 

veieutstyret, med nøyaktigheten angitt i nr. 8 i vedlegg I, og 

b) belastningsverdiene som vises av OBW som tilsvarende belastningene mellom 45 % og 55 %, og mellom 65 % og 

75 %, av den største teknisk tillatte totalmassen som nevnt i nr. 5 bokstav a) og b), ikke er i samsvar med verdiene 

som måles av det sertifiserte veieutstyret, med en nøyaktighet på ±15 %. 

10. Dersom kontrollen ikke bestås, skal det ombordmonterte veieutstyret gjennomgå en ny kontroll senest to måneder etter 

den forrige. 

11. Fleksibilitet ved periodisk kontroll: 

For å lette utføringen av periodisk kontroll for spesifikke kjøretøytyper, og for å redusere innvirkningen av periodisk 

kontroll på førernes og transportørenes ordinære virksomhet, kan medlemsstatene vurdere å benytte følgende fleksibilitet 

for kjøretøyer registrert på deres territorium: 

a) De tre belastningsverdiene nevnt i nr. 5 kan innhentes over et tidsrom på tre måneder. 

b) Den faktiske veiingen av kjøretøyet kan utføres på sertifisert veieutstyr som ikke er en del av utstyret på OBW-

verkstedene nevnt i artikkel 5 i denne forordningen, forutsatt at et medlem av personalet ved et OBW-verksted fører 

tilsyn med veiingen. Eieren av kjøretøyet skal dokumentere overfor OBW-verkstedet at veiingen er utført på sertifisert 

veieutstyr. 

c) For kjøretøyer eller vogntog der en spesifikk konfigurasjonen gjør det teknisk umulig å overskride største tillatte 

totalvekt ved normal bruk (f.eks. tankbiler), kan belastningene nevnt i nr. 5 og 6 ha andre verdier; for prøvingen med 

tre belastninger skal differansen mellom to påfølgende belastninger være minst 15 % av største tillatte totalvekt. 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1668 

av 26. juni 2019 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629 om fastsettelse av tekniske krav til 

fartøyer for fart på innlands vannveier(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629 av 14. september 2016 om fastsettelse av tekniske krav 

til fartøyer for fart på innlands vannveier, om endring av direktiv 2009/100/EF og om oppheving av direktiv 2006/87/EF(1), 

særlig artikkel 31 nr. 1, 3 og 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv (EU) 2016/1629 innførte en harmonisert ordning for utstedelse av tekniske sertifikater for innlandsfartøyer som 

oppfyller enhetlige tekniske krav. 

2) I vedlegg II til direktiv (EU) 2016/1629 fastsettes at de tekniske kravene som gjelder for farkoster, er de som er angitt i 

ES TRIN-standard 2017/1. 

3) Unionens tiltak i sektoren for fart på innlands vannveier bør ha som mål å sikre at de tekniske kravene til fartøyer for 

fart på innlands vannveier som vil få anvendelse i Unionen, utarbeides på en ensartet måte. 

4) Den europeiske komité for utarbeiding av standarder på innlands vannveier (CESNI) ble opprettet 3. juni 2015 innenfor 

rammen av Sentralkommisjonen for skipsfart på Rhinen (CCNR) med henblikk på å utarbeide tekniske standarder for 

ulike områder innenfor fart på innlands vannveier, særlig når det gjelder fartøyer, informasjonsteknologi og mannskap. 

5) På sitt møte 8. november 2018 vedtok CESNI en ny europeisk standard som fastsetter tekniske krav til fartøyer for fart 

på innlands vannveier, ES-TRIN-standard 2019/1(2). 

6) I ES-TRIN-standarden fastsettes de ensartede tekniske kravene som kreves for å ivareta sikkerheten for fartøyer i fart på 

innlands vannveier. Den inneholder bestemmelser om bygging av, utrustning av og utstyr for fartøyer for fart på 

innlands vannveier, særlige bestemmelser om bestemte fartøykategorier som passasjerfartøyer, lektertog og 

containerskip, bestemmelser om fartøyidentifikasjon, maler for sertifikater og registre, overgangsbestemmelser samt 

veiledning i anvendelsen av den tekniske standarden. 

7) CCNR vil endre sin rettslige ramme, reglene for besiktelse av fartøyer på Rhinen, for å henvise til den nye standarden 

og gjøre den bindende innenfor rammen for anvendelsen av Den reviderte konvensjon om skipsfart på Rhinen. 

8) Direktiv (EU) 2016/1629 bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 256 av 7.10.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 314/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 14 av 5.3.2020, s. 76. 

(1) EUT L 252 av 16.9.2016, s. 118. 

(2) CESNI-resolusjon 2018-II-1. 

2021/EØS/30/68 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til direktiv (EU) 2016/1629 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 26. juni 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

«VEDLEGG II 

TEKNISKE MINSTEKRAV FOR FARKOSTER I FART PÅ INNLANDS VANNVEIER I SONE 1, 2, 3 OG 4 

De tekniske kravene som gjelder for farkoster, er de som er fastsatt i ES-TRIN-standard 2019/1.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1119 

av 31. juli 2018 

om endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 med hensyn til erklærte utdanningsorganisasjoner(*) 

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 7 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med kravene fastsatt i vedlegg VII (del-ORA) til kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011(2) skal 

flygerutdanningsorganisasjonene opprette og vedlikeholde et ledelsessystem, herunder en funksjon for samsvarskontroll, 

og et sikkerhetsstyringssystem. Den overordnede organisasjonen og dens prosesser, prosedyrer og virksomhet skal 

beskrives i detaljerte dokumenter (håndbøker). 

2) Vedlegg VII (del-ORA) utgjør en egnet rettslig ramme for sertifisering av utdanningsorganisasjoner med sikte på å 

oppnå sertifikater for kommersiell flyging. Kravene fastsatt der er imidlertid unødvendig tyngende og uforholdsmessige 

for organisasjoner som bare tilbyr opplæring med sikte på å oppnå sertifikater for ikke-kommersiell flyging og bestemte 

kvalifikasjoner, rettigheter og beviser, idet det tas hensyn til kostnadene, arten og omfanget av deres virksomhet og 

risikoene og nytten for flysikkerheten. Som det framgår av Det europeiske flysikkerhetsbyrås «General Aviation Road 

Map»(3), bør det derfor lages et enklere system for disse organisasjonene. 

3) Disse organisasjonene bør derfor omfattes av et sett med særlige krav og ikke være underlagt et krav om 

forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndighet. I stedet bør de kunne avgi en erklæring overfor vedkommende 

myndighet om at de oppfyller de kravene som gjelder for dem. 

4) De særlige kravene til slike erklærte utdanningsorganisasjoner (DTO-er) bør omfatte forenklede sikkerhetsprosedyrer 

for å ta hensyn til både det mindre risikoutsatte miljøet der piloter i ikke-kommersiell flyging opererer, og 

vedkommende myndigheters behov for å utøve hensiktsmessig tilsyn. Av hensyn til sikkerheten bør det også fastsettes 

regler for framlegging av opplæringsprogrammer for vedkommende myndighet, og for erklæringen, registreringen og 

samsvarskontrollen gjennom en årlig intern gjennomgåelse, samt for utnevnelsen av DTO-representanter med ansvar for 

sikkerhetspolitikken. 

5) Av samme grunn bør reglene for vedkommende myndigheters tilsyn og håndheving med hensyn til DTO-ene, fastsatt i 

vedlegg VI (del-ARA) til forordning (EU) nr. 1178/2011, også endres for å sikre at de er forholdsmessige, tilstrekkelig 

fleksible, basert på en risikobasert tilnærming og forenlige med de særlige kravene som stilles til DTO-er. 

6) Det er også hensiktsmessig å endre visse andre bestemmelser i forordning (EU) nr. 1178/2011 om flygerutdannings-

organisasjoner, særlig for å gi avklaring, slette overgangsbestemmelser som ikke lenger er relevante, og endre vedlegg I 

(del-FCL) til nevnte forordning slik at det viser til både godkjente og erklærte utdanningsorganisasjoner. 

7) Det bør gis ytterligere tid for å gjennomføre tiltakene for opplæring i forebygging og gjenoppretting av uvanlige 

flygestillinger. 

8) I samsvar med artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008 har Det europeiske flysikkerhetsbyrå framlagt utkast til 

gjennomføringsregler for Kommisjonen i uttalelse nr. 11/2016. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i forordning (EF) 

nr. 216/2008.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 204 av 13.8.2018, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 315/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 

5.3.2020, s. 77. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 av 3. november 2011 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

besetninger i sivil luftfart i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 311 av 25.11.2011, s. 1). 

(3) http://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation 

2021/EØS/30/69 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 1178/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 tilføyes følgende definisjoner: 

 «14) «akseptable samsvarskriterier» (AMC - Acceptable Means of Compliance) ikke-bindende standarder vedtatt av 

Byrået for å illustrere kriterier for å oppnå samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, 

 15) «alternative samsvarskriterier» (AltMoC - Alternative Means of Compliance) kriterier som foreslår et alternativ til 

eksisterende AMC, eller kriterier som foreslår nye kriterier for å oppnå samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 

og dens gjennomføringsregler som Byrået ikke har vedtatt tilhørende AMC for, 

 16) «godkjent utdanningsorganisasjon» (ATO - Approved Training Organisation) en organisasjon som har rett til å tilby 

opplæring til flygere på grunnlag av en godkjenning utstedt i samsvar med artikkel 10a nr. 1 første ledd, 

 17) «innretning for grunnleggende instrumentopplæring» (Basic Instrument Training Device – BITD) en bakkebasert 

opplæringsinnretning som representerer en flygerelevs plass i en flyklasse, som kan bruke skjermbaserte 

instrumentpaneler og fjærbelastede styreinnretninger, og som utgjør en opplæringsplattform for minst de 

prosedyremessige aspektene ved instrumentflyging, 

 18) «sertifiseringsspesifikasjoner» (CS – Certification Specifications) tekniske standarder vedtatt av Byrået som angir 

metoder som en organisasjon kan bruke til sertifisering, 

 19) «flygeinstruktør» (FI - Flight Instructor) en instruktør som har særskilte rettigheter til å gi opplæring i samsvar med 

kapittel J i vedlegg I (del-FCL) i et luftfartøy, 

 20) «opplæringsinnretning for flysimulering» (FSTD – Flight Simulation Training Device) en opplæringsinnretning for 

flygere som 

a) for fly er en flysimulator (FFS), en flygeopplæringsinnretning (FTD), en opplæringsinnretning for flyge- og 

flysikringsprosedyrer (FNPT) eller en innretning for grunnleggende instrumentopplæring (BITD), 

b) for helikoptre er en flysimulator (FFS), en flygeopplæringsinnretning (FTD) eller en opplæringsinnretning for 

flyge- og flysikringsprosedyrer (FNPT), 

 21) «FSTD-kvalifikasjon» en FSTDs tekniske egnethet som angitt i sertifiseringsspesifikasjonene som gjelder den 

aktuelle FSTD-en, 

 22) «hovedforetak» en organisasjons hovedkontor eller forretningskontor, der de viktigste økonomiske funksjonene og 

den operasjonelle kontrollen med virksomheten nevnt i denne forordning utøves, 

 23) «veiledning for kvalifikasjonsprøving» (QTG - Qualification Test Guide) et dokument som er utarbeidet for å vise at 

en FSTDs ytelse og manøvreringsegenskaper svarer til det luftfartøyet, den flyklassen eller den helikoptertypen som 

simuleres innenfor fastsatte grenser, og at alle gjeldende krav er oppfylt; QTG omfatter data om luftfartøyet, 

flyklassen eller helikoptertypen og FSTD-data som benyttes for å støtte valideringen, 

 24) «erklært utdanningsorganisasjon» (DTO - Declared Training Organisation) en organisasjon som har rett til å tilby 

opplæring til flygere på grunnlag av en erklæring avgitt i samsvar med artikkel 10a nr. 1 annet ledd, 

 25) «DTO-opplæringsprogram» et dokument som er utarbeidet av en DTO og gir en detaljert beskrivelse av 

opplæringskurset som denne DTO-en tilbyr.» 

2) I artikkel 10a gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Organisasjonene har i samsvar med artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 216/2008 rett til å tilby opplæring til 

flygere som deltar i drift av luftfartøyer nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) og c) i forordning (EF) nr. 216/2008, bare 

dersom vedkommende myndighet har gitt disse organisasjonene en godkjenning som bekrefter at de oppfyller de 

grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg III til forordning (EF) nr. 216/2008 og kravene i vedlegg VII til denne 

forordning. 
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Som unntak fra artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 216/2008 og første ledd i dette nummer har imidlertid 

organisasjonene rett til å tilby opplæringen nevnt i DTO.GEN.110 i vedlegg VIII til denne forordning uten slik 

godkjenning dersom de har avgitt en erklæring til vedkommende myndighet i samsvar med kravene fastsatt i 

DTO.GEN.115 i nevnte vedlegg, og, dersom dette kreves i henhold til DTO.GEN.230 bokstav c) i nevnte vedlegg, 

vedkommende myndighet har godkjent opplæringsprogrammet.» 

b) Nr. 3 skal lyde: 

«3. Utdanningsorganisasjoner som overholder JAR, kan tilby opplæring for et privatflygersertifikat (PPL) innenfor 

del-FCL for tilhørende rettigheter som inngår i registreringen, og for et flygersertifikat for lette luftfartøyer (LAPL) 

fram til 8. april 2019 uten å overholde bestemmelsene i vedlegg VII og VIII, forutsatt at de ble registrert før 8. april 

2015.» 

3) I artikkel 12 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2a skal lyde: 

«2a. Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene beslutte at de før 8. april 2020 ikke vil anvende 

1) bestemmelsene i vedlegg I om seilflygersertifikat og ballongflygersertifikat, 

2) bestemmelsene i vedlegg VII og VIII på utdanningsorganisasjoner som bare tilbyr opplæring for nasjonale 

sertifikater som i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1178/2011 kan konverteres til flygersertifikater 

for lette luftfartøyer (LAPL) innenfor del-FCL for seilfly og ballonger, seilflygersertifikater (SPL) innenfor del-

FCL eller ballongflygersertifikater (BPL) innenfor del-FCL, 

3) bestemmelsene i kapittel B i vedlegg I.» 

b) Nytt nr. 8 skal lyde: 

«8. Som unntak fra nr. 1 får FCL.315.A, FCL.410.A bokstav a) annet punktum og FCL.725.A bokstav c) i vedlegg I 

(del-FCL) anvendelse fra 8. april 2019.» 

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

5) Vedlegg VI endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

6) Vedlegg VII endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

7) Vedlegg VIII tilføyes som fastsatt i vedlegg IV 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 31. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 1178/2011 (del-FCL) gjøres følgende endringer: 

 1) I FCL.010 utgår definisjonen «innretning for grunnleggende instrumentopplæring». 

 2) I FCL.025 gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav a) skal nr. 2) og 3) lyde: 

 «2) Søkere skal ta en teoriprøve bare dersom det anbefales av den erklærte utdanningsorganisasjonen (DTO) eller 

den godkjente utdanningsorganisasjonen (ATO) som har ansvar for deres opplæring, når de har gjennomført de 

relevante teoridelene av opplæringskurset med tilfredsstillende resultat. 

 3) Anbefalingen fra en DTO eller en ATO er gyldig i tolv måneder. Dersom søkeren ikke har tatt minst én 

teoriprøve i denne gyldighetstiden, skal behovet for ytterligere opplæring vurderes av DTO eller ATO på 

grunnlag av søkerens behov.» 

b) I bokstav b) gjøres følgende endringer: 

i) I første ledd skal nr. 3 lyde: 

«3) Dersom en søker ikke har bestått én av teoriprøveoppgavene etter fire forsøk, eller ikke har bestått alle 

oppgaver etter enten seks forsøk eller i det tidsrommet som er nevnt i nr. 2, skal søkeren besvare alle 

prøveoppgavene om igjen. 

Før søkeren tar teoriprøvene på nytt, skal vedkommende gjennomgå ytterligere opplæring hos en DTO eller 

en ATO. Den påkrevde opplæringens varighet og omfang skal fastsettes av DTO eller ATO på grunnlag av 

søkerens behov.» 

ii) Annet ledd utgår. 

 3) FCL.115 skal lyde: 

«FCL.115 LAPL — Opplæringskurs 

a) Søkere til et LAPL skal fullføre et opplæringskurs hos en DTO eller en ATO. 

b) Kurset skal omfatte teorikunnskaper og flygeundervisning som svarer til de særskilte rettighetene som LAPL gjelder 

for. 

c) Teori- og flygeundervisning kan gjennomføres hos en annen DTO eller ATO enn den søkerne startet sin opplæring 

hos.» 

 4) I FCL.110.A skal bokstav b) og c) lyde: 

«b) Særlige krav til søkere som har et LAPL(S) eller SPL med TMG-utvidelse. Søkere til et LAPL(A) som har et 

LAPL(S) eller SPL med TMG-utvidelse, skal ha fullført minst 21 timers flygetid på TMG etter påtegningen av 

TMG-utvidelsen og ha oppfylt kravene i FCL.135.A bokstav a) for fly. 

c) Godskriving. Søkere med tidligere erfaring som fartøysjef kan godskrives mot kravene i bokstav a). 

Omfanget av godskriving skal bestemmes av den DTO eller ATO der flygeren gjennomgår opplæringskurset, på 

grunnlag av en testflygning før opptak, men skal ikke i noe tilfelle 

1) overstige den samlede flygetiden som fartøysjef, 

2) overstige 50 % av timene som kreves i bokstav a), 

3) omfatte kravene i bokstav a) nr. 2.» 

 5) I FCL.110.H skal bokstav b) lyde: 

«b) Godskriving. Søkere med tidligere erfaring som fartøysjef kan godskrives mot kravene i bokstav a). 

Omfanget av godskriving skal bestemmes av den DTO eller ATO der flygeren gjennomgår opplæringskurset, på 

grunnlag av en testflygning før opptak, men skal ikke i noe tilfelle 

1) overstige den samlede flygetiden som fartøysjef, 

2) overstige 50 % av timene som kreves i bokstav a), 

3) omfatte kravene i bokstav a) nr. 2.»  
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 6) I FCL.110.S skal bokstav c) lyde: 

«c) Godskriving. Søkere med tidligere erfaring som fartøysjef kan godskrives mot kravene i bokstav a). 

Omfanget av godskriving skal bestemmes av den DTO eller ATO der flygeren gjennomgår opplæringskurset, på 

grunnlag av en testflygning før opptak, men skal ikke i noe tilfelle 

1) overstige den samlede flygetiden som fartøysjef, 

2) overstige 50 % av timene som kreves i bokstav a), 

3) omfatte kravene i bokstav a) nr. 2, 3 og 4.» 

 7) I FCL.135.S skal innledningen lyde: 

«Særskilte rettigheter knyttet til et LAPL(S) skal utvides til en TMG når flygeren hos en DTO eller en ATO har fullført 

minst» 

 8) I FCL.110.B skal bokstav b) lyde: 

«b) Godskriving. Søkere med tidligere erfaring som fartøysjef på ballonger kan godskrives mot kravene i bokstav a). 

Omfanget av godskriving skal bestemmes av den DTO eller ATO der flygeren gjennomgår opplæringskurset, på 

grunnlag av en testflygning før opptak, men skal ikke i noe tilfelle 

1) overstige den samlede flygetiden som fartøysjef på ballonger, 

2) overstige 50 % av timene som kreves i bokstav a), 

3) omfatte kravene i bokstav a) nr. 2 og 3.» 

 9) I FCL.135.B skal innledningen lyde: 

«Særskilte rettigheter knyttet til et LAPL(B) skal begrenses til den ballongklassen som ferdighetsprøven ble tatt for. 

Denne begrensningen kan oppheves når flygeren hos en DTO eller ATO i en annen klasse har fullført minst» 

10) FCL.210 skal lyde: 

«FCL.210 Opplæringskurs 

a) Søkere til et BPL, SPL eller PPL skal fullføre et opplæringskurs hos en DTO eller ATO. 

b) Kurset skal omfatte teorikunnskaper og flygeundervisning som svarer til de særskilte rettighetene som BPL, SPL eller 

PPL gjelder for. 

c) Teori- og flygeundervisning kan gjennomføres hos en annen DTO eller ATO enn den søkerne startet sin opplæring 

hos.» 

11) I FCL.210.A skal bokstav b) og c) lyde: 

«b) Særlige krav til søkere som har et LAPL(A). Søkere til et PPL(A) som har et LAPL(A), skal ha fullført minst 15 

timers flygetid på fly etter utstedelse av LAPL(A), hvorav minst ti timer skal være flygeundervisning som er fullført 

under et opplæringskurs hos en DTO eller ATO. Dette opplæringskurset skal omfatte minst fire timers soloflygetid 

under tilsyn, herunder minst to timers solonavigasjonsflyging med minst én navigasjonsflygning på minst 270 km 

(150 NM), og under denne skal det utføres landinger med full stopp på to andre flyplasser enn avgangsflyplassen. 

c) Særlige krav til søkere som har et LAPL(S) eller SPL med TMG-utvidelse. Søkere til et PPL(A) som har et LAPL(S) 

eller SPL med TMG-utvidelse, skal ha fullført 

1) minst 24 timers flygetid på TMG etter påtegning av TMG-utvidelsen og 

2) 15 timers flygeundervisning i fly under et opplæringskurs hos en DTO eller en ATO, herunder minst kravene i 

bokstav a) nr. 2.»  
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12) I FCL.210.H skal bokstav b) lyde: 

«b) Særlige krav til søkere som har et LAPL(H). Søkere til et PPL(H) som har et LAPL(H), skal fullføre et 

opplæringskurs hos en DTO eller ATO. Dette opplæringskurset skal omfatte minst fem timers elevtid og minst én 

solonavigasjonsflygning med tilsyn på minst 185 km (100 NM), med landinger med full stopp på to andre flyplasser 

enn avgangsflyplassen.» 

13) I FCL.725 skal bokstav a) lyde: 

«a) Opplæringskurs. En som søker om en klasse- eller typerettighet, skal fullføre et opplæringskurs hos en ATO. En som 

søker om en klasserettighet til enmotorsfly med stempelmotor uten høy ytelse, en TMG-klasserettighet eller en 

typerettighet for enmotorshelikoptre nevnt i DTO.GEN.110 bokstav a) nr. 2 c) i vedlegg VIII (del-DTO), kan 

gjennomføre opplæringskurset hos en DTO. Typerettighetskurset skal omfatte de obligatoriske opplærings-

elementene for den relevante typen som definert i opplysningene om driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med 

vedlegg I (del 21) til kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012.» 

14) I FCL.740 skal bokstav b) lyde: 

«b) Fornyelse. Dersom en klasse- eller typerettighet er utløpt, skal søkeren 

1) bestå en ferdighetskontroll i samsvar med tillegg 9 til dette vedlegg, 

2) før ferdighetskontrollen nevnt i nr. 1 gjennomgå oppfriskingsopplæring hos en ATO når det er nødvendig for å 

nå ferdighetsnivået for å fly luftfartøyer i den relevante klassen eller typen. Søkeren kan imidlertid gjennomgå 

opplæringen 

i) hos en DTO eller en ATO, dersom den utløpte rettigheten var en klasserettighet til enmotorsfly med 

stempelmotor uten høy ytelse, en TMG-klasserettighet eller en typerettighet for enmotorshelikoptre nevnt i 

DTO.GEN.110 bokstav a) nr. 2 c) i vedlegg VIII (del-DTO), 

ii) hos en DTO, hos en ATO eller med instruktør, dersom rettigheten utløp for høyst tre år siden, og rettigheten 

var en klasserettighet til enmotorsfly med stempelmotor uten høy ytelse eller en TMG-klasserettighet.» 

15) I FCL.800 bokstav b) nr. 2 skal innledningen lyde: 

«2) et opplæringskurs hos en DTO eller ATO, herunder» 

16) I FCL.805 gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav b) nr. 2 skal innledningen lyde: 

«2) et opplæringskurs hos en DTO eller ATO, herunder» 

b) I bokstav c) nr. 2 skal innledningen lyde: 

«2) et opplæringskurs hos en DTO eller ATO, herunder» 

17) I FCL.810 gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav a) nr. 1 skal innledningen lyde: 

«1) Dersom de særskilte rettighetene som er knyttet til et LAPL, SPL eller PPL for fly, TMG eller luftskip, skal 

utøves under VFR-forhold om natten, skal søkerne ha fullført et opplæringskurs hos en DTO eller en ATO. 

Kurset skal omfatte» 

b) I bokstav b) nr. 2 skal innledningen lyde: 

«2) gjennomført et opplæringskurs hos en DTO eller en ATO. Kurset skal være fullført i løpet av et tidsrom på seks 

måneder og omfatte» 

18) I FCL.815 skal bokstav b) lyde: 

«b) Opplæringskurs. Søkere til en fjellflygingsrettighet skal i løpet av et tidsrom på 24 måneder ha gjennomgått et kurs 

med teoriundervisning og flygeundervisning hos en DTO eller en ATO. Kursets innhold skal være relevant for de 

særskilte rettighetene for den fjellflygingsrettigheten det søkes om.» 

19) I FCL.830 bokstav b) nr. 2 skal innledningen lyde: 

«2) et opplæringskurs hos en DTO eller ATO, herunder» 
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20) FCL.930 skal lyde: 

«FCL.930 Opplæringskurs 

a) En som søker om et instruktørbevis, skal ha gjennomgått et kurs med teorikunnskap og flygeundervisning hos en 

ATO. En som søker om et instruktørbevis for seilfly eller ballonger, kan ha gjennomgått et kurs med teorikunnskap og 

flygeundervisning hos en DTO. 

b) I tillegg til de særlige elementene som er beskrevet i dette vedlegg (del-FCL) for hver instruktørkategori, skal 

opplæringskurset inneholde elementene som kreves i FCL.920.» 

21) I FCL.910.FI bokstav a) skal innledningen lyde: 

«a) En FIs særskilte rettigheter er begrenset til å gi flygeundervisning under tilsyn av en FI for samme luftfartøykategori 

som er utpekt av DTO eller ATO for dette formål, i følgende tilfeller:» 

22) I FCL.1015 skal bokstav a) lyde: 

«a) En som søker om et kontrollantbevis, skal gjennomgå et standardiseringskurs som tilbys av vedkommende 

myndighet eller av en ATO og er godkjent av vedkommende myndighet. En som søker om et kontrollantbevis for 

seilfly eller ballonger, kan gjennomgå et standardiseringskurs som tilbys av en DTO og er godkjent av 

vedkommende myndighet.» 

23) I FCL.1025 bokstav b) skal nr. 2 lyde: 

«2) deltatt på et oppfriskingskurs for kontrollanter som gis av vedkommende myndighet eller av en ATO og er godkjent 

av vedkommende myndighet, i det siste året av gyldighetstiden. En kontrollant som har et bevis for seilfly eller 

ballonger kan i det siste året av gyldighetstiden ha deltatt på et oppfriskingskurs som tilbys av en DTO og er 

godkjent av vedkommende myndighet.» 

 _____  
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VEDLEGG II 

I vedlegg VI til forordning (EU) nr. 1178/2011 (del-ARA) gjøres følgende endringer: 

1) ARA.GEN.105 utgår. 

2) I ARA.GEN.200 skal bokstav c) lyde: 

«c) Vedkommende myndighet skal utarbeide prosedyrer for deltakelse i gjensidig utveksling av all nødvendig 

informasjon og assistanse med andre berørte vedkommende myndigheter, herunder informasjon om alle avvik som er 

fastslått, korrigerende oppfølgingstiltak som er truffet etter slike avvik, og håndhevingstiltak som er truffet som følge 

av tilsyn med personer og organisasjoner som utøver virksomhet på en medlemsstats territorium, men som er 

sertifisert av eller har avgitt erklæringer til vedkommende myndighet i en annen medlemsstat eller av Byrået.» 

3) I ARA.GEN.220 gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav a) skal nr. 4) lyde: 

«4) sertifiserings- og erklæringsprosesser samt tilsyn med sertifiserte og erklærte organisasjoner,» 

b) Bokstav b) skal lyde: 

«b) Vedkommende myndighet skal utarbeide og ajourføre en liste over alle organisasjonssertifikater, FSTD-

kvalifikasjonsbeviser, personsertifikater, beviser og attester den har utstedt, DTO-erklæringer den har mottatt og 

DTO-opplæringsprogrammer den har verifisert eller godkjent med hensyn til samsvar med vedlegg I (del-FCL).» 

4) I ARA.GEN.300 bokstav a) skal nr. 2) lyde: 

«2) at personer som innehar sertifikater, rettigheter og beviser, organisasjoner den har sertifisert, innehavere av FSTD-

kvalifikasjonsbeviser og organisasjoner som den har mottatt en erklæring fra, fortsatt oppfyller gjeldende krav,» 

5) I ARA.GEN.305 skal ny bokstav f) lyde: 

«f) Uten hensyn til bokstav b), c) og ca) skal tilsynsprogrammet for DTO-er utarbeides slik at det tas hensyn til 

organisasjonens egenart, kompleksiteten i dens virksomhet og resultatene fra tidligere tilsyn, og skal bygge på en 

vurdering av risikoene som er knyttet til den typen opplæring som tilbys. Tilsynsvirksomheten skal omfatte 

inspeksjoner, herunder uanmeldte inspeksjoner, og kan, dersom det anses nødvendig av vedkommende myndighet, 

omfatte revisjoner.» 

6) I ARA.GEN.330 skal ny bokstav d) lyde: 

«d) Uten hensyn til bokstav a), b) og c) skal vedkommende myndighet ved endringer av opplysningene i erklæringene 

som er mottatt fra en DTO, eller i opplæringsprogrammet som DTO-en bruker, og som er meldt til den i samsvar med 

DTO.GEN.116 i vedlegg VIII (del-DTO), opptre i samsvar med kravene i ARA.DTO.105 og ARA.DTO.110, etter 

hva som er relevant.» 

7) I ARA.GEN.350 gjøres følgende endringer: 

a) Ny bokstav da) skal lyde: 

«da) Uten hensyn til bokstav a)-d) skal vedkommende myndighet når det gjelder DTO-er, dersom den under tilsyn 

eller på annen måte finner bevis som tyder på at en DTO ikke har oppfylt de grunnleggende kravene fastsatt i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 216/2008 eller kravene i vedlegg I (del-FCL) og vedlegg VIII (del-DTO) til 

denne forordning, 

1) fastslå og registrere et avvik og formidle det skriftlig til representanten for DTO-en og fastsette en rimelig 

frist for DTO-en til å gjennomføre tiltakene angitt i DTO.GEN.150 i vedlegg VIII (del-DTO),  
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2) treffe umiddelbare og hensiktsmessige tiltak for å begrense eller forby opplæringsvirksomhet som berøres av 

den manglende oppfyllelsen, inntil DTO-en har truffet korrigerende tiltak som nevnt i nr. 1, dersom en av 

følgende situasjoner oppstår: 

i) Det er identifisert et sikkerhetsproblem. 

ii) DTO-en treffer ikke korrigerende tiltak i samsvar med DTO.GEN.150, 

3) med hensyn til opplæringsprogrammene nevnt i DTO.GEN.230 bokstav c) i vedlegg VIII (del-DTO) 

begrense, midlertidig oppheve eller tilbakekalle godkjenningen av opplæringsprogrammet, 

4) treffe ytterligere håndhevingstiltak som er nødvendige for å sikre at den manglende oppfyllelsen opphører, 

og dersom det er relevant, avhjelpe følgene av den.» 

b) Bokstav e) skal lyde: 

«e) Uten at det berører eventuelle ytterligere håndhevingstiltak, skal en medlemsstats myndighet som handler i 

samsvar med ARA.GEN.300 bokstav d) og konstaterer at en organisasjon som er sertifisert av eller har avgitt en 

erklæring til vedkommende myndighet i en annen medlemsstat eller til Byrået, ikke oppfyller de grunnleggende 

kravene fastsatt i vedlegg III til forordning (EF) nr. 216/2008 eller kravene i vedlegg I (del-FCL) og vedlegg VIII 

(del-OTD) til denne forordning, underrette nevnte vedkommende myndighet om den manglende oppfyllelsen. 

8) Følgende kapittel DTO tilføyes etter kapittel MED: 

«KAPITTEL DTO 

SÆRLIGE KRAV TIL ERKLÆRTE UTDANNINGSORGANISASJONER (DTO) 

ARA.DTO.100 Erklæring til vedkommende myndighet 

a) Etter å ha mottatt en erklæring fra en DTO skal vedkommende myndighet kontrollere at erklæringen inneholder alle 

opplysningene angitt i DTO.GEN.115 i vedlegg VIII (del-DTO), og bekrefte å ha mottatt erklæringen samt tildele et 

individuelt DTO-referansenummer til representanten for DTO-en. 

b) Dersom erklæringen ikke inneholder de opplysningene som kreves, eller inneholder opplysninger som tyder på 

manglende oppfyllelse av de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg III til forordning (EF) nr. 216/2008 eller kravene 

i vedlegg I (del-FCL) og vedlegg VIII (del-DTO) til denne forordning, skal vedkommende myndighet handle i samsvar 

med ARA.GEN.350 bokstav da). 

ARA.DTO.105 Endringer i erklæringene 

Etter å ha mottatt en melding om en endring av opplysningene som inngår i erklæringen fra en DTO, skal vedkommende 

myndighet handle i samsvar med ARA.DTO.100. 

ARA.DTO.110 Samsvarskontroll av opplæringsprogrammet 

a) Etter å ha mottatt en DTOs opplæringsprogram, med eventuelle endringer meldt i samsvar med DTO.GEN.115 bokstav 

c) i vedlegg VIII (del-DTO), eller søknaden om godkjenning av en DTOs opplæringsprogram, som er inngitt til den i 

samsvar med DTO.GEN.230 bokstav c) i nevnte vedlegg, skal vedkommende myndighet kontrollere at disse 

opplæringsprogrammene oppfyller kravene i vedlegg I (del-FCL). 

b) Når det er godtgjort at DTO-ens opplæringsprogram, med eventuelle senere endringer, oppfyller disse kravene, skal 

vedkommende myndighet underrette representanten for DTO-en skriftlig om dette eller, i tilfellet nevnt i 

DTO.GEN.230 bokstav c) i vedlegg VIII (del-DTO), godkjenne opplæringsprogrammet. Til en slik godkjenning skal 

den bruke skjemaet i tillegg VIII til dette vedlegg (del-ARA). 

c) Ved manglende samsvar skal vedkommende myndighet handle i samsvar med ARA.GEN.350 bokstav da) eller, i 

tilfellet nevnt i DTO.GEN.230 bokstav c) i vedlegg VIII (del-DTO), avslå søknaden om godkjenning av 

opplæringsprogrammet.» 
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9) Nytt tillegg VIII skal lyde: 

 «Tillegg VIII til vedlegg VI (del-ARA) 

Godkjenning av opplæringsprogram 

for en erklært utdanningsorganisasjon (DTO) 

Den europeiske union(*) 

Vedkommende myndighet 

Utstedende myndighet: 

Navn på DTO: 

DTO-ens referansenummer: 

 

Godkjent(e) opplæringsprogram(mer): 

Standardisering for kontrollanter — FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B)(**) 

Oppfriskingsseminar for kontrollanter — FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B)(**) 

Dok.-henvisning: Merknader: 

Ovennevnte opplæringsprogram(mer) er kontrollert av ovennevnte vedkommende myndighet og funnet å være i samsvar 

med kravene i vedlegg I (del-FCL) til kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011. 

Utstedelsesdato: 

Underskrift: [Vedkommende myndighet] 

(*) «Den europeiske union» strykes for stater som ikke er medlem av EU. 

(**) Tilpasses etter behov. 

EASA-skjema XXX utgave 1 – side 1/1.» 

 _____   
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VEDLEGG III 

I vedlegg VII til forordning (EU) nr. 1178/2011 (del-ORA) skal innledningen til ORA.ATO.120 lyde: 

«Følgende dokumentasjon skal oppbevares så lenge kurset varer, og i minst tre år etter at opplæringen er fullført:» 

 _____  
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VEDLEGG IV 

 «VEDLEGG VIII 

KRAV TIL ERKLÆRTE UTDANNINGSORGANISASJONER (DTO) 

[DEL-DTO] 

DTO.GEN.100 Generelt 

I samsvar med artikkel 10a nr. 1 annet ledd fastsetter dette vedlegg (del-DTO) de kravene som får anvendelse på 

flygerutdanningsorganisasjoner som tilbyr opplæringen nevnt i DTO.GEN.110 på grunnlag av en erklæring som er avgitt i 

samsvar med DTO.GEN.115. 

DTO.GEN.105 Vedkommende myndighet 

I henhold til dette vedlegg (del-DTO) er vedkommende myndighet for en DTO den myndigheten som er utpekt av 

medlemsstaten på det territoriet der DTO-en har sitt hovedforetak. 

DTO.GEN.110 Opplæringens omfang 

a) En DTO har rett til å tilby følgende opplæring, forutsatt at den har avgitt en erklæring i samsvar med DTO.GEN.115: 

1) For fly: 

a) Teoriundervisning for LAPL(A) og PPL(A). 

b) Flygeundervisning for LAPL(A) og PPL(A). 

c) Opplæring for klasserettighet for SEP (land), SEP (sjø) og TMG. 

d) Opplæring for ytterligere rettigheter: nattflyging, akroflyging, fjellflyging, sleping av seilfly og bannere. 

2) For helikoptre: 

a) Teoriundervisning for LAPL(H) og PPL(H). 

b) Flygeundervisning for LAPL(H) og PPL(H). 

c) Typerettighet for enmotorshelikoptre med en største sertifiserte setekapasitet på høyst fem sitteplasser. 

d) Opplæring for nattflygingsrettighet. 

3) For seilfly: 

a) Teoriundervisning for LAPL(S) og SPL. 

b) Flygeundervisning for LAPL(S) og SPL. 

c) Opplæring for utvidelse av særskilte rettigheter til TMG i samsvar med FCL.135.S. 

d) Opplæring for ytterligere startmetoder i samsvar med FCL.130.S. 

e) Opplæring for ytterligere rettigheter: akroflyging, sleping av seilfly og skyflyging med seilfly. 

f) Opplæring for flygeinstruktørrettighet FI(S). 

g) Oppfriskingsseminar for FI(S). 

4) For ballonger: 

a) Teoriundervisning for LAPL(B) og BPL. 

b) Flygeundervisning for LAPL(B) og BPL. 

c) Opplæring for klasseutvidelse i samsvar med FCL.135.B.  
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d) Opplæring for klasse- eller gruppeutvidelse i samsvar med FCL.225.B. 

e) Opplæring for utvidelse til forankrede flygninger i samsvar med FCL.130.B. 

f) Opplæring for nattflygingsrettighet. 

g) Opplæring for flygeinstruktørrettighet FI(B). 

h) Oppfriskingsseminar for FI(B). 

b) En DTO har rett til også å tilby kontrollantkursene nevnt i FCL.1015 bokstav a) og FCL.1025 bokstav b) nr. 2 i vedlegg I 

(del-FCL) til FE(S), FIE(S), FE(B) og FIE(B), forutsatt at DTO-en har avgitt en erklæring i samsvar med DTO.GEN.115, 

og vedkommende myndighet har godkjent opplæringsprogrammet i samsvar med DTO.GEN.230 bokstav c). 

DTO.GEN.115 Erklæring 

a) Før den tilbyr den opplæringen som er angitt i DTO.GEN.110, skal en organisasjon som har til hensikt å tilby slik 

opplæring, framlegge en erklæring for vedkommende myndighet. Erklæringen skal inneholde minst følgende opplysninger: 

1) Navnet på DTO-en. 

2) Kontaktopplysninger for DTO-ens hovedforetak og eventuelt kontaktopplysninger for DTO-ens flyplasser og 

operasjonssteder. 

3) Navn og kontaktopplysninger før følgende personer: 

i) DTO-ens representant. 

ii) DTO-ens opplæringsleder. 

iii) Alle stedfortredende opplæringsledere, dersom det kreves i henhold til DTO.GEN.250 bokstav b) nr. 1. 

4) Type opplæring, som angitt i DTO.GEN.110, som tilbys på hver flyplass og/eller hvert operasjonssted. 

5) En liste over alle luftfartøyer og FSTD-er som skal brukes i opplæringen, dersom det er relevant. 

6) Datoen for planlagt oppstart av opplæringen. 

7) En erklæring som bekrefter at DTO-en har utarbeidet en sikkerhetspolitikk som vil bli brukt ved all opplærings-

virksomhet som er omfattet av erklæringen, i samsvar med DTO.GEN.210 bokstav a) nr. 1 ii). 

8) En erklæring som bekrefter at DTO-en oppfyller og, under all opplæringsvirksomhet som omfattes av erklæringen, vil 

fortsette å oppfylle de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg III til forordning (EF) nr. 216/2008 og kravene i 

vedlegg I (del-FCL) og vedlegg VIII (del-DTO) til denne forordning. 

b) Erklæringen og eventuelle endringer av den skal avgis ved bruk av skjemaet i tillegg 1. 

c) Ved siden av erklæringen skal DTO-en framlegge for vedkommende myndighet det eller de opplæringsprogrammene som 

den bruker eller har til hensikt å bruke når den gir opplæringen, samt søknaden om godkjenning av det eller de aktuelle 

opplæringsprogrammene, dersom slik godkjenning kreves i samsvar med DTO.GEN.230 bokstav c). 

d) Som unntak fra bokstav c) er det for en organisasjon som innehar en godkjenning som er utstedt i samsvar med kapittel 

ATO i vedlegg VII (del-ORA), tilstrekkelig å framlegge henvisningen til den eller de opplæringshåndbøkene som allerede 

er godkjent, sammen med erklæringen. 

DTO.GEN.116 Melding om endringer og opphør av opplæringsvirksomhet 

En DTO skal underrette vedkommende myndighet uten utilbørlig forsinkelse om følgende: 

a) Eventuelle endringer av opplysningene som inngår i erklæringen nevnt i DTO.GEN.115 bokstav a), og av det eller de 

opplæringsprogrammene eller den eller de godkjente opplæringshåndbøkene som er nevnt i henholdsvis DTO.GEN.115 

bokstav c) og d). 

b) Opphør av noe av eller all opplæringsvirksomhet som omfattes av erklæringen.  
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DTO.GEN.135 Oppheving av retten til å tilby opplæring 

En DTO har ikke lenger rett til å tilby noe av eller all opplæringen som er angitt i dens erklæring på grunnlag av nevnte 

erklæring, dersom et av følgende skjer: 

a) DTO-en har underrettet vedkommende myndighet om opphør av noe av eller all opplæringsvirksomhet som omfattes av 

erklæringen i samsvar med DTO.GEN.116 bokstav b). 

b) DTO-en har i mer enn 36 etterfølgende måneder ikke tilbudt opplæringen. 

DTO.GEN.140 Tilgang 

For at det skal kunne avgjøres om DTO-en opptrer i samsvar med sin erklæring, skal DTO-en når som helst gi tilgang til alle 

anlegg, luftfartøyer, dokumenter, registre, data, prosedyrer eller annet materiale som er relevant for sin opplæringsvirksomhet 

som er omfattet av erklæringen, til enhver person som er godkjent av vedkommende myndighet. 

DTO.GEN.150 Avvik 

Etter at vedkommende myndighet har meldt et avvik til en DTO i samsvar med ARA.GEN.350 bokstav da) nr. 1, skal DTO-en 

treffe følgende tiltak innen fristen fastsatt av vedkommende myndighet: 

a) Finne den opprinnelige årsaken til det manglende samsvaret. 

b) Treffe de nødvendige korrigerende tiltak for å bringe det manglende samsvaret til opphør og, dersom det er relevant, 

avhjelpe følgene av det. 

c) Underrette vedkommende myndighet om de korrigerende tiltakene den har truffet. 

DTO.GEN.155 Reaksjon på et sikkerhetsproblem 

Som reaksjon på et sikkerhetsproblem skal en DTO gjennomføre 

a) de sikkerhetstiltakene som er pålagt av vedkommende myndighet i samsvar med ARA.GEN.135 bokstav c), 

b) de relevante obligatoriske sikkerhetsopplysningene fra Byrået, herunder luftdyktighetspåbud. 

DTO.GEN.210 Krav til personell 

a) En DTO skal utpeke 

1) en representant, som skal være ansvarlig og behørig godkjent til minst å 

i) sikre at DTO-en og dens virksomhet er i samsvar med gjeldende krav og med sin erklæring, 

ii) utarbeide og innføre en sikkerhetspolitikk som sikrer at DTO-ens virksomhet utføres sikkert, sikre at DTO-en 

følger denne sikkerhetspolitikken, og treffe de nødvendige tiltakene for å nå målene for denne sikkerhets-

politikken, 

iii) fremme sikkerheten i DTO-en, 

iv) sikre tilgjengelighet av tilstrekkelige ressurser i DTO-en, slik at virksomhetene nevnt i punkt i), ii) og iii) kan 

utføres på en effektiv måte, 

2) en opplæringsleder, som skal være ansvarlig og kvalifisert til minst å sikre 

i) at opplæringen som tilbys, oppfyller kravene i vedlegg I (del-FCL) og i DTO-ens opplæringsprogram, 

ii) at flygeopplæring i et luftfartøy eller i en opplæringsinnretning for flysimulering (FSTD) integreres med 

teoriundervisning på tilfredsstillende måte, 

iii) tilsyn med elevenes progresjon, 

iv) i tilfellet nevnt i DTO.GEN.250 bokstav b), tilsyn med stedfortredende opplæringsleder(e). 

b) En DTO kan utpeke én enkelt person som sin representant og sin opplæringsleder.  
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c) En DTO skal ikke utpeke en person som sin representant eller opplæringsleder dersom det foreligger objektive indikasjoner 

på at vedkommende ikke kan betros å utføre oppgavene oppført i bokstav a) på en måte som sikrer og fremmer 

flysikkerheten. Dersom en person har vært gjenstand for et håndhevingstiltak som er truffet i samsvar med ARA.GEN.355 i 

løpet av de siste tre årene, skal det anses å utgjøre en slik objektiv indikasjon, med mindre vedkommende kan dokumentere 

at avviket som førte til tiltaket, på grunn av sin art, sitt omfang eller sin innvirkning på flysikkerheten ikke er slik at det 

indikerer at vedkommende ikke kan betros å utføre disse oppgavene på denne måten. 

d) En DTO skal sikre at dens teoriinstruktører har en av følgende kvalifikasjoner: 

1) Praktisk bakgrunn innenfor luftfart på områder som er relevante for opplæringen, og har gjennomført et kurs i 

undervisningsmetodikk. 

2) Tidligere erfaring med teoriundervisning og hensiktsmessig teoretisk bakgrunn i emnet de skal undervise i. 

e) Flygeinstruktører og flysimuleringsinstruktører skal ha de kvalifikasjonene som kreves i vedlegg I (del-FCL) for den typen 

opplæring de gir. 

DTO.GEN.215 Krav til anlegg 

En DTO skal ha anlegg som gjør det mulig å utføre og lede all virksomhet i samsvar med de grunnleggende kravene i vedlegg 

III til forordning (EF) nr. 216/2008 og med kravene i dette vedlegg (del-DTO). 

DTO.GEN.220 Oppbevaring av dokumentasjon 

a) En DTO skal for hver enkelt elev oppbevare følgende dokumentasjon så lenge opplæringskurset varer, og i minst tre år etter 

at siste opplæringsøkt er fullført: 

1) Nærmere opplysninger om opplæringen på bakken, i luften og med flysimulator. 

2) Opplysninger om den enkeltes progresjon. 

3) Opplysninger om sertifikater og tilhørende rettigheter som er relevante for opplæringen som gis, herunder utløpsdatoer 

for rettigheter og legeattester. 

b) En DTO skal oppbevare rapporten om den årlige interne gjennomgåelsen og virksomhetsrapporten nevnt i DTO.GEN.270 

bokstav a) og b) i tre år fra den datoen da DTO-en utarbeidet disse rapportene. 

c) En DTO skal oppbevare sitt opplæringsprogram i tre år fra den datoen da den ga det siste opplæringskurset i samsvar med 

nevnte program. 

d) En DTO skal i samsvar med gjeldende rett om vern av personopplysninger oppbevare dokumentasjonen nevnt i bokstav a) 

på en måte som sikrer at den er beskyttet av egnede verktøy og protokoller, og skal treffe nødvendige tiltak for å begrense 

tilgangen til denne dokumentasjonen til personer som er behørig godkjent til å få tilgang til den. 

DTO.GEN.230 DTO-opplæringsprogram 

a) En DTO skal utarbeide et opplæringsprogram for hver av de opplæringene som er angitt i DTO.GEN.110, som DTO-en 

tilbyr. 

b) Opplæringsprogrammene skal oppfylle kravene i vedlegg I (del-FCL). 

c) En DTO har rett til å tilby opplæringen nevnt i DTO.GEN.110 bokstav b) bare dersom dens opplæringsprogram for denne 

opplæringen, med eventuelle endringer, er utstedt av vedkommende myndighet etter søknad fra DTO-en, med en 

godkjenning som bekrefter at opplæringsprogrammet og eventuelle endringer oppfyller kravene i vedlegg I (del-FCL) i 

samsvar med ARA.DTO.110. En DTO skal søke om slik godkjenning ved å framlegge sin erklæring i samsvar med 

DTO.GEN.115. 

d) Bokstav c) får ikke anvendelse på en organisasjon som også innehar en godkjenning som er utstedt i samsvar med kapittel 

ATO i vedlegg VII (del-ORA), som omfatter særskilte rettigheter for denne opplæringen. 

DTO.GEN.240 Luftfartøyer til opplæring og FSTD 

a) En DTO skal bruke en tilstrekkelig flåte av luftfartøyer til opplæring, eller FSTD-er som er egnet til den opplæringen som 

tilbys. 

b) En DTO skal utarbeide og ajourføre en liste over alle luftfartøyer, herunder deres registreringsmerke, som brukes til den 

opplæringen den tilbyr. 
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DTO.GEN.250 Flyplasser og operasjonssteder 

a) Når en DTO tilbyr flygeopplæring i et luftfartøy, skal den bare benytte flyplasser eller operasjonssteder som har egnede 

ressurser og egenskaper, slik at det kan øves på relevante manøvrer, idet det tas hensyn til den opplæringen som gis, og den 

luftfartøykategorien og -typen som brukes. 

b) Når en DTO benytter mer enn én flyplass til å gi noe av den opplæringen som er angitt i DTO.GEN.110 bokstav a) nr. 1 og 

2, skal den 

1) for hver ytterligere flyplass utpeke en stedfortredende opplæringsleder, som har ansvaret for oppgavene nevnt i 

DTO.GEN.210 bokstav a) nr. 2) punkt i)-iii) på den aktuelle flyplassen, og 

2) sikre at det er tilgang til tilstrekkelige ressurser til sikre operasjoner på alle flyplasser, i samsvar med kravene i dette 

vedlegg (del-DTO). 

DTO.GEN.260 Teoriundervisning 

a) Når en DTO tilbyr teoriundervisning, kan den foregå på stedet eller ved hjelp av fjernundervisning. 

b) En DTO skal overvåke og dokumentere progresjonen til alle elever som gjennomgår teoriundervisning. 

DTO.GEN.270 Årlig intern gjennomgåelse og årlig virksomhetsrapport 

En DTO skal treffe følgende tiltak: 

a) Foreta en årlig intern gjennomgåelse av oppgavene og ansvarsområdene angitt i DTO.GEN.210 og utarbeide en rapport om 

denne gjennomgåelsen. 

b) Utarbeide en årlig virksomhetsrapport. 

c) Framlegge rapporten om den årlige interne gjennomgåelsen og den årlige virksomhetsrapporten til vedkommende 

myndighet innen datoen fastsatt av vedkommende myndighet. 

 _____   
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Tillegg 1 til vedlegg VIII (del-DTO) 

ERKLÆRING 

i henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 

☐ Opprinnelig erklæring 

☐ Melding om endringer(1) – DTO-referansenummer: 

1. Erklært utdanningsorganisasjonen (DTO) 

Navn: 

2. Forretningssted 

Kontaktopplysninger (adresse, telefon, e-post) for DTO-ens hovedforetak: 

3 Personell 

Navn og kontaktopplysninger (adresse, telefon, e-post) for DTO-ens representant: 

Navn og kontaktopplysninger (adresse, telefon, e-post) for DTO-ens opplæringsleder og, eventuelt, DTO-ens 

stedfortredende opplæringsleder(e): 

4. Opplæringens omfang 

Liste over all opplæring som tilbys: 

Liste over alle opplæringsprogrammer som brukes til å gi opplæringen (dokumenter vedlegges denne erklæringen) eller, 

i tilfellet nevnt i DTO.GEN.230 bokstav d) i vedlegg VIII (del-DTO) til forordning (EU) nr. 1178/2011, henvisning til 

alle godkjente opplæringshåndbøker som brukes til å gi opplæringen: 

5. Luftfartøyer til opplæring og FSTD 

Liste over luftfartøyer som brukes ved opplæringen: 

Liste over kvalifiserte FSTD-er som brukes ved opplæringen (eventuelt med bokstavkode som angitt i 

kvalifikasjonsbeviset): 

6. Flyplass(er) og operasjonssted(er) 

Kontaktopplysninger (adresse, telefon, e-post) for alle flyplasser og operasjonssteder som DTO-en bruker til å gi 

opplæringen: 

7 Dato for planlagt oppstart av opplæringen: 

8. Søknad om godkjenning av standardiseringskurs for kontrollanter og oppfriskingsseminarer (eventuelt) 

☐ DTO-en søker med dette om godkjenning av ovennevnte opplæringsprogram(mer) for kontrollantkurs for seilfly eller 

ballonger i samsvar med DTO.GEN.110 bokstav b) og DTO.GEN.230 bokstav c) i vedlegg VIII (del-DTO) til 

forordning (EU) nr. 1178/2011. 

9. Erklæringer 

DTO-en har utarbeidet en sikkerhetspolitikk i samsvar med vedlegg VIII (del-DTO) i forordning (EU) nr. 1178/2011, 

særlig med DTO.GEN.210 bokstav a) nr. 1) ii), og skal bruke denne politikken under all opplæringsvirksomhet som er 

omfattet av erklæringen. 

DTO-en oppfyller og vil under all opplæringsvirksomhet som omfattes av erklæringen, fortsette å oppfylle de 

grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg III til forordning (EF) nr. 216/2008 og kravene i vedlegg I (del-FCL) og 

vedlegg VIII (del-DTO) til forordning (EU) nr. 1178/2011. 
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 Vi bekrefter at alle opplysningene i denne erklæringen og dens vedlegg (dersom det er relevant) er fullstendige og 

korrekte. 

Navn, dato og underskrift til DTO-ens representant 

Navn, dato og underskrift til DTO-ens opplæringsleder 

(1) Ved endringer er det bare nødvendig å fylle ut nr. 1 og de feltene som inneholder endringer.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/903 

av 29. mai 2019 

om fastsettelse av felles ytelsesmål for Unionens lufttrafikkstyringsnett for tredje referanseperiode som 

begynner 1. januar 2020 og slutter 31. desember 2024(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler 

for opprettelse av et felles europeisk luftrom (rammeforordningen)(1), særlig artikkel 11 nr. 3 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 549/2004 skal Kommisjonen for hver referanseperiode vedta felles ytelsesmål for 

Unionen for de sentrale ytelsesområdene sikkerhet, miljø, kapasitet og kostnadseffektivitet. I Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/317(2) er det fastsatt gjennomføringsregler med hensyn til disse målene. 

Særlig er det i artikkel 9 nr. 4 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 fastsatt at Kommisjonen sammen med de 

felles ytelsesmålene for Unionen skal vedta følgende verdier: en unionsomfattende «referanseverdi for fastsatte 

kostnader», en unionsomfattende «referanseverdi for den fastsatte enhetskostnaden», varslingsterskler som, dersom de 

overskrides, gjør at medlemsstatene kan be om en revisjon av ytelsesmålene i ytelsesplanene, samt sammenlignings-

gruppene av ytere av flysikringstjenester med et lignende operasjonelt og økonomisk miljø. Bestemmelsen av fastsatte 

kostnader bygger på artikkel 15 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 550/2004(3). 

2) De felles ytelsesmålene for Unionen for tredje referanseperiode («RP3»), som omfatter kalenderårene fra og med 2020 

til og med 2024, de unionsomfattende referanseverdiene, varslingstersklene og sammenligningsgruppene, bør fastsettes 

før 1. juni 2019, slik at det gis tid til å utarbeide ytelsesplaner, som bør framlegges for Kommisjonen innen 1. oktober 

2019 for vurdering. 

3) Kommisjonen utpekte 16. desember 2016 et organ for ytelsesvurdering for Det felles europeiske luftrom i samsvar med 

artikkel 11 nr. 2 i forordning (EF) nr. 549/2004 og Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2296(4) med 

sikte på at det skal bistå Kommisjonen med gjennomføringen av ytelsesordningen. 

4) For å gjøre det lettere å vedta felles ytelsesmål for Unionen for RP3 avholdt organet for ytelsesvurdering i tidsrommet 

fra 20. juni 2018 til 16. januar 2019 et samråd med berørte parter på vegne av Kommisjonen. Dette omfattet alle berørte 

parter som er oppført i artikkel 10 nr. 3 i forordning (EF) nr. 549/2004, herunder luftromsbrukere, ytere av flysikrings-

tjenester og fagpersonellets bransjeorganer, og omhandlet veiledende marginer for ytelsesmål og tilnærmingen og 

metodene for å fastsette ytelsesmål og andre verdier. 

5) Organet for ytelsesvurdering framla sin sluttrapport for Kommisjonen 22. februar 2019. Denne rapporten tar i 

betraktning endringene som ble innført ved gjennomføringsforordning (EU) 2019/317, relevante merknader fra berørte 

parter og den seneste statistikken og prognosen for RP3 fra Eurocontrols statistikk- og prognosetjeneste («STATFOR») 

og underveisavgiftskontor (Central Route Charges Office - «CRCO»). I rapporten fra organet for ytelsesvurdering 

redegjøres det for den antatte trafikkutviklingen og bakgrunnen for de foreslåtte målene, referanseverdiene, 

varslingstersklene og sammenligningsgruppene.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 144 av 3.6.2019, s. 49, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 316/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 14 av 5.3.2020, s. 78. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 av 11. februar 2019 om fastsettelse av en ytelses- og avgiftsordning i Det felles 

europeiske luftrom og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 (EUT L 56 av 25.2.2019,  

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) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2296 av 16. desember 2016 om opprettelse av en uavhengig ekspertgruppe utpekt 

som organ for ytelsesvurdering for Det felles europeiske luftrom (EUT L 344 av 17.12.2016, s. 92). 
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6) De felles ytelsesmålene for Unionen som fastsettes ved denne beslutning, tar hensyn til synspunktene fra organet for 

ytelsesvurdering, nettverksforvalteren, Den europeiske unions flysikkerhetsbyrå («EASA») og de nasjonale 

tilsynsmyndighetene. Kommisjonen arrangerte i januar og februar 2019 også møter og samtaler med medlemsstatene, 

nasjonale tilsynsmyndigheter, nettverksforvalteren og organet for ytelsesvurdering for å dele de nyeste opplysningene 

som er relevante for å fastsette ytelsesmålene. I disse drøftingene ble medlemsstatene oppfordret til å oppdatere de 

opprinnelige kostnadsdataene og opplysningene om trafikkprognoser. Ytelsesmålene fastsatt i denne beslutning tar 

hensyn til disse opplysningene. 

7) De felles ytelsesmålene for Unionen og referanseverdiene bygger på data som omfatter det geografiske virkeområdet for 

medlemsstatene, Norge og Sveits og bruker underveistrafikkprognoser uttrykt i flygninger i samsvar med 

instrumentflygereglene («IFR») og i tjenesteenheter basert på grunnprognosen fra Eurocontrols STATFOR-tjeneste, 

datert 18. februar 2019. Denne underveistrafikkprognosen tilsvarer 10 534 000 IFR-flybevegelser og 139 141 000 

tjenesteenheter for 2019, 10 824 000 IFR-flybevegelser og 143 878 000 tjenesteenheter for 2020, 10 996 000 IFR-

flybevegelser og 146 980 000 tjenesteenheter for 2021, 11 191 000 IFR-flybevegelser og 150 398 000 tjenesteenheter 

for 2022, 11 355 000 IFR-flybevegelser og 153 368 000 tjenesteenheter for 2023 og 11 523 000 IFR-flybevegelser og 

156 359 000 tjenesteenheter for 2024. 

8) Ved fastsettelsen av felles ytelsesmål for Unionen bør det tas hensyn til økonomi, sikkerhet, miljøvern og driftsmessige 

aspekter. Det kreves en balanse for å sikre at ulempene, eller en kombinasjon av ulempene, ikke blir større enn de 

forventede fordelene. Derfor bør Unionens felles ytelsesmål for RP3 ta hensyn til den gjensidige avhengigheten og 

kompromissene mellom de sentrale ytelsesområdene. Ytelsesmålene på de sentrale ytelsesområdene kostnadseffektivitet 

og kapasitet bør ta hensyn til forholdet mellom kostnadene ved å tilby ytterligere kapasitet og de forbedringene disse 

kostnadene kan gi. Ytelsesmålene på det sentrale ytelsesområdet miljø bør ta hensyn til at driftsmessige tiltak i 

lufttrafikkstyringen («ATM») med sikte på å redusere drivstofforbruket og dermed redusere utslippene, ikke alltid kan 

gjennomføres i praksis. Dette skyldes driftsbegrensninger knyttet særlig til sikker drift av luftfartøyer og den 

tilgjengelige ATM-kapasiteten. Avslutningsvis bør ytelsesmålene i det sentrale ytelsesområdet sikkerhet ta hensyn til 

det faktum at yting av flysikringstjenester på en sikker måte er et overordnet mål, og at sikkerheten bør være fullt ut 

integrert i forretningsplanene til yterne av flysikringstjenester. 

9) De felles ytelsesmålene for Unionen som er fastsatt i denne beslutning, gjenspeiler ambisjonen for ytelse i nettet som 

helhet. I samsvar med artikkel 14 og 15 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 tar Kommisjonen hensyn til lokale 

forhold ved vurdering av sammenhengen mellom de nasjonale ytelsesmålene eller ytelsesmålene for funksjonelle 

luftromsblokker («FAB») i utkastene til ytelsesplaner og de felles ytelsesmålene for Unionen i denne beslutning. 

10) De felles ytelsesmålene for Unionen på det sentrale ytelsesområdet sikkerhet, som er utarbeidet i samarbeid med EASA, 

bør måles som minstenivået for sikkerhetsstyringens effektivitet som skal oppnås av ytere av flysikringstjenester som er 

sertifisert til å yte lufttrafikktjenester. Disse ytelsesmålene bør ta hensyn til den faktiske og planlagte ytelsen i andre 

referanseperiode og gå lenger enn minstekriteriene for oppfyllelse av kravene til de forskjellige elementene i 

sikkerhetsstyringssystemet. Videre har Kommisjonen gitt EASA i oppgave å oppdatere samsvarskriteriene og 

veiledningsmaterialet for å overvåke og sikre riktig gjennomføring av sikkerhetsindikatorene fastsatt i nr. 1 i avsnitt 1 og 

nr. 1 i avsnitt 2 i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2019/317. Som følge av dette er rammen som brukes til å 

måle nivået for sikkerhetsstyringens effektivitet, strengere enn i andre referanseperiode, noe som gjenspeiles i den 

metoden som benyttes for å fastsette felles ytelsesmål for Unionen på det sentrale ytelsesområdet sikkerhet for RP3. 

Disse målene bør også ta hensyn til følgene for sikkerhetsstyringen av endringene i ATM som fremmes ved 

gjennomføringen av SESAR-prosjektene nevnt i artikkel 15a nr. 3 i forordning (EF) nr. 550/2004, gjennom vektlegging 

av målene for sikkerhetsbekreftelse og håndtering av sikkerhetsrisiko. 

11) De felles ytelsesmålene for Unionen på det sentrale ytelsesområdet miljø, målt som gjennomsnittlig horisontal 

flygeeffektivitet i underveisfasen av den faktiske flygebanen, bør ta hensyn til ytelsesnivået som er oppnådd i andre 

referanseperiode, tiltakene som er gjennomført for å optimere ATM-operasjonene, og relevante innspill fra organet for 

ytelsesvurdering, nettverksforvalteren og de nasjonale tilsynsmyndighetene.  
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12) Miljøvirkningene fra luftfarten øker, men i et lavere tempo enn forventet tatt i betraktning veksten i antall flygninger i 

andre referanseperiode. De ekstra CO2-utslippene fra «utgang-til-utgang» som skyldes ineffektivitet i ATM-nettet, og 

som beregnes ved å sammenligne de faktiske flygebanene med de optimale flygebanene for alle europeiske flygninger, 

har holdt seg stabilt på ca. 6 % de siste seks årene på tross av veksten i antallet flygninger, takket være optimering av 

ATM-operasjonene knyttet til utforming, planlegging og trafikkflytstyring og kapasitetsstyring i det europeiske ATM-

nettet. Horisontal flygeineffektivitet i underveisfasen er synkende sett under ett, og ytelsesmålene som er fastsatt for 

andre referanseperiode, forventes å bli oppfylt. 

13) Forbedringene i det sentrale ytelsesområdet miljø drives hovedsakelig av gjennomføringen av luftrommet med frie ruter 

(«FRA»), som gjør det mulig med kortere ruter og mer effektiv utnyttelse av det europeiske luftrommet. Det forventes at 

FRA vil være gjennomført i mesteparten av det europeiske luftrommet innen utgangen av 2019, og i sin helhet innen 

2022. Sammen med den gradvise gjennomføringen av tiltak for frie ruter over landegrensene kan dette føre til flere 

direkteruter og redusere antallet nautiske mil som tilbakelegges, og utslippene fra lufttrafikken, og dermed støtte en 

bærekraftig reduksjon av luftfartens karbonintensitet. Denne gradvise gjennomføringen legger derfor til rette for en 

forbedring i horisontal flygeeffektivitet i underveisfasen fram til 2022. Etter 2022 bør den horisontale flygeeffektiviteten 

i underveisfasen holde seg stabil. Ut fra de tiltakene som nå planlegges, idet det tas hensyn til at luftfartøyene må unngå 

stadig hyppigere forekommende ugunstige værforhold og farlige områder, og idet det tas hensyn til at ATM-

operasjonene må sikre en minsteavstand mellom luftfartøyer, forventes det ikke at den horisontale flygeeffektiviteten i 

underveisfasen vil bli ytterligere forbedret i 2023 og 2024. 

14) Det felles ytelsesmålet for Unionen på det sentrale ytelsesområdet kapasitet, målt som gjennomsnittlig forsinkelse i 

trafikkflytstyring (ATFM-forsinkelse) i underveisfasen per flygning som skyldes flysikringstjenester, bør ta hensyn til 

ytelsesnivået som er oppnådd i andre referanseperiode, og til relevante innspill fra organet for ytelsesvurdering, 

nettverksforvalteren og de nasjonale tilsynsmyndighetene. 

15) Som dokumentert av nettverksforvalteren har lufttrafikken i Europa vokst betydelig i andre referanseperiode og er nå på 

et historisk høyt nivå. IFR-flybevegelsene økte med 13 % i de første fire årene av andre referanseperiode, og 

gjennomsnittlig ATFM-forsinkelse i underveisfasen steg fra 0,73 minutt per flygning i 2015 til 1,73 minutt per flygning 

i 2018, noe som utgjør 137 % økning i forsinkelse. I noen områder i Unionen, særlig i et begrenset antall 

kontrollsentraler i kjerneområder i Europa og i tilstøtende områder i Sentral-Europa, var ATM-kapasiteten ikke 

tilstrekkelig til å dekke denne trafikkveksten. Fem kontrollsentraler står for mer enn halvparten av den totale ATFM-

forsinkelsen i underveisfasen som tilskrives flygekontrollens (ATC) kapasitet og bemanning i Europa, og enkelte av 

disse sentralene har ikke etterkommet kapasitetsplanene som er avtalt i driftsplanen for nettet («NOP»). Dette førte til en 

situasjon der det felles ytelsesmålet for Unionen for andre referanseperiode på 0,5 minutts gjennomsnittlig ATFM-

forsinkelse i underveisfasen per flygning ikke ble oppfylt. Kapasitetsmangelen forventes å forverres de neste årene. 

16) På bakgrunn av trafikkprognosen for RP3 forventes ifølge nettverksforvalteren og organet for ytelsesvurdering de fleste 

yterne av flysikringstjenester å oppfylle sine kapasitetskrav for RP3. I henhold til opplysninger som er oversendt fra 

nasjonale tilsynsmyndigheter, forventes imidlertid kvaliteten på tjenesten som foreslås av yterne av flysikringstjenester i 

NOP, fortsatt å være problematisk for visse kontrollsentraler på grunn av utilstrekkelig bemanning, særlig i de første tre 

årene av RP3. Som følge av dette kan man ikke forvente å nå den optimale gjennomsnittlige ATFM-forsinkelsen på 0,5 

minutt per flygning for hele systemet før ved slutten av RP3. For å håndtere kapasitetsmangelen og nå målene fastsatt i 

denne beslutning anbefaler nettverksforvalteren og organet for ytelsesvurdering at yterne av flysikringstjenester treffer 

særlige tiltak for de berørte kontrollsentralene. 

17) De felles ytelsesmålene for Unionen på det sentrale ytelsesområdet kostnadseffektivitet for hvert år i referanseperioden 

bør uttrykkes i prosent og gjenspeile endringer fra år til år for den gjennomsnittlige «fastsatte enhetskostnaden» 

(«DUC») for Unionen for flysikringstjenester i underveisfasen. De felles ytelsesmålene for Unionen på det sentrale 

ytelsesområdet kostnadseffektivitet bør ta hensyn til ytelsesnivået som ble oppnådd i første og andre referanseperiode, 

og til relevante innspill fra organet for ytelsesvurdering og de nasjonale tilsynsmyndighetene.  
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18) På unionsplan har de faktiske underveiskostnadene siden starten av første referanseperiode i 2012, uttrykt i EUR2017, 

holdt seg konstante til tross for en betydelig trafikkøkning. De faktiske kostnadene for de første tre årene av andre 

referanseperiode er lavere enn de tilsvarende fastsatte kostnadene. Det samlede overskuddet til yterne av 

flysikringstjenester på unionsplan har derfor vært høyere enn planlagt. Dette gir sammen med analysen utført av organet 

for ytelsesvurdering en indikasjon på at de fleste yterne av flysikringstjenester kan øke kostnadseffektiviteten ytterligere 

i RP3, samtidig som de også ivaretar kapasitetsbehovene. Samtidig har forsinkelsene i lufttrafikken og ATFM-

forsinkelsene i underveisfasen økt betydelig de siste årene, noe som kan tyde på at det ikke er investert tilstrekkelige 

ressurser i nettverket i andre referanseperiode. Kostnadseffektivitetsmålene for RP3 bør ta sikte på økt 

kostnadseffektivitet, samtidig som det sikres at disse forbedringene ikke går på bekostning av å levere tilstrekkelig 

kapasitet. 

19) Luftromsbrukere har uttrykt bekymring for innstilte eller forsinkede investeringsprosjekter som skulle gi nødvendig 

kapasitet. Kostnadene i forbindelse med slike prosjekter var ofte helt eller delvis tatt med i de fastsatte kostnadene i 

tidligere referanseperioder, og inngikk dermed i avgiftene. Dersom yterne av flysikringstjenester genererte en del av sitt 

overskudd fra nødvendige investeringer som ikke er gjennomført eller er forsinket gjennomført, kan disse overskuddene 

brukes til å finansiere nødvendige investeringer i RP3, dersom de ikke er blitt utbetalt som utbytte til aksjeeierne eller 

gått inn i statsbudsjettet. Når det fastsettes rentesatser med sikte på beregning av kapitalkostnader, bør yterne av 

flysikringstjenester dessuten ta høyde for de risikobegrensningene som gjelder for dem i henhold til ordningene for 

trafikk- og kostnadsrisikodeling og de generelt gunstige finansieringsvilkårene. 

20) Den forventede forbedringen i kostnadseffektiviteten for RP3 bør beregnes med utgangspunkt i den unionsomfattende 

referanseverdien for den fastsatte enhetskostnaden, som beregnes ved å dividere referanseverdien for de fastsatte 

kostnadene med trafikkprognosen, uttrykt i tjenesteenheter for året 2019. Referanseverdien for unionsomfattende 

fastsatte kostnader beregnes ved å bruke de faktiske kostnadene for årene 2015, 2016 og 2017 i en lineær 

regresjonsanalyse, og justeres for å ta hensyn til sist tilgjengelige kostnadsberegninger, variasjoner i trafikken og deres 

forhold til kostnadene. 

21) De fastsatte kostnadene på unionsplan for RP3 bør bare ha en svak økning i løpet av RP3, til litt over nivået for 

referanseverdien for fastsatte kostnader. Dette er berettiget for å forbedre kvaliteten på tjenesten, særlig ved å håndtere 

kapasitetsmangelen i det europeiske luftrommet. I et tidsrom som omfatter både RP3 og andre referanseperiode, bør 

endringen fra år til år for den gjennomsnittlige unionsomfattende fastsatte enhetskostnaden for flysikringstjenester i 

underveisfasen være -2,7 % per år. 

22) I tillegg til de felles ytelsesmålene for Unionen bør det fastsettes varslingsterskler som, dersom de overskrides, gjør at 

medlemsstatene kan be om en revisjon av ytelsesmålene i ytelsesplanene. Gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 

fastsetter tre forskjellige typer terskler, basert på følgende parametrer: den faktiske trafikkens avvik fra trafikkprognosen 

i et gitt kalenderår uttrykt som en prosentdel av IFR-flybevegelser, den faktiske trafikkens avvik fra trafikkprognosen i 

et gitt kalenderår uttrykt som en prosentdel av tjenesteenheter, og variasjonen i referanseverdiene som følge av 

sesongavhengige oppdateringer av NOP. Variasjoner i de underliggende faktorene for disse varslingstersklene kan få 

betydelig innvirkning på ytingen av flysikringstjenester, både når det gjelder faktiske inntekter og forventningene med 

hensyn til å levere kapasitet. 

23) Ved fastsettelse av varslingsterskler bør det tas hensyn til trafikkprognoseintervallene, uttrykt i tjenesteenheter i 

underveisfasen og IFR-flybevegelser, fra lav til høy vekst basert på Eurocontrols STATFOR. Den lange 

prognoseperioden fram til utgangen av 2024 innebærer en viss usikkerhet, særlig knyttet til økonomisk vekst, Det 

forente kongerikes planer om å forlate Unionen, geopolitiske risikoer som kan føre til stenging av luftrom, og 

variasjoner i trafikkflyten som observert i andre referanseperiode, samt utviklingen av de økonomiske forbindelsene til 

markeder under oppbygging. Det er tatt hensyn til disse risikoene i prognosene på grunnlag av de opplysningene som 

var tilgjengelige fram til februar 2019. De økonomiske utsiktene er imidlertid fortsatt usikre, og graden av risiko 

varierer sterkt. 

24) I tillegg til de felles ytelsesmålene for Unionen bør det opprettes sammenligningsgrupper av ytere av flysikringstjenester 

med et lignende operasjonelt og økonomisk miljø, med henblikk på å vurdere ytelsesmålene for det sentrale 

ytelsesområdet kostnadseffektivitet. Ved opprettelse av slike grupper bør det tas hensyn til kompleksiteten i luftrommet, 

trafikknivået og variasjonene i trafikken, levekostnadene og arbeidskraftkostnaden per enhet for flygeledere for hver 

yter av flysikringstjenester.  
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25) Verdiene av de felles ytelsesmålene for Unionen og av varslingstersklene som er fastsatt på tidspunktet for vedtakelsen 

av denne gjennomføringsbeslutning, bør ikke endres selv om unionsretten opphører å gjelde for Det forente kongerike 

på et senere tidspunkt, og ingen utmeldingsavtale har trådt i kraft. Dette mulige scenarioet vil ikke påvirke fastsettelsen 

av disse verdiene i nevneverdig grad. De felles ytelsesmålene for Unionen på det sentrale ytelsesområdet sikkerhet 

bestemmes av faktorer som er uavhengige av antallet medlemsstater. De felles ytelsesmålene for Unionen på det 

sentrale ytelsesområdet miljø avhenger av flygebaner, men hvorvidt disse flygebanene omfatter bare medlemsstatenes 

luftrom eller også tredjestaters luftrom, er ikke relevant. For de felles ytelsesmålene for Unionen på de sentrale 

ytelsesområdene kapasitet og kostnadseffektivitet har beregninger vist at virkningen av Det forente kongerikes 

utmelding av Unionen vil være ubetydelig, og ingen av disse scenarioene vil derfor kreve endringer av disse 

målene. Imidlertid bør referanseverdien for de fastsatte kostnadene, referanseverdien for den fastsatte enhetskostnaden 

og sammenligningsgruppene være avhengig av om unionsretten eller en utmeldingsavtale gjelder for Det forente 

kongerike på den dagen denne gjennomføringsbeslutning trer i kraft, eller om ingen av disse to scenarioene gjelder. 

26) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

Denne beslutning får anvendelse på tredje referanseperiode nevnt i artikkel 7 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/317. 

Artikkel 2 

Felles ytelsesmål for Unionen for det sentrale ytelsesområdet sikkerhet 

De felles ytelsesmålene for Unionen på det sentrale ytelsesområdet sikkerhet, som nevnt i nr. 1.1 i avsnitt 1 i vedlegg I til 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/317, som skal nås innen utgangen av 2024 av ytere av flysikringstjenester som er 

sertifisert til å yte tjenester, er satt til følgende nivåer for sikkerhetsstyringens effektivitet: 

a) Minst nivå C i følgende mål for sikkerhetsstyring: «sikkerhetskultur», «retningslinjer og mål for sikkerhet», 

«sikkerhetsbekreftelse» og «sikkerhetsfremmende tiltak». 

b) Minst nivå D i følgende mål for sikkerhetsstyring: «håndtering av sikkerhetsrisiko». 

Artikkel 3 

Felles ytelsesmål for Unionen for det sentrale ytelsesområdet miljø 

Felles ytelsesmål for Unionen for det sentrale ytelsesområdet miljø, som definert i nr. 2.1 i avsnitt 1 i vedlegg I til 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/317, skal uttrykkes som gjennomsnittlig horisontal flygeeffektivitet i underveisfasen for 

den faktiske flygebanen og måles som gjennomsnittlig ytterligere strekning som er tilbakelagt sammenlignet med 

storsirkelavstanden, og skal ikke overstige følgende prosentverdier: 2,53 % i 2020, 2,47 % i 2021, 2,40 % i 2022, 2,40 % i 2023 

og 2,40 % i 2024. 

Artikkel 4 

Felles ytelsesmål for Unionen for det sentrale ytelsesområdet kapasitet 

Felles ytelsesmål for Unionen for det sentrale ytelsesområdet kapasitet skal i samsvar med nr. 3.1 i avsnitt 1 i vedlegg I til 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 være en gjennomsnittlig ATFM-forsinkelse i underveisfasen per flygning som 

skyldes flysikringstjenester på høyst 0,9 minutt per flygning i 2020, 0,9 minutt per flygning i 2021, 0,7 minutt per flygning i 

2022, 0,5 minutt per flygning i 2023 og 0,5 minutt per flygning i 2024.  
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Artikkel 5 

Felles ytelsesmål for Unionen for det sentrale ytelsesområdet kostnadseffektivitet 

1. Felles ytelsesmål for Unionen for det sentrale ytelsesområdet kostnadseffektivitet, som definert i nr. 4.1 i avsnitt 1 i 

vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2019/317, skal være en endring fra år til år for den gjennomsnittlige 

unionsomfattende fastsatte enhetskostnaden for flysikringstjenester i underveisfasen på -1,9 % for 2020, -1,9 % for 2021, -1, 

9 % for 2022, -1,9 % for 2023 og -1,9 % for 2024. Endringen fra år til år skal beregnes med utgangspunkt i referanseverdien for 

den fastsatte enhetskostnaden fastsatt i nr. 3. 

2. Referanseverdien for fastsatte kostnader fastsettes til 

a) 6 245 065 000 euro i EUR2017 dersom unionsretten opphører å gjelde for Det forente kongerike på en dato som inntreffer 

før datoen for ikrafttredelse av denne gjennomføringsbeslutning, og ingen utmeldingsavtale inngått med Det forente 

kongerike har trådt i kraft innen nevnte dato, 

b) 7 047 092 000 euro i EUR2017 i alle andre tilfeller. 

3. Referanseverdien for den fastsatte enhetskostnaden fastsettes til 

a) 49,29 euro i EUR2017 dersom unionsretten opphører å gjelde for Det forente kongerike på en dato som inntreffer før 

datoen for ikrafttredelse av denne gjennomføringsbeslutning, og ingen utmeldingsavtale inngått med Det forente kongerike 

har trådt i kraft innen nevnte dato, 

b) 50,65 euro i EUR2017 i alle andre tilfeller. 

Artikkel 6 

Varslingsterskler 

1. Medlemsstatene kan be om en revisjon av ett eller flere ytelsesmål i ytelsesplanene i samsvar med artikkel 18 nr. 1 

bokstav a) punkt i) i gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 dersom 

a) den faktiske trafikken, registrert av Eurocontrol, i et gitt kalenderår avviker fra trafikkprognosen i ytelsesplanen som er 

vedtatt i samsvar med artikkel 16 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/317, med minst 10 % av IFR-flybevegelsene, 

b) den faktiske trafikken, registrert av Eurocontrol, i et gitt kalenderår avviker fra trafikkprognosen i ytelsesplanen som er 

vedtatt i samsvar med artikkel 16 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/317, med minst 10 % av tjenesteenhetene. 

2. Medlemsstatene kan be om en revisjon av ett eller flere ytelsesmål i ytelsesplanene i samsvar med artikkel 18 nr. 1 

bokstav a) punkt i) i gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 dersom variasjonen i referanseverdiene som følge av 

sesongavhengige oppdateringer av NOP i henhold til artikkel 9 nr. 4 bokstav a) og artikkel 9 nr. 8 i gjennomføringsforordning 

(EU) 2019/123(5) sammenlignet med referanseverdiene fra den siste versjonen av NOP som foreligger på tidspunktet for 

utarbeiding av ytelsesplanen, er minst 

a) 0,05 minutts ATFM-forsinkelse i underveisfasen dersom referanseverdien fra den siste versjonen av NOP som foreligger på 

tidspunktet for utarbeiding av ytelsesplanen, er mindre enn 0,2 minutts ATFM-forsinkelse i underveisfasen, eller 

b) 0,04 minutts ATFM-forsinkelse i underveisfasen, økt med 5 % av referanseverdien fra den siste versjonen av NOP som 

foreligger på tidspunktet for utarbeiding av ytelsesplanen, dersom referanseverdien er større enn eller lik 0,2 minutts 

ATFM-forsinkelse i underveisfasen. 

  

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/123 av 24. januar 2019 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011 (EUT L 28 av 31.1.2019, 

s. 1). 
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Artikkel 7 

Sammenligningsgrupper 

Sammenligningsgruppene av ytere av flysikringstjenester med et lignende operasjonelt og økonomisk miljø, med henblikk på å 

vurdere ytelsesmålene for det sentrale ytelsesområdet kostnadseffektivitet, fastsettes som følger: 

a) Dersom unionsretten opphører å gjelde for Det forente kongerike på en dato som inntreffer før datoen for ikrafttredelse av 

denne gjennomføringsbeslutning, og ingen utmeldingsavtale inngått med Det forente kongerike har trådt i kraft innen 

nevnte dato: 

i) Gruppe A: Ytere av flysikringstjenester i Tyskland, Frankrike, Spania og Italia. 

ii) Gruppe B: Ytere av flysikringstjenester i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Irland. 

iii) Gruppe C: Ytere av flysikringstjenester i Tsjekkia, Kroatia, Slovenia, Ungarn, Slovakia, Bulgaria, Polen, Romania og 

Portugal. 

iv) Gruppe D: Ytere av flysikringstjenester i Kypros, Malta, Estland, Latvia, Litauen og Hellas. 

v) Gruppe E: Ytere av flysikringstjenester i Østerrike, Sveits, Belgia-Luxembourg og Nederland. 

b) I alle andre tilfeller: 

i) Gruppe A: Ytere av flysikringstjenester i Tyskland, Det forente kongerike, Frankrike, Spania og Italia. 

ii) Gruppe B: Ytere av flysikringstjenester i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Irland. 

iii) Gruppe C: Ytere av flysikringstjenester i Tsjekkia, Kroatia, Slovenia, Ungarn, Slovakia, Bulgaria, Polen, Romania og 

Portugal. 

iv) Gruppe D: Ytere av flysikringstjenester i Kypros, Malta, Estland, Latvia, Litauen og Hellas. 

v) Gruppe E: Ytere av flysikringstjenester i Østerrike, Sveits, Belgia-Luxembourg og Nederland. 

Artikkel 8 

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

Utferdiget i Brussel 29. mai 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/123 

av 24. januar 2019 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) og om 

oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 551/2004 av 10. mars 2004 om organisering og bruk av Det 

felles europeiske luftrom («luftromsforordningen»)(1), særlig artikkel 6 nr. 4 og 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Nettverksfunksjonene bør være en tjeneste av allmenn interesse som brukes for/innenfor rammen av Det europeiske nett 

for lufttrafikkstyring (EATMN, heretter kalt «nettverket»). De bør bidra til bærekraftig utvikling av lufttransports-

ystemet ved å sikre det nødvendige nivået med hensyn til ytelse, driftskompatibilitet, forenlighet og samordning av 

tiltak, herunder dem som skal sikre optimal bruk av knappe ressurser. 

2) Utformingen av det europeiske rutenettet, forvaltningen av nettverkskapasiteten og lufttrafikkstrømmene og 

samordningen av knappe ressurser i samsvar med forordning (EF) nr. 551/2004 bør ikke berøre medlemsstatenes 

suverenitet over sitt luftrom og deres ansvar for offentlig orden, offentlig sikkerhet og forsvarsspørsmål, som fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004(2). 

3) Nettverket bør omfatte alle fysiske og driftsmessige komponenter som regulerer ytelsen, særlig når det gjelder 

punktlighet og flygeeffektivitet, til luftfartøyene som brukes i luftrommet innenfor Den internasjonale organisasjon for 

sivil luftfarts (ICAO) Europa-region (EUR), der medlemsstatene har ansvar for yting av lufttrafikktjenester. 

4) Det europeiske rutenettet bør utformes for å forbedre rutenes effektivitet ut fra et «utgang-til-utgang»-perspektiv i alle 

faser av flygningen, idet det tas særlig hensyn til flygeeffektivitet og miljøaspekter. 

5) Det er behov for driftsmessige tiltak for å utvikle effektive luftromsstrukturer og forvalte den tilgjengelige kapasiteten 

for å sikre kontinuerlig forbedring av driften av nettverket i Det felles europeiske luftrom og bidra til de felles 

ytelsesmålene for EU. Disse driftsmessige tiltakene bør muliggjøre effektiv bruk av luftrommet og sikre at 

luftromsbrukere kan trafikkere sine foretrukne flygeruter.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 28 av 31.1.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 317/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 

5.3.2020, s. 79. 

(1) EUT L 96 av 31.3. 2004, s. 20. 

(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). 

2021/EØS/30/71 
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6) Funksjonen for trafikkflytstyring (ATFM) er en integrert del av nettverksfunksjonene som tar sikte på å optimere 

utnyttingen av tilgjengelig luftromskapasitet. Denne funksjonen bør derfor presiseres nærmere, idet det tas hensyn til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 255/2010(3). 

7) I henhold til forordning (EF) nr. 551/2004 skal det fastsettes detaljerte gjennomføringsregler for å samordne og 

harmonisere prosessene og framgangsmåtene for å effektivisere forvaltningen av frekvenser for luftfarten. Gjennom de 

detaljerte gjennomføringsreglene vil det også måtte opprettes en sentral funksjon for å samordne arbeidet med tidlig 

påvisning og oppfyllelse av frekvensbehov for å støtte utformingen og driften av nettverket. 

8) ICAOs arbeid innenfor utforming av luftrom, trafikkflytstyring og forvaltning av frekvenser og transponderkoder for 

radar bør ligge til grunn for optimeringen av nettverkets utvikling og drift. 

9) Medlemsstatene bør oppfylle sine forpliktelser overfor ICAO når det gjelder utforming av luftrom, trafikkflytstyring og 

forvaltning av frekvenser og transponderkoder for radar, og bør gjennomføre dem mer effektivt for nettverket. 

Nettverksforvalteren bør sørge for samordning og støtte på dette området. 

10) Gjennomføringen av ATFM-funksjonen bør ikke berøre rådsforordning (EØF) nr. 95/93(4). Lufthavner som er inn- og 

utflygingspunkter i nettverket, er viktige for nettverkets samlede ytelse. I forbindelse med utøvelsen av denne 

funksjonen bør det derfor samarbeides med lufthavnoperatører som samordner arbeidet på bakken, for å optimere 

kapasiteten på bakken. Dette vil forbedre nettverkets samlede kapasitet. Det bør dessuten fastsettes prosedyrer for å øke 

samsvaret mellom tidsluker og reiseplaner for å optimere nettverkets tilgjengelige kapasitet, også i lufthavnene. 

11) Tildelingen av radiospektrum skjer innenfor rammen av Den internasjonale teleunion (ITU). Medlemsstatene har ansvar 

for å kommunisere sine sivile luftfartskrav til ITU og deretter bruke frekvensbåndet som er tildelt til allmenn lufttrafikk, 

optimalt. I europaparlaments- og rådsvedtak nr. 676/2002/EF(5) er det fastsatt en politikk og rammeregler for dette 

området. 

12) ICAO har utarbeidet veiledningsmateriale som er relevant for radartransponderkodene, herunder modus  

S-spørresenderkodene og radiofrekvensfunksjonene. Organisasjonen driver også et system for registrering av 

frekvenstildeling for allmenn lufttrafikk i ICAO-region for Europa. Systemet forvaltes for tiden av Eurocontrol, som 

fungerer som nettverksforvalter. 

13) Hendelsene knyttet til nedskytingen av MH 17 i Ukrainas luftrom 17. juli 2014 og terrorangrepet i Brussel lufthavn  

22. mars 2016 har vist at det er behov for en sentral enhet som kan bidra til å samordne risikoreduserende tiltak lokalt, 

regionalt og på nettverksplan for å sikre rettidig innsats i framtidige krisesituasjoner som påvirker luftfarten. 

14) En nettverksforvalter bør fungere som et upartisk vedkommende organ som utfører de oppgavene som er nødvendige for 

å ivareta nettverksfunksjonene fastsatt i forordning (EF) nr. 551/2004 på en effektiv måte og med tilstrekkelige 

ressurser. Den som søker om å bli nettverksforvalter, bør kunne dokumentere hvilke midler og ressurser vedkommende 

planlegger å sikre for å oppfylle de kravene som stilles til dette organet. Nettverksforvalteren bør representeres av en 

forvalter fra det organet som er utpekt til nettverksforvalter. 

15) Det er en fordel at ett organ samordner de ulike nettverksfunksjonene til støtte for tiltak som treffes på lokalt og 

subregionalt plan, for å utvikle og fremme ensartede driftsmessige og strategiske mål for nettverket på kort og lang sikt i 

tråd med ytelsesmålene. Nettverksfunksjonene bør imidlertid leveres av de driftsmessig berørte partene og av 

nettverksforvalteren og på medlemsstatsplan og i de funksjonelle luftromsblokkene i samsvar med ansvarsfordelingen 

fastsatt i denne forordning.  

  

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 255/2010 av 25. mars 2010 om fastsettelse av felles regler for trafikkflytstyring (EUT L 80 av 26.3.2010, 

s. 10). 

(4) Rådsforordning (EØF) nr. 95/93 av 18. januar 1993 om fastsettelse av felles regler for fordeling av tidsluker i lufthavnene i Fellesskapet 

(EFT L 14 av 22.1.1993, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk i Det europeiske fellesskap 

(radiospektrumvedtaket) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1). 
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16) I 2017 gransket Kommisjonen nettverksfunksjonenes styring, finansieringsordninger, kostnadsgrunnlag og kostnads-

effektivitet. Et av resultatene av denne granskingen var at nettverksforvalteren vil kunne ha nytte av sterkere styring og 

større selvstendighet i forvaltningen. 

17) Nettverksfunksjonene bør leveres på en kostnadseffektiv måte, særlig ved å unngå dobbeltarbeid. 

18) Nettverksforvalterens plikter og oppgaver bør være klart fastsatt med hensyn til gjennomføringen av nettverks-

funksjonene og nettverkets ytelse. Dette bør omfatte alle tjenester eller tiltak som må utføres sentralt til fordel for 

driftsmessig berørte parter i samsvar med samarbeidsavtaler og driftsprosesser som er avtalt med disse partene. 

19) Oppgaver som nettverksforvalteren er pålagt knyttet til overvåkingen av infrastrukturen og felles støttetjenester for 

nettverket, bør utføres idet det fullt ut tas hensyn til medlemsstatenes og driftsmessig berørte parters synspunkter. 

20) Nettverksforvalteren bør delta i utarbeidingen av planer og driftsmessige tiltak knyttet til utøvelsen av nettverks-

funksjonene på nasjonalt og subregionalt plan når slike planer og tiltak påvirker nettverkets ytelse. 

21) For å sikre tilstrekkelig nettverksytelse bør driftsplanen for nettverket omfatte driftsmessige tiltak og lokale 

referanseverdier som tar hensyn til utviklingen i nettverksforholdene og tar sikte på å nå de felles ytelsesmålene for EU. 

Videre bør nettverksforvalteren angi driftsmessige begrensninger og flaskehalser og foreslå hensiktsmessige tiltak. 

22) Bruk av prinsipper for forsvarlig forvaltning er avgjørende for kontinuerlig forbedring av trafikkflytstyringen i Unionen, 

for at det tas høyde for vekst i lufttrafikken, og for at tilgjengelig kapasitet utnyttes optimalt, samtidig som 

lufttrafikkstrømmenes miljøvirkninger reduseres. Det er derfor nødvendig å fastsette en felles ramme for planlegging og 

gjennomføring av forbedringer av nettverkets ytelse. For dette formål bør det utarbeides en strategiplan for nettverket og 

en driftsplan for nettverket på nettverksplan. 

23) Nettverksforvalteren og driftsmessig berørte parter bør samarbeide for å forbedre trafikkflytstyringen og for å treffe 

hensiktsmessige utbedringstiltak ved behov. Nettverksforvalteren bør særlig kunne innføre ATFM-tiltak for best mulig 

utnytting av tilgjengelig kapasitet og oppmuntre til at flygekontrollsektorene sørger for denne kapasiteten på best mulig 

måte. 

24) Nettverksfunksjonene bør ikke berøre bestemmelsene i artikkel 13 i forordning (EF) nr. 549/2004, som er ment å 

beskytte grunnleggende sikkerhetsinteresser eller forsvarspolitiske interesser. Nettverksfunksjonene bør heller ikke 

berøre anvendelsen av fleksibel bruk av luftrommet som fastsatt i artikkel 7 i forordning (EF) nr. 551/2004. 

25) Nettverksfunksjonene og operasjoner som organiseres i de funksjonelle luftromsblokkene, bør samordnes. 

26) Effektive militære operasjoner, sivilt-militært samarbeid og samordning er av avgjørende betydning for å nå de fastsatte 

målene. Denne forordning bør ikke omfatte beslutninger om innholdet i, omfanget av eller gjennomføringen av militære 

operasjoner og øvelser i henhold til reglene for militær lufttrafikk. Det er imidlertid viktig å dekke grensesnittene 

mellom disse operasjonene og dem som omfattes av denne forordning, av hensyn til sikkerheten og gjensidig 

effektivitet. 

27) Det er nødvendig å sikre rettidig og effektiv utøvelse av nettverksfunksjonene og støtte nettverksforvalteren i utførelsen 

av dennes oppgaver ved å opprette en effektiv ramme for samråd med driftsmessig berørte parter og detaljerte 

samarbeidsavtaler og driftsprosesser. 

28) Effektive samråd med berørte parter bør gjennomføres på nasjonalt plan, i de funksjonelle luftromsblokkene og på 

nettverksplan. 

29) For å sikre hensiktsmessig styring i forbindelse med utøvelsen av nettverksfunksjonene bør det opprettes et 

nettverksstyre.  
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30) For å sikre effektiv beslutningstaking bør nettverksstyret ha et begrenset antall medlemmer med drifts- og 

forvaltningsansvar og omfattende kunnskap og ekspertise om ATM-området. Disse medlemmene bør sikre at alle 

berørte parters interesser representeres på en balansert måte. Ytere av flysikringstjenester i assosierte stater som 

gjennom sine representanter bidrar til nettverksforvalterens arbeid, bør også kunne sitte i nettverksstyret. 

31) Nettverksstyret bør støttes i sin beslutningstaking av en arbeidsgruppe for operasjonelle spørsmål som består av ledere 

innenfor drift, og som skal bidra med kunnskap og råd om driften. 

32) For å sikre effektiv krisehåndtering på nettverksplan og støtte Den europeiske enhet for koordinering av kriser i 

luftfarten i dens oppgaver bør det opprettes et nettverk av nasjonale kontaktorganer. Kontaktorganene bør legge til rette 

for nasjonale myndigheters medvirkning og sikre et nært samarbeid med tilsvarende strukturer på medlemsstatsplan ved 

kriser. 

33) Med tanke på medlemsstatenes suverenitet over sitt luftrom og krav med hensyn til offentlig orden, offentlig sikkerhet 

og forsvarsspørsmål samt deres ansvar med hensyn til nettverksfunksjonene bør medlemsstatene underrettes og 

rådspørres om alle tiltak som har en vesentlig innvirkning på nettverkets ytelse. Kommisjonen bør på best mulig måte 

utnytte eksisterende komitémøter for å ta hensyn til deres synspunkter. 

34) Nettverksforvalterens budsjett bør gjøre det mulig for nettverksforvalteren å nå de særskilte målene fastsatt i 

ytelsesordningen og gjennomføre sitt arbeidsprogram. Budsjettet bør være atskilt fra det øvrige budsjettet til organet 

som er utpekt til å opptre som nettverksforvalter, dersom dette organet utøver annen virksomhet. Nettverksstyret bør 

bekrefte at nettverksforvalterens budsjett er forenlig med nettverksforvalterens årlige arbeidsprogram. 

35) Kommisjonen bør sikre tilstrekkelig tilsyn med nettverksforvalteren. Dette tilsynet bør ta hensyn til Den europeiske 

unions flysikkerhetsbyrås rolle som vedkommende myndighet for sertifisering av og tilsyn med nettverksforvalteren. 

36) Tredjestater som har en avtale med Unionen, bør involveres i opprettelsen og gjennomføringen av nettverksfunksjonene 

for å styrke Det felles europeiske luftroms felleseuropeiske dimensjon. 

37) Denne forordning tar behørig hensyn til erfaringene fra utøvelsen av nettverksfunksjonene siden 2011 og fastsetter 

reviderte felles regler for utøvelsen av nettverksfunksjoner. Kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011(6) bør derfor 

oppheves. 

38) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. I denne forordning fastsettes nærmere regler for gjennomføringen av nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (heretter 

kalt «nettverksfunksjoner») i samsvar med artikkel 6 i forordning (EF) nr. 551/2004. I forordningen fastsettes også regler for 

håndtering av nettverkskriser. 

2. Følgende nettverksfunksjoner omfattes av denne forordning: 

a) Utformingen av det europeiske rutenettet (ERND).  

  

(6) Kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011 av 7. juli 2011 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av nettverksfunksjoner for 

lufttrafikkstyring (ATM) og om endring av forordning (EU) nr. 691/2010 (EUT L 185 av 15.7.2011, s. 1). 
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b) Trafikkflytstyringen (ATFM) nevnt i artikkel 6 nr. 7 i forordning (EF) nr. 551/2004 og i forordning (EU) nr. 255/2010. 

c) Når det gjelder samordning av knappe ressurser: 

i) Radiofrekvenser innenfor frekvensbåndene som brukes av allmenn lufttrafikk. 

ii) Transponderkoder for radar. 

3. I forbindelse med gjennomføringen av nettverksfunksjonene får denne forordning anvendelse på medlemsstatene, Det 

europeiske flysikkerhetsbyrå (heretter kalt «Byrået»), luftromsbrukere, ytere av flysikringstjenester, lufthavnoperatører og 

lufthavnenes tidslukekoordinatorer på lokalt eller nasjonalt plan eller i de funksjonelle luftromsblokkene. 

4. Denne forordning får anvendelse på det luftrommet innenfor ICAOs EUR-region, der medlemsstatene har ansvar for å yte 

lufttrafikktjenester i henhold til artikkel 2 nr. 11 i forordning (EF) nr. 549/2004. Denne forordning kan også få anvendelse på 

luftrommet innenfor ICAO-regionene NAT, AFI og MID, der tredjestater i samsvar med artikkel 24 nr. 1 har ansvar for å yte 

lufttrafikktjenester. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning gjelder definisjonene i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 549/2004, artikkel 2 i kommisjonsforordning (EU)  

nr. 255/2010 og artikkel 2 i kommisjonsforordning (EF) nr. 2150/2005(7). 

Videre menes med 

1) «knappe ressurser» levering av midler som brukes for at ATM skal fungere effektivt, som finnes i begrenset omfang, og 

som samordnes sentralt av nettverksforvalteren for å sikre ytelsen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring 

(«nettverket»), 

2) «frekvensbånd for luftfarten» en oppføring i Den internasjonale teleunions radiofrekvensfordelingstabell av et gitt 

frekvensbånd der frekvenstildelinger foretas for allmenn lufttrafikk, 

3) «lufthavnoperatør» det organet som, også i forbindelse med annen virksomhet, i henhold til nasjonale lover og forskrifter 

har som oppgave å administrere og forvalte lufthavnanlegg og koordinere og kontrollere virksomheten til de ulike 

operatørene ved lufthavnen eller i det berørte lufthavnsystemet, 

4) «lufthavnens tidslukekoordinator» en kvalifisert fysisk eller juridisk person som er utpekt i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i 

forordning (EØF) nr. 95/93, 

5) «driftsmessig berørte parter» sivile og militære luftromsbrukere, sivile og militære ytere av flysikringstjenester og 

lufthavnoperatører som opererer i luftrommet nevnt i artikkel 1 nr. 4, 

6) «nettverksforvalter» det organet som er tillagt oppgaver som er nødvendige for utøvelsen av funksjonene nevnt i artikkel 6 

i forordning (EF) nr. 551/2004, 

7) «assosierte stater» andre tredjestater som er medlemmer av Eurocontrol enn dem som deltar i nettverksforvalterens arbeid 

i samsvar med artikkel 24 nr. 1, 

8) «ytelsesordning» rammereglene for å forbedre utførelsen av flysikringstjenester og nettverksfunksjoner i Det felles 

europeiske luftrom som nevnt i artikkel 11 i forordning (EF) nr. 549/2004,  

  

(7) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2150/2005 av 23. desember 2005 om fastsettelse av felles regler for fleksibel bruk av luftrommet (EUT 

L 342 av 24.12.2005, s. 20). 



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/1131 

 

 

9) «samarbeidsbasert beslutningstaking» en prosess der beslutninger treffes på grunnlag av samspill og samråd mellom 

medlemsstatene, driftsmessig berørte parter og andre aktører etter behov, i samsvar med artikkel 15–17, 

10) «organ for ytelsesvurdering» den uavhengige ekspertgruppen om utførelsen av flysikringstjenester og nettverksfunksjoner 

i Det felles europeiske luftrom som ble opprettet ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2296(8), 

11) «nettverksstyre» styret som opprettes ved denne forordning, og som overvåker og styrer utøvelsen av nettverks-

funksjonene, herunder utførelsen av nettverksforvalterens oppgaver, i samsvar med artikkel 18, 

12) «driftsmessig tiltak» tiltak på lokalt eller nasjonalt plan, i funksjonelle luftromsblokker eller på nettverksplan, som fastsatt 

i driftsplanen for nettverket gjennom samarbeidsbasert beslutningstaking mellom driftsmessig berørte parter og 

nettverksforvalteren, 

13) «nettverkskrise» en situasjon der det ikke er mulig å yte flysikringstjenester på påkrevd nivå, noe som fører til større tap 

av nettverkskapasitet, eller en stor ubalanse mellom nettverkskapasitet og etterspørsel, eller en større feil i 

informasjonsflyten i én eller flere deler av nettverket som følge av en uvanlig eller uforutsett situasjon, 

14) «sivilt-militært samarbeid» samspillet mellom sivile og militære myndigheter og deler av lufttrafikkstyringen nevnt i 

artikkel 3 nr. 1 som er nødvendig for å sikre sikker, effektiv og enhetlig bruk av luftrommet, 

15) «rute underlagt særlige vilkår (CDR)» en ATS-rute som er tilgjengelig bare for flygeplanlegging og bruk på særlige vilkår, 

16) «europeisk representativt organ» enhver juridisk person eller enhet som representerer én eller flere kategorier av 

driftsmessig berørte parter på europeisk plan, 

17) «nasjonalt kontaktorgan», i forbindelse med krisehåndtering, de personene i medlemsstatene som holder kontakt med 

relevante nasjonale krisehåndteringsstrukturer og -organisasjoner og Den europeiske enhet for koordinering av kriser i 

luftfarten, 

18) «påvirkning på nettverket», i forbindelse med radiofrekvensfunksjonen fastsatt i vedlegg III, en situasjon der en 

radiofrekvenstildeling forringer, hindrer eller forstyrrer virkemåten til én eller flere radiofrekvenstildelinger i nettverket 

eller motvirker optimal bruk av frekvensbåndene for luftfarten innenfor denne forordnings virkeområde, 

19) «utforming av luftrommet» en prosess som sikrer utvikling og innføring av avanserte navigasjonsfunksjoner og -teknikker, 

forbedrede rutenett og tilhørende sektorinndeling, optimerte luftromsstrukturer og kapasitetsøkende ATM-rutiner, 

20) «utnytting av luftrommet» den måten luftrommet brukes på til drift, 

21) «luftrom med frie ruter» en angitt del av luftrommet der brukerne kan planlegge sine ruter fritt mellom et innflygingspunkt 

og et utflygingspunkt uten henvisning til ATS-rutenettet, 

22) «flygekontrollsektor» («ATC-sektor») en avgrenset del av luftrommet der et flygelederteam har ATC-ansvar på et gitt 

tidspunkt, 

23) «brukerspesifisert rute» den påkrevde ruten som luftfartøyoperatørene på tidspunktet for utforming av luftrommet erklærer 

oppfyller deres behov, 

24) «sektorkonfigurasjon» en ordning som kombinerer luftromssektorer for å sikre at de operasjonelle kravene oppfylles best 

mulig og det tilgjengelige luftrommet optimeres,  

  

(8) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2296 av 16. desember 2016 om opprettelse av en uavhengig ekspertgruppe utpekt 

som organ for ytelsesvurdering for Det felles europeiske luftrom (EUT L 344 av 17.12.2016, s. 92). 
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25) «lufttrafikktjenesterute (ATS-rute)» en nærmere angitt rute i luftromsstrukturen som er utformet med sikte på å kanalisere 

lufttrafikken i den utstrekning det er nødvendig for å yte lufttrafikktjenester, 

26) «frekvenstildeling» en tillatelse gitt av en medlemsstat til å bruke en radiofrekvens eller radiofrekvenskanal under angitte 

forhold. 

Artikkel 3 

Nettverkets komponenter 

1. For denne forordnings formål omfatter nettverket lufthavnene, luftromsstrukturene og grensesnittene som knytter dem 

sammen, samt infrastrukturen og driftsmessig kapasitet i EATMN som til sammen betjener sivile og militære luftromsbrukere. 

2. Driftsmessig berørte parter og nettverksforvalteren skal, innenfor grensene for deres respektive ansvarsområder, 

planlegge, utforme, drive og overvåke nettverkskomponentene nevnt i nr. 1 i samsvar med strategiplanen for nettverket og 

driftsplanen for nettverket fastsatt i henholdsvis artikkel 8 og 9, med sikte på å forbedre nettverkets effektivitet, 

driftskompatibilitet og konnektivitet og oppnå de lokale ytelsesmålene og de felles ytelsesmålene for EU som er angitt i 

ytelsesordningen. 

KAPITTEL II 

ORGANISERING OG FORVALTNING AV NETTVERKSFUNKSJONENE 

Artikkel 4 

Utpeking av en nettverksforvalter og nettverksforvalterens oppgaver 

1. Nettverksforvalteren skal utpekes gjennom en kommisjonsbeslutning vedtatt i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 549/2004. Beslutningen skal inneholde vilkårene for utpekingen, herunder finansieringen av nettverksforvalteren. 

2. Den perioden som nettverksforvalteren utpekes for, skal vare minst to referanseperioder for ytelsesordningen fastsatt i 

artikkel 8 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013(9). 

3. Et organ skal utpekes som nettverksforvalter bare dersom det oppfyller følgende vilkår: 

a) Det har bevist sin kompetanse og evne til å utføre oppgavene angitt i artikkel 7. 

b) Det har beskrevet hovedmålene det planlegger å oppnå i løpet av perioden, samt hvordan det vil sikre god kvalitet på sine 

tjenester til driftsmessig berørte parter. 

c) Det har beskrevet metoden og ressursene som det akter å bruke, samt hvordan nettverksforvalterens oppgaver skal utføres. 

d) Dersom det også utfører andre aktiviteter enn dem som er relevante for utøvelsen av nettverksfunksjonene, har det vist at 

disse andre aktivitetene vil bli utført uavhengig av nettverksforvalterens oppgaver angitt i artikkel 7. 

4. Nettverksforvalteren skal etter å ha blitt utpekt 

a) sertifiseres av Byrået i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/373(10), 

b) opprettholde den driftsmessige og tekniske ekspertisen som er nødvendig for å utføre oppgavene angitt i artikkel 7 på en 

uavhengig, upartisk og kostnadseffektiv måte,  

  

(9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 av 3. mai 2013 om fastsettelse av en ytelsesordning for flysikringstjenester 

og nettverksfunksjoner (EUT L 128 av 9.5.2013, s. 1). 

(10) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/373 av 1. mars 2017 om fastsettelse av felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og 

flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse, om oppheving av forordning (EF)  

nr. 482/2008 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 1034/2011, (EU) nr. 1035/2011 og (EU) 2016/1377, og om endring av forordning 

(EU) nr. 677/2011 (EUT L 62 av 8.3.2017, s. 1). 
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c) opptre i samsvar med bestemmelsene om styring og samråd fastsatt i kapittel III og V, 

d) unngå interessekonflikter, 

e) overholde relevant EU-regelverk når oppgavene utføres, 

f) håndtere følsomme opplysninger på en sikker måte, 

g) representeres av en leder som skal stå som ansvarlig for utførelsen av nettverksforvalterens oppgaver og for forvaltningen 

av dens menneskelige og økonomiske ressurser. 

5. Kommisjonen skal regelmessig overvåke nettverksforvalterens arbeid og vurdere om nettverksforvalteren oppfyller 

vilkårene nevnt i nr. 3 og 4 i denne artikkel, og om oppgavene angitt i artikkel 7 er utført. 

Artikkel 5 

Vurdering 

Kommisjonen skal senest etter hver referanseperiode for ytelsesordningen vurdere om nettverksfunksjonene er gjennomført 

effektivt, og om nettverksforvalteren utfører sine oppgaver på en effektiv måte, i samsvar med artikkel 4 nr. 4. 

Artikkel 6 

Vilkår for tilbakekalling 

1. Kommisjonen har på følgende vilkår rett til å tilbakekalle utpekingen av en nettverksforvalter: 

a) Kravene nevnt i artikkel 4 og i kommisjonsbeslutningen om utpeking av nettverksforvalteren er ikke oppfylt. 

b) Betydelig og vedvarende unnlatelse av å oppfylle ytelsesmålene. 

2. Nettverksforvalteren skal fastsette og gjennomføre hensiktsmessige tiltak for å sikre kontinuiteten i utøvelsen av 

nettverksfunksjonene dersom en utpeking tilbakekalles, fram til et annet organ er utpekt til å fungere som nettverksforvalter. 

Artikkel 7 

Nettverksforvalterens oppgaver 

1. Nettverksforvalteren skal støtte gjennomføringen av nettverksfunksjonene, og skal for dette formål 

a) utarbeide og oppdatere strategiplanen for nettverket som fastsatt i artikkel 8 i samsvar med ytelsesordningen og ATM-

hovedplanen, samtidig som det tas hensyn til ICAOs europeiske flysikringsplan og tilhørende dokumenter, 

b) utarbeide driftsplanen for nettverket som fastsatt i artikkel 9 for å gjennomføre strategiplanen for nettverket, som omfatter 

kalenderårene i referanseperioden og års-, sesong-, uke- og døgnperioder, 

c) utarbeide, organisere og levere en integrert funksjon for utforming av det europeiske rutenettet i samsvar med vedlegg I, 

d) samordne trafikkflyt- og kapasitetsstyring og gjennom den sentrale ATFM-enheten samordne og gjennomføre ATFM-tiltak 

som fastsatt i vedlegg II, 

e) ivareta den sentrale funksjonen for samordning av radiofrekvenser i samsvar med artikkel 6 nr. 4 bokstav a) og b) i 

forordning (EF) nr. 551/2004 og som fastsatt i vedlegg III, herunder et sentralt register for å registrere alle opplysninger om 

radiofrekvenstildelinger, 

f) samordne prosessene for tildeling av radartransponderkoder som fastsatt i vedlegg IV,  
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g) organisere forvaltning og drift av nettverksfunksjonene, 

h) samordne og støtte håndteringen av nettverkskriser i samsvar med artikkel 19 og 21, og kontakte EACCC etter samråd med 

Kommisjonen, 

i) sikre samordning, med hensyn til nettverksfunksjonene, med andre ICAO-regioner enn EUR og stater som ikke deltar i 

nettverksforvalterens arbeid, 

j) utarbeide, oppdatere og gjennomføre nettverksforvalterens flerårige arbeidsprogram og tilhørende budsjett, 

k) utvikle og gjennomføre et varslings- eller alarmsystem for å gi Kommisjonen opplysninger basert på analyse av reiseplaner, 

slik at den kan overvåke overholdelse av driftsforbud som er pålagt luftfartsselskaper i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 2111/2005(11), eller av andre sikkerhetstiltak, eller begge deler, 

l) gi støtte som ICAO krever i forbindelse med oppgaver knyttet til utøvelsen av nettverksfunksjonene innenfor ICAOs EUR-

region, forutsatt at det inngås samarbeidsavtale med ICAO. 

2. Nettverksforvalteren skal også bidra til kontinuerlig forbedring av nettverkets drift i Det felles europeiske luftrom og til 

nettverkets overordnede ytelse, særlig når det gjelder gjennomføringen av ytelsesordningen. Nettverksforvalteren skal særlig 

a) sikre at strategiplanen for nettverket og driftsplanen for nettverket bidrar til oppnåelse av de felles EU-målene og tilhørende 

lokale ytelsesmål, og overvåke gjennomføringen av planene, 

b) utarbeide en ytelsesplan for nettverket i samsvar med ytelsesordningen og gjennomføre den etter at den er godkjent av 

Kommisjonen, 

c) innlede, støtte og samordne samarbeid mellom driftsmessig berørte parter i utviklingen og gjennomføringen av 

driftsmessige tiltak for å sikre effektiv bruk av tilgjengelig luftrom og kapasitet samt redusere forsinkelser i nettverket, 

d) i driftsplanen for nettverket identifisere alle initiativer som støtter utviklingen av samordning over landegrensene og yting 

av lufttrafikkstyring og flysikringstjenester over landegrensene, med vekt på dem som er særlig avgjørende for 

gjennomføringen av ytelsesplanen for nettverket, 

e) fastslå driftsmessige sikkerhetsrisikoer på nettverksplan i samarbeid med driftsmessig berørte parter og vurdere den 

tilknyttede sikkerhetsrisikoen for nettverket, og rapportere disse til Byrået, 

f) gi de driftsmessig berørte partene og vedkommende myndigheter i medlemsstatene og Kommisjonen opplysninger om 

trafikkprognoser samt analyse av driftsmessig ytelse i forbindelse med gjennomføringen av ytelsesordningen, 

g) støtte driftsmessig berørte parter ved utarbeiding og gjennomføring av overgangsplaner med henblikk på ibruktaking av 

større forbedringer av luftrommet eller ATM-systemet, 

h) utarbeide framgangsmåter for tildeling av ATFM-forsinkelse gjennom samarbeidsbasert beslutningstaking og legge til rette 

for en prosess for tilpasning etter utført flyging med deltakelse fra ytere av flysikringstjenester, lufthavner og nasjonale 

tilsynsmyndigheter for å behandle saker som gjelder måling, klassifisering og tildeling av ATFM-forsinkelse, 

i) støtte driftsmessig berørte parter ved gjennomføring av fleksibel bruk av luftrommet i samsvar med forordning (EF)  

nr. 2150/2005. 

3. For å fullføre oppgavene nevnt i nr. 1 og 2 skal nettverksforvalteren 

a) sikre tilgang til verktøy, prosesser og ensartede data for å støtte den samarbeidsbaserte beslutningstakingsprosessen på 

nettverksplan og sikre at disse dataene deles. Dataene skal særlig omfatte behandling av reiseplandata, europeiske 

databehandlingssystemer og luftfartsinformasjon som er av betydning for utøvelsen av nettverksfunksjoner, samt en 

elektronisk integrert informasjonsportal med tilgang for berørte parter i samsvar med artikkel 3a i forordning (EF)  

nr. 551/2004,  

  

(11) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 av 14. desember 2005 om opprettelse av en fellesskapsliste over luftfarts-

selskaper 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 (EUT L 344 av 27.12.2005, s. 15). 
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b) utarbeide en samlet og samordnet strategi for all planleggings- og driftsvirksomhet i nettverket, herunder overvåking og 

forbedring av nettverkets samlede ytelse, for å forbedre nettverkets effektivitet, driftskompatibilitet og konnektivitet, 

c) bidra til endringer av ICAO-dokumenter vedrørende nettverksfunksjonene i samsvar med EU-prosesser, 

d) støtte driftsmessig berørte parter i oppfyllelsen av de forpliktelsene som er pålagt dem i forbindelse med innføringen av 

systemene og framgangsmåtene for lufttrafikkstyring og/eller flysikringstjenester (ATM/ANS) i samsvar med den 

europeiske ATM-hovedplanen, særlig de felles prosjektene som er utformet i samsvar med Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 409/2013(12), 

e) bistå Kommisjonen og innføringsforvalteren nevnt i artikkel 9 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 409/2013 med 

innføringen, vedtakelsen og gjennomføringen av de felles prosjektene i samsvar med artikkel 5 i nevnte forordning, 

f) inngå samarbeidsavtaler med innføringsforvalteren i samsvar med artikkel 9 nr. 7 bokstav a) og artikkel 12 nr. 2 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 409/2013, 

g) overvåke ytelsen til den infrastrukturen som brukes ved utøvelsen av nettverksfunksjonene, det vil si 

i) dekningen for bakkebaserte navigasjonssystemer til støtte for innføring og drift av navigasjonsapplikasjoner, 

ii) dekningen for rombaserte navigasjonssystemer til støtte for innføring og drift av navigasjonsapplikasjoner basert på 

opplysninger fra 

a) Galileos referansesenter (GRC) for kjernekonstellasjoner i det globale satellittnavigasjonssystemet (GNSS), 

b) tjenesteyteren for EGNOS-systemet (European Geostationary Navigation Overlay Service), 

iii) overvåkingsspørresendere og avionikk, 

iv) datalinjekommunikasjon, 

v) flybårne antikollisjonssystemer (ACAS), 

vi) flybåren høydemåling, 

h) utvikle, tilrettelegge og yte felles støttetjenester for nettverket knyttet til nettverksfunksjonene som kreves av driftsmessig 

berørte parter, og som utøves sentralt for å forbedre nettverkets driftsmessige ytelse og kostnadseffektivitet, det vil si 

i) meldingssenteret for ATM og 

ii) tjenesten for håndtering av nettverksadresser, 

i) bistå organer som er tillagt ansvaret for å undersøke ulykker og hendelser innen sivil luftfart, eller for å analysere tilfeller, 

som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010(13), når de ber om slik bistand,  

  

(12) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 409/2013 av 3. mai 2013 om definisjon av felles prosjekter, fastsettelse av en 

styringsordning og identifikasjon av stimuleringstiltak som støtter gjennomføringen av den europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring 

(EUT L 123 av 4.5.2013, s. 1). 

(13) 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). 
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j) utveksle driftsdata med berørte parter i samsvar med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 550/2004, 

k) samle inn, sammenstille og analysere alle data angitt i vedlegg I–VI og på anmodning framlegge disse dataene for 

Kommisjonen, Byrået og organet for ytelsesvurdering. 

4. Nettverksforvalteren skal besvare ad hoc-anmodninger fra Kommisjonen, medlemsstatene eller Byrået om opplysninger, 

råd, analyser og lignende tilleggsoppgaver knyttet til de ulike funksjonene. 

Artikkel 8 

Strategiplan for nettverket 

1. Nettverksforvalteren skal utarbeide og oppdatere strategiplanen for nettverket i samsvar med ATM-hovedplanen og 

gjennom samarbeidsbasert beslutningstaking. Strategiplanen for nettverket skal være veiledende for nettverkets langsiktige 

utvikling og bringes i samsvar med referanseperiodene for ytelsesordningen og omfatte nettverksforvalterens mandatperiode. 

2. Strategiplanen for nettverket skal fastsettes på grunnlag av malen i vedlegg V. Den skal godkjennes av nettverksstyret og 

av Kommisjonen etter samråd med medlemsstatene. 

3. Strategiplanen for nettverket skal ta sikte på å oppnå ytelsesmålene for nettverksfunksjonene fastsatt i ytelsesordningen. 

4. Strategiplanen for nettverket skal oppdateres senest tolv måneder før hver referanseperiode begynner. 

Artikkel 9 

Driftsplan for nettverket 

1. Nettverksforvalteren skal i samarbeid med driftsmessig berørte parter utarbeide en detaljert driftsplan for nettverket for å 

gjennomføre strategiplanen for nettverket på driftsnivå på kort og mellomlang sikt gjennom samarbeidsbasert 

beslutningstaking. 

2. Driftsplanen for nettverket skal omfatte kalenderårene i referanseperioden og årsperioder, herunder driftsmessige tiltak i 

planen. 

3. Driftsplanen for nettverket skal inneholde opplysningene angitt i vedlegg VI. Driftsplanen for nettverket skal godkjennes 

av nettverksstyret. 

4. Driftsplanen for nettverket skal særlig omfatte følgende: 

a) Kravene til nettverkets driftsmessige ytelse og lokale referanseverdier for ATFM-forsinkelse for å bidra til å oppnå de de 

felles ytelsesmålene for EU. 

b) De driftsmessige tiltakene som bidrar til å nå de felles ytelsesmålene for EU og lokale ytelsesmål i ytelsesordningen som 

omfatter kalenderårene i referanseperioden og års-, sesong-, uke- og døgnperioder på bakgrunn av den seneste 

trafikkprognosen og dens utvikling. 

5. Driftsplanen for nettverket skal omfatte driftsmessige tiltak som gjelder alle nettverksfunksjoner og militære krav, dersom 

disse kravene stilles av medlemsstatene. Disse driftsmessige tiltakene skal fastsettes gjennom samarbeidsbasert beslutnings-

taking, og deres innbyrdes sammenheng skal vurderes av nettverksforvalteren. 

6. Dersom nettverksforvalteren oppdager driftsmessige begrensninger og flaskehalser som hindrer oppnåelse av de felles 

ytelsesmålene for EU og lokale ytelsesmål, skal den foreslå ytterligere driftsmessige tiltak. Slike tiltak skal fastsettes gjennom 

samarbeidsbasert beslutningstaking. 

7. Ytere av flysikringstjenester og lufthavnoperatører skal sikre at deres planer er i tråd med driftsplanen for nettverket og 

gjennomføre de driftsmessige tiltakene nevnt i nr. 4 bokstav b). 

8. Nettverksforvalteren skal oppdatere driftsplanen for nettverket etter behov og minst hver sjette måned.  
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Artikkel 10 

Utbedringstiltak 

1. Dersom ytelsesnivåene avtalt gjennom samarbeidsbasert beslutningstaking ikke nås, eller dersom de driftsmessige 

tiltakene nevnt i artikkel 9 nr. 4 bokstav b) ikke gjennomføres, skal nettverksforvalteren, som ledd i utførelsen av sine oppgaver 

og uten at det berører medlemsstatenes ansvarsområder, foreslå utbedringstiltak som skal treffes av driftsmessig berørte parter.  

I den forbindelse skal nettverksforvalteren først rådføre seg med de driftsmessig berørte partene som påvirkes av disse tiltakene, 

deretter framlegge forslaget til utbedringstiltak for drøfting i arbeidsgruppen for operasjonelle spørsmål nevnt i artikkel 18 nr. 2 

og til slutt innhente en godkjenning av forslaget til utbedringstiltak fra nettverksstyret. Driftsmessig berørte parter som påvirkes 

av disse tiltakene, skal gjennomføre dem eller underrette nettverksstyret om årsakene til at de ikke gjennomføres. 

2. Nettverksforvalteren skal underrette medlemsstatene og den nasjonale tilsynsmyndigheten med ansvar for tilsynet med 

den driftsmessig berørte parten som omfattes av utbedringstiltakene, om innholdet i tiltaket samt om eventuelle saker knyttet til 

endringer i den driftsmessige ytelsen. 

3. Medlemsstatene skal uten utilbørlig forsinkelse underrette Kommisjonen og nettverksforvalteren dersom deres ansvar 

hindrer at utbedringstiltakene blir gjennomført, eller dersom gjennomføringen av dem fører til manglende samsvar med 

ytelsesplanene. 

4. Nettverksforvalteren skal utarbeide og oppdaterte et register over de driftsmessige tiltakene og utbedringstiltak som 

driftsmessig berørte parter ikke har gjennomført, herunder årsakene som hindrer gjennomføringen av dem, og skal underrette 

Kommisjonen om dette. 

Artikkel 11 

Forbindelser med driftsmessig berørte parter 

1. For å overvåke og forbedre nettverkets samlede ytelse skal nettverksforvalteren inngå hensiktsmessige samarbeidsavtaler 

med driftsmessig berørte parter i samsvar med artikkel 17. 

2. Nettverksforvalteren og driftsmessig berørte parter skal samordne utviklingen og bruken av de verktøyene og systemene 

som er nødvendige for at utførelsen av nettverksfunksjoner skal oppfylle kravene i artikkel 3 nr. 2. 

3. De driftsmessig berørte partene skal sikre at de driftsmessige tiltakene som gjennomføres på lokalt plan eller i de 

funksjonelle luftromsblokkene, er forenlige med de tiltakene som fastsettes gjennom samarbeidsbasert beslutningstaking. 

4. De driftsmessig berørte partene skal gi nettverksforvalteren de relevante opplysningene angitt i vedlegg I–VI, i samsvar 

med frister og krav fastsatt gjennom samarbeidsbasert beslutningstaking. 

Artikkel 12 

Forbindelser med medlemsstatene 

1. Ved utførelsen av sine oppgaver skal nettverksforvalteren ta behørig hensyn til medlemsstatenes ansvar knyttet til deres 

suverenitet over sine luftrom og ansvar for offentlig orden og sikkerhet samt forsvarsspørsmål. 

2. Medlemsstatene er fortsatt ansvarlige for nærmere utvikling, godkjenning og etablering av luftromsstrukturene i det 

luftrommet de har ansvaret for. 

3. Når medlemsstatenes myndigheter er involvert i operasjonelle spørsmål knyttet til nettverksfunksjonene, særlig 

samordningen av knappe ressurser nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav c), skal nettverksforvalteren rådspørre dem innenfor den 

samarbeidsbaserte beslutningstakingsprosessen og gjennomføre de beslutningene som fastsettes i denne prosessen, på nasjonalt 

plan. 

Artikkel 13 

Forbindelser med funksjonelle luftromsblokker 

1. Nettverksforvalteren skal ha et nært samarbeid og samordne med ytere av flysikringstjenester i de funksjonelle 

luftromsblokkene, særlig med hensyn til strategisk planlegging og taktisk styring av daglig trafikkflyt og kapasitet.  
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2. Nettverksforvalteren skal i nært samarbeid med ytere av flysikringstjenester i de funksjonelle luftromsblokkene utarbeide 

harmoniserte prosesser, prosedyrer og grensesnitt for å legge til rette for den operasjonelle konnektiviteten mellom funksjonelle 

luftromsblokker. 

3. Medlemsstater som samarbeider i en funksjonell luftromsblokk, skal bestrebe seg på å utarbeide samlede synspunkter på 

de strategiske spørsmålene om nettverksfunksjonene nevnt i artikkel 21 nr. 2. 

4. Ytere av flysikringstjenester som samarbeider i en funksjonell luftromsblokk, skal bestrebe seg på å utforme samlede 

synspunkter til støtte for samarbeidsbasert beslutningstaking. 

Artikkel 14 

Sivilt-militært samarbeid 

1. Medlemsstatene skal sikre hensiktsmessig deltakelse fra nasjonale militære myndigheter i all virksomhet knyttet til 

utøvelsen av nettverksfunksjonene. 

2. Medlemsstatene skal sikre at militære ytere av flysikringstjenester og militære luftromsbrukere er hensiktsmessig 

representert i samrådsprosessen og i samarbeidsavtaler som nettverksforvalteren oppretter. 

3. Nettverksforvalteren skal sikre at hensiktsmessige tiltak treffes for å muliggjøre og støtte samordning med nasjonale 

militære myndigheter og andre berørte militære organer, herunder Det europeiske forsvarsbyrå. Denne samordningen skal 

omfatte alle aspekter ved utøvelsen av nettverksfunksjonene som har innvirkning på militær virksomhet. 

4. Funksjonen for utforming av det europeiske rutenettet og ATFM-funksjonen skal utøves uten at dette berører reservert 

eller begrenset luftrom med hensyn medlemsstatenes eksklusive eller særskilte bruk. Nettverksforvalteren skal fremme og 

samordne tilgangen til ruter underlagt særlige vilkår gjennom disse luftrommene og legge til rette for oppfyllelse av militære 

krav og tiltak for krisehåndtering. 

KAPITTEL III 

STYRING AV NETTVERKSFUNKSJONENE 

Artikkel 15 

Samarbeidsbasert beslutningstaking 

1. Medlemsstatene og driftsmessig berørte parter skal utøve nettverksfunksjoner med støtte fra nettverksforvalteren gjennom 

samarbeidsbasert beslutningstaking som omfatter 

a) samrådsordningen angitt i artikkel 16, 

b) detaljerte samarbeidsavtaler og driftsprosesser i samsvar med artikkel 17. 

2. Nettverksforvalteren skal bistå nettverksstyret med å vedta tiltak knyttet til styringen av nettverksfunksjonene fastsatt i 

artikkel 18. 

3. Dersom én eller flere driftsmessige berørte parter gjør innsigelse mot nettverksforvalterens tiltak, skal nettverksforvalteren 

forelegge saken for nettverksstyret for avgjørelse. 

Artikkel 16 

Samrådsprosess 

1. Nettverksforvalteren skal innføre en framgangsmåte for hensiktsmessige og regelmessige samråd med de berørte partene 

nevnt i artikkel 1 nr. 3. 

2. Samrådet skal omfatte de detaljerte samarbeidsavtalene og driftsprosessene fastsatt i artikkel 17, strategiplanen for 

nettverket, driftsplanen for nettverket og ytelsesplanen for nettverket samt framdriften i gjennomføringen av planene, rapporter 

til Kommisjonen og driftsspørsmål.  
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3. Nettverksforvalteren skal tilpasse samrådsprosessen til de enkelte nettverksfunksjonenes behov. For å sikre at 

lovgivningsmessige spørsmål kan behandles, skal medlemsstatene myndigheter involveres når det er nødvendig. 

4. Dersom driftsmessig berørte parter hevder at deres synspunkter i en bestemt sak ikke er tatt i betraktning, skal saken i 

første omgang forelegges nettverksforvalteren for videre behandling. Dersom saken ikke kan løses på denne måten, skal saken 

forelegges nettverksstyret for avgjørelse. 

Artikkel 17 

Samarbeidsavtaler og driftsprosesser 

1. Nettverksforvalteren skal utarbeide detaljerte samarbeidsavtaler med driftsmessig berørte parter, medlemsstatene, 

tredjestater som nevnt i artikkel 24 nr. 1 og eventuelt assosierte stater, og driftsprosesser for å løse planleggingsmessige og 

operasjonelle spørsmål knyttet til utøvelsen av nettverksfunksjonene, idet det tas særlig hensyn til de enkelte 

nettverksfunksjonenes særtrekk og krav som angitt i vedlegg I–IV. 

2. Nettverksforvalteren skal sikre at de detaljerte samarbeidsavtalene og driftsprosessene inneholder regler for underretning 

til de berørte partene nevnt i artikkel 1 nr. 3 om utbedringstiltakene som følger av den samarbeidsbaserte beslutningstakingen. 

3. Disse detaljerte samarbeidsavtalene og driftsprosessene skal oppfylle kravene om atskillelse av tjenesteyting og 

reguleringsspørsmål som nevnt i artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 549/2004. 

Artikkel 18 

Nettverksstyret 

1. Nettverksstyret har ansvar for å 

a) godkjenne utkastet til strategiplan for nettverket, 

b) godkjenne driftsplanene for nettverket, 

c) godkjenne forslagene til utbedringstiltak som nevnt i artikkel 10, 

d) godkjenne spesifikasjonene for samrådsprosessene samt de detaljerte samarbeidsavtalene og driftsprosessene for 

nettverksfunksjonene nevnt i artikkel 15 og 17 og prosessen for tilpasning etter utført flyging nevnt i artikkel 7 nr. 2 

bokstav h), 

e) godkjenne forretningsordenen for Den europeiske enhet for koordinering av kriser i luftfarten fastsatt i artikkel 19 nr. 5 og 

dens arbeidsprogram, 

f) overvåke framdriften i gjennomføringen av strategiplanen for nettverket, driftsplanen for nettverket og ytelsesplanen for 

nettverket nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav b), og håndtere eventuelle avvik fra opprinnelige planer, 

g) overvåke samrådsprosessen med driftsmessig berørte parter, 

h) overvåke virksomheten knyttet til forvaltningen av nettverksfunksjonene og utførelsen av nettverksforvalterens oppgaver, 

herunder kvaliteten på de tjenestene denne yter til driftsmessig berørte parter, 

i) overvåke nettverksforvalterens virksomhet knyttet til nettverkskriser, 

j) godkjenne Kommisjonens rapport nevnt i artikkel 22 nr. 3. 

k) håndtere de sakene nevnt i artikkel 15 nr. 3 og artikkel 16 nr. 4 som ikke er løst på nivået for den enkelte 

nettverksfunksjon, 

l) godkjenne nettverksforvalterens årsbudsjett, 

m) godkjenne styrets forretningsorden, 

n) godkjenne arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 7 nr. 1 bokstav j) og overvåke gjennomføringen av det,  
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o) godkjenne ytelsesplanen for nettverket nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav b), 

p) avgi en uttalelse om eventuelle tilleggsfunksjoner som kan tilskrives nettverksforvalteren ved anvendelse av artikkel 6 

nr. 3 eller artikkel 6 nr. 4 bokstav c) i forordning (EF) nr. 551/2004, 

q) gi anbefalinger med henblikk på å overvåke ytelsen når det gjelder infrastrukturen nevnt i artikkel 7 nr. 3 bokstav g), 

herunder tilsvarende nytte- og kostnadsanalyser, 

r) avgi uttalelser om utviklingen og ytingen av felles støttetjenester for nettverket som nevnt i artikkel 7 nr. 3 bokstav h), 

herunder tilsvarende nytte- og kostnadsanalyser. 

s) godkjenne samarbeidsavtalene nevnt i artikkel 7 nr. 1 bokstav l), artikkel 7 nr. 3 bokstav f) og artikkel 24, 

t) avgi en uttalelse om utpekingen av nettverksforvalteren som nevnt i artikkel 4 nr. 4 bokstav g). 

2. Nettverksstyret skal opprette arbeidsgrupper for å bistå den i dens arbeid, særlig en arbeidsgruppe for operasjonelle 

spørsmål som består av driftsmessig berørte parters ledere innenfor drift. 

3. Nettverksstyret skal ha følgende medlemmer med stemmerett: 

a) Én representant for ytere av flysikringstjenester i hver funksjonelle luftromsblokk som er opprettet eller skal opprettes, med 

til sammen fire stemmer for alle ytere av flysikringstjenester. 

b) Fire representanter for kommersielle og ikke-kommersielle sivile luftromsbrukere. 

c) To representanter for lufthavnoperatører. 

d) To representanter for militære ytere av flysikringstjenester og luftromsbrukere. 

4. Nettverksstyret skal ha følgende medlemmer uten stemmerett: 

a) Nettverksstyrets leder. 

b) Én representant for Kommisjonen. 

c) Lederen for nettverksforvalteren nevnt i artikkel 4 nr. 4 bokstav g). 

d) Lederen for arbeidsgruppen for operasjonelle spørsmål nevnt i nr. 2. 

e) To representanter for ytere av flysikringstjenester i assosierte stater som bidrar til nettverksforvalterens arbeid. 

f) Én representant for Eurocontrol. 

5. Hvert medlem av nettverksstyret skal ha en stedfortreder. 

6. Kommisjonen skal utpeke lederen for nettverksstyret basert på vedkommendes tekniske kompetanse og ekspertise og etter 

forslag fra de stemmeberettigede medlemmene i nettverksstyret. Den skal også utpeke to nestledere blant de stemmeberettigede 

medlemmene. 

7. Kommisjonen skal utpeke de stemmeberettigede medlemmene og deres stedfortredere nevnt i nr. 3 bokstav a) etter forslag 

fra deres organisasjoner. Den skal utpeke stemmeberettigede medlemmer og deres stedfortredere nevnt i nr. 3 bokstav b) og c) 

etter forslag fra deres respektive europeiske representative organer. Kommisjonen skal utpeke det stemmeberettigede 

medlemmet og dettes stedfortreder nevnt i nr. 3 bokstav d) etter forslag fra Det europeiske forsvarsbyrå. Den skal utpeke 

medlemmene uten stemmerett nevnt i nr. 4 bokstav e) etter forslag fra Eurocontrol basert både på en rotasjon som gjør at de 

assosierte statene utpekes etter tur, og på driftsbehovene på tidspunktet for utpekingen. 

8. Kommisjonen kan utpeke observatører og uavhengige eksperter som rådgivere som skal utøve sine verv som 

privatpersoner og representere et bredt utvalg av fagområder som omfatter nettverksfunksjonene.  
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9. Medlemmene angitt i nr. 4 bokstav a) og b) har rett til å forkaste forslag som påvirker 

a) forenligheten mellom nettverksstyrets virksomhet og denne forordnings mål, 

b) upartisk og rettferdig utøvelse av nettverksfunksjonene. 

10. Beslutningene i nr. 1 bokstav a–e), j), l)–o) og s) skal vedtas av nettverksstyrets stemmeberettigede medlemmer med 

simpelt flertall. 

11. Nettverksstyrets leder skal innkalle til styremøtene. Styret skal avholde minst tre ordinære møter i året. I tillegg skal det 

tre sammen på anmodning fra lederen eller Kommisjonen. Nettverksforvalteren skal ivareta sekretariatet for nettverksstyret og 

styrelederen. 

12. Nettverksforvalteren skal sørge for de ressursene som er nødvendige for å opprette nettverksstyret og dets arbeidsgrupper 

og for deres virksomhet. 

KAPITTEL IV 

HÅNDTERING AV NETTVERKSKRISER 

Artikkel 19 

Den europeiske enhet for koordinering av kriser i luftfarten 

1. Håndteringen av nettverkskriser skal støttes gjennom opprettelsen av en europeisk enhet for koordinering av kriser i 

luftfarten (EACCC – European Aviation Crisis Coordination Cell). EACCC skal gjennom sitt arbeid bidra til samordning av 

innsatsen ved nettverkskriser. 

2. EACCC skal som faste medlemmene ha én representant fra hver av følgende: 

a) En medlemsstat som har fått mandat til dette av alle medlemsstatene. 

b) Kommisjonen. 

c) Byrået. 

d) Eurocontrol. 

e) Nettverksforvalteren. 

f) Militæret. 

g) Yterne av flysikringstjenester. 

h) Lufthavnoperatørene. 

i) Luftromsbrukerne. 

Kommisjonen skal utpeke disse medlemmene og deres stedfortredere. Utpekingen skal skje etter forslag fra 

1) medlemsstatene, i tilfellet nevnt i første ledd bokstav a), 

2) Byrået, Eurocontrol og nettverksforvalteren, i tilfellet nevnt i første ledd henholdsvis bokstav c), d) eller e), 

3) Det europeiske forsvarsbyrå, i tilfellet nevnt i første ledd bokstav f), 

4) de respektive europeiske representative organene, i tilfellet nevnt i første ledd bokstav g), h) og i). 

3. Hver medlemsstat skal utpeke et kontaktorgan (nasjonalt kontaktorgan) og en stedfortreder i EACCC og legge til rette for 

at de har tilgang til relevant informasjon fra nasjonale krisehåndteringsstrukturer uten begrensning til luftfartsområdet. De 

nasjonale kontaktorganene skal utføre sine oppgaver i samsvar med EACCCs forretningsorden.  
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4. EACCC kan fra sak til sak og avhengig av den aktuelle krisens karakter involvere eksperter for å bistå ved utarbeidingen 

av krisehåndteringstiltak. 

5. EACCC skal utarbeide sin forretningsorden og endringer av den, som skal godkjennes av nettverksstyret i samsvar med 

artikkel 18 nr. 1 bokstav e). 

6. Nettverksforvalteren skal sørge for de ressursene som er nødvendige for å opprette og drive EACCC. 

Artikkel 20 

Nettverksforvalterens oppgaver 

Nettverksforvalteren skal, om nødvendig med støtte fra EACCC, 

a) samordne innsatsen for å håndtere nettverkskriser, i nært samarbeid med tilsvarende strukturer i medlemsstatene, 

b) støtte aktiveringen og samordningen av beredskapsplaner på medlemsstatsplan, særlig gjennom et nettverk av nasjonale 

kontaktorganer, 

c) utarbeide risikoreduserende tiltak på nettverksplan for å sikre rask innsats ved en nettverkskrise for å verne og sikre 

kontinuerlig og sikker drift av nettverket. For dette formål skal nettverksforvalteren uavhengig 

i) overvåke nettverkssituasjonen med hensyn til nettverkskriser 24 timer i døgnet, 

ii) sikre effektiv informasjonshåndtering og kommunikasjon ved å formidle nøyaktige, rettidige og ensartede 

opplysninger for å støtte medlemsstatene og de driftsmessig berørte partene i deres beslutninger om hvordan de skal 

hente seg inn etter nettverkskriser og/eller redusere virkningen av dem på nettverket, 

iii) legge til rette for organisert innsamling og sentralisert lagring av disse opplysningene, 

d) når det er hensiktsmessig, gjøre Kommisjonen, Byrået eller medlemsstatene oppmerksom på mulighetene for ytterligere 

støtte for å redusere nettverkskrisen, herunder kontakt med operatører av andre transportmidler som kan kunne identifisere 

og gjennomføre løsninger med ulike transportsystemer, 

e) overvåke og rapportere om nettverkets gjenoppretting og stabilitet til EACCC. 

f) tilrettelegge, forenkle og gjennomføre et avtalt program for nettverkskriseøvelser som omfatter medlemsstater og 

driftsmessig berørte parter, for å foregripe en reell nettverkskrise, 

g) utarbeide, gjennomføre og overvåke et arbeidsprogram og et risikoregister. 

KAPITTEL V 

SAMRÅD MED MEDLEMSSTATENE, OVERVÅKING, RAPPORTERING OG TILSYN 

Artikkel 21 

Informasjon til og samråd med medlemsstatene 

1. Nettverksforvalteren skal jevnlig oppdatere Kommisjonen om framdriften i utøvelsen av nettverksfunksjonene og de 

tiltakene som er truffet. Kommisjonen skal underrette medlemsstatene om denne framdriften og disse tiltakene. 

2. Kommisjonen skal ha samråd med medlemsstatene om strategiske aspekter ved nettverksfunksjonene og ta hensyn til 

deres synspunkter. 

Disse aspektene skal omfatte 

a) nettverkets samlede ytelse, 

b) nettverksforvalterens gjennomføring av utbedringstiltak nevnt i artikkel 10,  
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c) utpekingen av nettverksstyrets leder og medlemmer, 

d) utkastet til strategiplan for nettverket, særlig målene for denne planen på et tidlig stadium, 

e) utkastet til ytelsesplan for nettverket, 

f) utkastet til nettverksforvalterens årlige budsjett, 

g) nettverksforvalterens årsrapport, 

h) utkastet til EACCCs forretningsorden, 

i) spesifikasjonene for samrådsprosessene samt de detaljerte samarbeidsavtalene og driftsprosessene nevnt i artikkel 16 og 

17, 

j) spørsmålene nevnt i artikkel 12 nr. 3 som ikke er løst på nivået for den enkelte nettverksfunksjonen, 

k) tilfellene nevnt i artikkel 10 nr. 3, 

l) vurderingen nevnt i artikkel 5, 

m) utviklingen og ytingen av overvåkingstjenester knyttet til ATM/CNS-infrastrukturen og felles støttetjenester for nettverket 

knyttet til utøvelsen av nettverksfunksjonene, herunder tilsvarende nytte- og kostnadsanalyser og budsjett. 

Samrådet om annet ledd bokstav a) skal skje regelmessig. 

Artikkel 22 

Overvåking og rapportering 

1. Nettverksforvalteren skal innføre en framgangsmåte for løpende overvåking av følgende: 

a) Nettverkets driftsytelse. 

b) Tiltakene som er truffet, og ytelsesresultatene som driftsmessig berørte parter og medlemsstatene har oppnådd. 

c) Formålstjenligheten og effektiviteten ved samarbeidsbasert beslutningstaking i forbindelse med utøvelsen av hver av 

funksjonene. 

d) Kvaliteten på tjenestene til driftsmessig berørte parter på grunnlag av særskilte indikatorer. 

2. Målet for den løpende overvåkingen er å påvise eventuelle avvik fra strategiplanen for nettverket og driftsplanen for 

nettverket. De driftsmessig berørte partene skal bistå nettverksforvalteren i denne prosessen ved å framlegge data. 

3. Nettverksforvalteren skal hvert år framlegge en rapport for Kommisjonen, nettverksstyret og Byrået om de tiltakene 

nettverksforvalteren har truffet for å utføre sine oppgaver, og anbefalinger om håndtering av spørsmål som gjelder nettverket. 

Rapporten skal behandle både de enkelte nettverksfunksjonene og nettverkssituasjonen i sin helhet og gjennomføringen av 

strategiplanen for nettverket, driftsplanen for nettverket og ytelsesplanen for nettverket samt framskrittene i arbeidet med å nå 

nettverksforvalterens mål om å sikre kvaliteten på sine tjenester til driftsmessig berørte parter. Kommisjonen skal oversende 

rapporten til den berørte medlemsstaten. 

Artikkel 23 

Tilsyn med nettverksforvalteren 

Kommisjonen skal sikre tilsyn med nettverksforvalteren med hensyn til oppfyllelse av kravene i denne forordning og annet 

unionsregelverk, særlig kommisjonsforordning (EF) nr. 2150/2005, Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 390/2013, (EU) nr. 391/2013(14) og (EU) nr. 409/2013 og felles prosjekter opprettet i samsvar med sistnevnte forordning. 

Kommisjonen skal underrette medlemsstatene om resultatet av dette tilsynet.  

  

(14) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013 av 3. mai 2013 om fastsettelse av en felles avgiftsordning for 

flysikringstjenester (EUT L 128 av 9.5.2013, s. 31). 
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KAPITTEL VI 

FORBINDELSER MED TREDJESTATER 

Artikkel 24 

Tredjestaters deltakelse i nettverksforvalterens arbeid 

1. Tredjestater deltar i nettverksforvalterens arbeid i samsvar med unionsretten, med forbehold for og i samsvar med avtaler 

inngått med Unionen. 

2. Assosierte stater og deres driftsmessig berørte parter kan bidra til nettverksforvalterens arbeid. 

3. Nettverksforvalteren kan inngå samarbeidsavtaler med ytere av flysikringstjenester som er etablert i andre stater enn dem 

som er nevnt i nr. 1 og 2, innenfor ICAO-regionene EUR, NAT, AFI og MID, dersom disse statene deltar i en funksjonell 

luftromsblokk eller deres deltakelse har en direkte innvirkning på nettverkets ytelse, og for å sikre hensiktsmessig regional 

driftskompatibilitet og konnektivitet. 

4. Nettverksforvalteren kan også inngå samarbeidsavtaler med ytere av flysikringstjenester som er etablert i stater innenfor 

andre ICAO-regioner enn dem som er nevnt i nr. 3, for å kunne utveksle opplysninger om nettverksfunksjonene og dermed 

forbedre utøvelsen av nettverksfunksjoner og nettverkets ytelse. 

KAPITTEL VII 

FINANSIERING OG BUDSJETT 

Artikkel 25 

Finansiering av nettverksforvalteren og nettverksforvalterens budsjett 

1. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for å finansiere nettverksfunksjonene som er tillagt nettverks-

forvalteren, ved hjelp av flysikringsavgifter. 

2. Nettverksforvalteren skal fastsette sine kostnader på en klar og åpen måte. 

3. Nettverksforvalteren skal fastsette et budsjett som er 

a) tilpasset målene i ytelsesplanen for nettverket nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav b), 

b) tilpasset gjennomføringen av arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 7 nr. 1 bokstav j), 

c) angitt i atskilte regnskaper dersom det organet som er utpekt til å opptre som nettverksforvalter, også utfører andre 

oppgaver enn dem som er nevnt i artikkel 7. 

KAPITTEL VIII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 26 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 677/2011 oppheves. 

Artikkel 27 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Den får anvendelse fra 1. januar 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 24. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

FUNKSJONEN FOR UTFORMING AV DET EUROPEISKE RUTENETTET 

DEL A 

Formål og virkeområde 

1. Formålet med funksjonen for utforming av det europeiske rutenettet (European Route Network Design – ERND) er å 

a) utarbeide og gjennomføre en forbedringsplan for det europeiske rutenettet for å oppnå sikker og effektiv avvikling av 

lufttrafikken, der det tas behørig hensyn til innvirkningen på miljøet, 

b) innenfor rammen av forbedringsplanen for det europeiske rutenettet legge til rette for utarbeidingen av en luftroms-

struktur som sikrer det påkrevde nivået av sikkerhet, kapasitet, fleksibilitet, tilpasningsevne, miljøytelse og 

sammenhengende rask ytelse av flysikringstjenester, der det tas behørig hensyn til sikkerhets- og forsvarsbehov, 

c) sikre regional konnektivitet og driftskompatibilitet i det europeiske rutenettet innenfor ICAOs EUR-region og med 

tilgrensende ICAO-regioner. 

2. Forbedringsplanen for det europeiske rutenettet er en rullerende plan som er fastsatt av nettverksforvalteren i samarbeid 

med medlemsstatene og driftsmessig berørte parter. Planen omfatter resultatet av dens virksomhet i forbindelse med 

utformingen av rutenettet på kort og mellomlang sikt i samsvar med de veiledende prinsippene i strategiplanen for 

nettverket. Den skal gjenspeile alle de elementene som er nødvendige for å sikre at det europeiske luftrom er utformet som 

én enhet, og den skal oppfylle de felles ytelsesmålene for EU som er fastsatt for nettverksforvalteren i ytelsesordningen. 

3. Forbedringsplanen for det europeiske rutenettet utgjør den særskilte ERND-delen av driftsplanen for nettverket og 

inneholder nærmere regler for gjennomføringen av ERND-delen av strategiplanen for nettverket. 

4. Forbedringsplanen for det europeiske rutenettet skal omfatte 

a) felles allmenne prinsipper supplert med tekniske spesifikasjoner for utforming av luftrommet, 

b) militære krav til bruk av luftrommet, 

c) det europeiske rutenettet og, der det er gjennomførbart, en luftromsstruktur med frie ruter som er utformet for å 

oppfylle alle brukerkrav, med opplysninger om alle luftromsendringer, 

d) regler for utnytting av og tilgang til rutenettet og luftrommet med frie ruter, 

e) inndeling av luftrommet i flygekontrollsektorer (ATC-sektorer) til støtte for ATS-luftrommet, 

f) prosedyrer for styring av luftrommet, 

g) en detaljert tidsplan for utarbeidingen av endringer i luftrommets utforming, 

h) tidsplanen for en felles publiserings- og gjennomføringssyklus for endringene i luftromsstrukturer og regler for 

utnytting gjennom driftsplanen for nettverket, 

i) en oversikt over den foreliggende og den forventede nettverkssituasjonen, herunder forventet ytelse basert på gjeldende 

og avtalte planer for utformingen av luftrommet. 

DEL B 

Framgangsmåte for utvikling av det europeiske rutenettet 

1. Nettverksforvalteren, medlemsstatene, luftromsbrukere og ytere av flysikringstjenester skal, som en del av funksjonelle 

luftromsblokker eller individuelt, utarbeide forbedringsplanen for det europeiske rutenettet gjennom samarbeidsbasert 

beslutningstaking som nevnt i artikkel 15. De skal anvende prinsippene for utforming av luftrommet fastsatt i del C i dette 

vedlegg.  
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2. Den samarbeidsbaserte beslutningstakingen skal følge detaljerte samarbeidsavtaler og driftsprosesser som skal fastsettes på 

ekspertplan av nettverksforvalteren og omfatte den sivil-militære dimensjonen. Disse samarbeidsavtalene skal utarbeides 

etter samråd med alle berørte parter. Samarbeidsavtalene skal tilrettelegges regelmessig for å gjenspeile behovene i 

funksjonen for utforming av det europeiske rutenettet. 

3. For å sikre at forbedringsplanen for det europeiske rutenettet tilbyr hensiktsmessig konnektivitet, skal nettverksforvalteren 

og medlemsstatene innlemme tredjestater i den samarbeidsbaserte beslutningstakingsprosessen i samsvar med artikkel 24. 

Hensiktsmessig samarbeid skal sikres mellom på den ene siden nettverksforvalteren og de detaljere samarbeidsavtalene 

som er utarbeidet på dens ekspertplan for å støtte utviklingen av forbedringsplanen for det europeiske rutenettet, og på den 

andre siden relevante ICAO-samarbeidsavtaler som er utarbeidet på ekspertplan, og som dekker forbedringer av rutenettet 

ved grensesnittet. 

4. Prosjekter for utforming av luftrommet skal være forenlige og i samsvar med forbedringsplanen for det europeiske 

rutenettet. Minst følgende endringer av prosjekter for utforming av luftrommet skal omfattes av samsvarskontroll og meldes 

til nettverksforvalteren: 

a) Endringer i rutetrasé. 

b) Endringer i ruteretning. 

c) Endringer i ruteformål. 

d) Beskrivelse av luftrommet med frie ruter, herunder tilhørende regler for utnytting. 

e) Regler for utnytting av og tilgang til ruter. 

f) Endringer av vertikale eller horisontale sektorgrenser. 

g) Tilføyelse eller fjerning av signifikante punkter. 

h) Endringer i utnyttingen av luftrom over landegrensene. 

i) Endringer av koordinatene for signifikante punkter. 

j) Endringer som påvirker dataoverføring. 

k) Endringer som påvirker opplysninger som er offentliggjort i luftfartspublikasjoner. 

l) Endringer som påvirker godkjenningsbrev vedrørende utforming og utnytting av luftrommet. 

5. Forbedringsplanen for det europeiske rutenettet skal revideres fortløpende under drift for å ta hensyn til nye eller endrede 

krav til luftrommet. I denne revisjonsprosessen skal det sikres løpende samordning med de militære myndighetene. 

DEL C 

Prinsipper for utforming av luftrommet 

1. Når forbedringsplanen for det europeiske rutenettet utarbeides, skal nettverksforvalteren, medlemsstatene og ytere av 

flysikringstjenester, som en del av funksjonelle luftromsblokker eller individuelt, gjennom samarbeidsbasert beslutnings-

taking anvende følgende prinsipper for utforming av luftrommet: 

a) Luftromsstrukturenes opprettelse og konfigurasjon skal baseres på operasjonelle krav, uavhengig av grenser for 

nasjonale eller funksjonelle luftromsblokker eller grenser for flygeinformasjonsregioner, og skal ikke være bundet av 

skillet mellom det øvre og det nedre luftrommet. 

b) Utformingen av luftromsstrukturene skal skje gjennom en åpen prosess som gjør det mulig å få innsyn i de 

beslutningene som treffes, og forstå begrunnelsen for dem, og det skal tas hensyn til kravene fra alle brukere samtidig 

som sikkerhets-, kapasitets- og miljøaspekter tas i betraktning og det tas behørig hensyn til militære og nasjonale 

sikkerhetsbehov. 

c) Nåværende og forventet trafikketterspørsel, på nettverksplan og på lokalt plan, og ytelsesmålene skal ligge til grunn for 

forbedringsplanen for det europeiske rutenettet, med sikte på å etterkomme behovene hos de viktigste trafikks-

trømmene og lufthavnene. 
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d) Grensesnittet mellom vertikal og horisontal konnektivitet skal sikres, herunder terminalluftrommet og luftroms-

strukturen. 

e) Muligheten for at flygninger kan foretas langs eller nærmest mulig inntil brukerspesifiserte ruter og flygeprofiler i 

flygningens underveisfase. 

f) Det skal være aksept for vurdering og mulig utarbeiding av alle forslag til luftromsstrukturer, herunder luftrom med frie 

ruter, flere rutealternativer og ruter underlagt særlige vilkår, fra berørte parter som har et operasjonelt krav i dette 

området. 

g) Ved utformingen av luftromsstrukturer, herunder luftrom med frie ruter og flygekontrollsektorer, skal det tas hensyn til 

eksisterende eller foreslåtte luftromsstrukturer som er utpekt for virksomhet som krever et reservert luftrom eller et 

restriksjonsområde. For dette formål skal det bare opprettes strukturer som er i samsvar med anvendelsen av fleksibel 

bruk av luftrommet. Disse strukturene skal harmoniseres og være mest mulig ensartet i hele det europeiske nettet. 

h) Arbeidet med å utforme flygekontrollsektorer skal begynne med nødvendige tilpasninger av ruter eller trafikkstrømmer 

innenfor rammen av en løpende prosess som sikrer forenlighet mellom ruter eller trafikkstrømmer og sektorer. 

i) Flygekontrollsektorer skal utformes slik at det er mulig å konstruere sektorkonfigurasjoner som oppfyller trafikks-

trømmenes behov, og som kan tilpasses og står i forhold til en varierende trafikketterspørsel. 

j) I tilfeller der flygekontrollsektorene av praktiske årsaker må utformes over grenser for nasjonale eller funksjonelle 

luftromsblokker eller grenser for flygeinformasjonsregioner, skal avtaler om tjenesteyting opprettes mellom de 

driftsmessig berørte partene. 

2. Nettverksforvalteren, medlemsstatene, funksjonelle luftromsblokker og ytere av flysikringstjenester (sistnevnte som en del 

av funksjonelle luftromsblokker eller individuelt) skal gjennom samarbeidsbasert beslutningstaking sikre at følgende 

prinsipper anvendes med hensyn til utnytting av luftrommet og kapasitetsstyring: 

a) Luftromsstrukturer skal planlegges slik at det legges til rette for fleksibel og rettidig bruk og styring av luftrommet med 

hensyn til rutealternativer, trafikkstrømmer, ordninger for sektorkonfigurasjon og konfigurering av andre luftroms-

strukturer. 

b) Luftromsstrukturer skal gi mulighet for innføring av ytterligere rutealternativer, samtidig som det sikres at de er 

forenlige med eksisterende kapasitetshensyn og begrensninger på sektorutforming. 

DEL D 

Løpende overvåking av ytelsesresultater på nettverksplan 

1. For å sikre regelmessige forbedringer av ytelse skal nettverksforvalteren foreta regelmessig gjennomgåelse etter utført 

flyging av de gjennomførte luftromsstrukturenes effektivitet, gjennom samarbeidsbasert beslutningstaking. 

2. Gjennomgåelsen skal særlig omfatte 

a) utviklingen i trafikketterspørsel, 

b) ytelse og begrensninger med hensyn til kapasitet og flygeeffektivitet på medlemsstatsplan, i funksjonelle luftroms-

blokker eller på nettverksplan, 

c) vurdering av aspekter knyttet til utnytting av luftrommet fra et sivilt og et militært perspektiv, 

d) vurdering av sektorinndelingene og sektorkonfigurasjonene som er brukt, 

e) vurdering av luftromsstrukturenes integritet og kontinuitet. 

 _____  
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VEDLEGG II 

TRAFIKKFLYTSTYRINGSFUNKSJONEN 

DEL A 

Formål og virkeområde 

1. Formålet med trafikkflytstyringsfunksjonen (AFTM) er å 

a) sikre effektiv utnytting av tilgjengelig kapasitet innenfor det det europeiske nettet for lufttrafikkstyring (EATMN), 

b) lette planlegging, samordning og gjennomføring av ATFM-tiltak som treffes av alle driftsmessig berørte parter, 

c) lette oppfyllelse av militære krav og krisehåndteringstiltak, 

d) sikre regional konnektivitet og driftskompatibilitet i det europeiske rutenettet innenfor ICAO-region EUR og med 

tilgrensende ICAO-regioner. 

2. AFTM og beredskapsprosedyrer, som nevnt i nr. 15 i del B i dette vedlegg, skal sikre større forutsigbarhet i trafikken og 

optimere den tilgjengelige kapasiteten innenfor EATMN (også i lufthavnene) og har som mål å øke samsvaret mellom 

tidsluker og reiseplaner. 

3. ATFM-funksjonen skal følge detaljerte samarbeidsavtaler for gjennomføring av ATFM-tiltak. Alle driftsmessig berørte 

parter som er involvert, skal følge regler og framgangsmåter som sikrer at flygekontrollkapasiteten brukes på en sikker måte 

og i størst mulig omfang. 

4. ATFM-funksjonen skal omfatte alle ATFM-faser (strategisk, pretaktisk, taktisk og etter flyging) som angitt i ICAO-

bestemmelsene nevnt i tillegget. Den skal overholde disse ICAO-bestemmelsene. 

5. ATFM-funksjonen får anvendelse på følgende parter, eller representanter som opptrer på deres vegne, som deltar i ATFM-

prosesser: 

a) Luftfartøyoperatører. 

b) Ytere av lufttrafikktjenester (ATS), herunder ATS-enheter, ATS-meldekontorer og enheter for tårnkontrolltjeneste. 

c) Ytere av luftfartsinformasjonstjenester. 

d) Enheter som deltar i styringen av luftrommet. 

e) Lufthavnoperatører. 

f) Den sentrale ATFM-enheten som styres av nettverksforvalteren. 

g) Lokale ATFM-enheter som nevnt i nr. 6 i del A i dette vedlegg. 

h) Tidslukekoordinatorer i koordinerte lufthavner. 

6. «Lokal ATFM-enhet» er en enhet for trafikkflytstyring som på vegne av én eller flere andre enheter for trafikkflytstyring 

fungerer som grensesnitt mellom den sentrale ATFM-enheten og en ATS-enhet eller en gruppe ATS-enheter. Den kan 

fungere på ATS-enhetsplan, på nasjonalt plan, innenfor en funksjonell luftromsblokk eller på et annet subregionalt plan. 

7. De lokale ATFM-enhetene og nettverksforvalteren skal gjennom sin sentrale ATFM-enhet støtte gjennomføringen av 

ATFM-funksjonen. 

DEL B 

Prinsipper for planlegging og drift 

1. Nettverksforvalteren og de driftsmessig berørte partene skal planlegge og utføre oppgavene som støtter ATFM-funksjonen 

for 
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a) alle faser av alle flygninger som helt eller delvis gjennomføres eller planlegges gjennomført som allmenn lufttrafikk i 

samsvar med instrumentflygereglene, 

b) alle faser av flygningene nevnt i bokstav a) samt lufttrafikkstyring. 

2. Egnet samarbeid og samordning skal sikres mellom nettverksforvalterens samarbeidsavtaler til støtte for ATFM-

funksjonen og de relevante ICAO-samarbeidsavtalene som omfatter ATFM-aspekter ved grensesnittene. 

3. Militære luftfartøyer som brukes i allmenn lufttrafikk, skal omfattes av ATFM-tiltak når de brukes eller er ment å brukes i 

luftrom eller lufthavner der ATFM-tiltak anvendes. 

4. ATFM-funksjonen skal styres av følgende prinsipper: 

a) ATFM-tiltak skal 

i) støtte sikre flygninger og forhindre at trafikketterspørselen blir for stor i forhold til oppgitt flygekontrollkapasitet 

i sektorer og lufthavner, herunder rullebaner, 

ii) utnytte EATMN-kapasiteten best mulig for å optimere effektiviteten i EATMN og minimere de negative 

virkningene for operatørene, 

iii) optimere tilgjengelig EATMN-kapasitet ved at ATS-enheter utarbeider og gjennomfører kapasitetsforbedrende 

tiltak, 

iv) støtte håndteringen av kritiske hendelser. 

b) Ved tildeling av ATFM-tidsluker for avgang skal flygningene prioriteres i den rekkefølgen de etter planen ankommer 

stedet der ATFM-tiltaket gjelder, med mindre særlige omstendigheter, som for eksempel sikkerhets- og forsvarsbehov, 

nødvendiggjør en annen prioritering som er avtalt og til fordel for EATMN. 

c) Flygebanetider i planleggings- og gjennomføringsfasene skal være i samsvar med eventuelle anvendte ATFM-tiltak, 

og skal meddeles luftfartøyoperatører, ATS-enheter og lokale ATFM-enheter av nettverksforvalteren. 

d) Flygninger som avgår fra det geografiske området der ATFM-tiltak anvendes, og tilgrensende flygeinformasjons-

regioner som beskrevet i relevant ICAO-dokumentasjon skal tildeles ATFM-tidsluker. Flygninger som avgår fra andre 

områder, skal unntas fra ATFM-tidsluketildeling, men skal omfattes av rute- og trafikkplaner samt tidsbegrensninger 

med hensyn til flygebaner. 

5. Medlemsstatene skal sikre at 

a) ATFM-funksjonen er tilgjengelig for berørte parter døgnet rundt, og at den lokale ATFM-enheten, med enerett, dekker 

et utpekt område innenfor det luftrommet som hører inn under deres ansvarsområde, innenfor det geografiske området 

der ATFM-tiltak anvendes. 

b) For å sikre effektiv planlegging av luftromstildeling og effektiv bruk av luftrommet samt direkte forbindelser mellom 

styringen av luftrommet og AFTM er det innført ensartede prosedyrer for samarbeidet mellom partene som deltar i 

ATFM-funksjonen, ATS-enheter og enheter som deltar i styringen av luftrommet. 

c) Felles prosedyrer for anmodning om unntak fra en ATFM-tidsluke for avgang utarbeides i samsvar med ICAOs 

bestemmelser angitt i tillegget. Disse prosedyrene skal samordnes med nettverksforvalteren gjennom dennes sentrale 

ATFM-enhet og offentliggjøres i nasjonale publikasjoner for luftfartsinformasjon.  
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6. Nettverksforvalteren skal 

a) optimere EATMNs samlede ytelse gjennom planlegging, samordning og gjennomføring av avtalte ATFM-tiltak, 

herunder for overgangsplaner med henblikk på ibruktaking av større luftroms- eller ATM-systemforbedringer og for 

ugunstige værforhold, gjennom samarbeidsbasert beslutningstaking, 

b) rådføre seg med operatørene om fastsettelse av ATFM-tiltak, 

c) inngå samarbeidsavtaler med lokale ATFM-enheter, 

d) sikre utvikling, tilgjengelighet og effektiv gjennomføring av ATFM-tiltak (for alle ATFM-faser), sammen med lokale 

ATFM-enheter; når slike ATFM-tiltak påvirker nettverket i stort omfang, skal nettverksforvalteren gjennom 

samarbeidsbasert beslutningstaking fastsette hvilken type ATFM-tiltak som skal gjennomføres, 

e) i samråd med lokale ATFM-enheter fastsette alternative ruter for å unngå eller avlaste overbelastede områder, 

samtidig som det tas hensyn EATMNs samlede ytelse, 

f) tilby omruting til flygninger som optimerer virkningen i bokstav e), 

g) i samarbeid med ATS-enhetene og de lokale ATFM-enhetene fastsette, samordne og sikre gjennomføring av 

hensiktsmessige tiltak med sikte på å sørge for nødvendig kapasitet for å dekke trafikketterspørselen i alle relevante 

deler av deres ansvarsområde, 

h) gi ATFM-opplysninger på en rettidig måte til luftfartøyoperatører, lokale ATFM-enheter og ATS-enheter, herunder 

om 

 i) planlagte ATFM-tiltak, 

ii) konsekvenser av ATFM-tiltak for starttid og flygeprofil for den enkelte flygning, 

i) overvåke tilfeller der reiseplaner mangler eller flere reiseplaner er innlevert, 

j) midlertidig oppheve en reiseplan dersom ATFM-tidsluken for avgang ikke kan overholdes, tidsmarginen tatt i 

betraktning, og ny beregnet utkjøringstid ikke er kjent, 

k) overvåke antall bevilgede unntak fra ATFM-tiltak, 

l) utarbeide, vedlikeholde og offentliggjøre beredskapsplaner som viser hvilke tiltak som skal treffes av relevante 

driftsmessig berørte parter ved en vesentlig svikt i en del av ATFM-funksjonen på nettverksplan som kan medføre 

betydelige kapasitetsreduksjoner eller større forstyrrelser i trafikkstrømmene, eller begge deler, 

m) dele relevante analyser og evaluering etter utført flygning med driftsmessig berørte parter, 

n) muliggjøre hensiktsmessige forberedelser og forutsigbarhet hos EATMN, sikre samarbeidsavtaler for å innhente 

rettidige og oppdaterte opplysninger om trafikketterspørsel for alle ATFM-faser fra luftromsbrukerne og dele disse 

med lokale ATFM-enheter. 

7. ATS-enhetene skal 

a) samordne ATFM-tiltak gjennom den eller de lokale ATFM-enhetene med nettverksforvalteren for å sikre at tiltakene 

som velges, har som mål å optimere EATMNs samlede ytelse, 

b) sikre at ATFM-tiltak som iverksettes i lufthavner, samordnes med den berørte lufthavnoperatøren for å sikre effektiv 

planlegging og bruk av lufthavnen til fordel for alle driftsmessig berørte parter, 

c) gjennom den lokale ATFM-enheten underrette nettverksforvalteren om alle hendelser, herunder overgangsplaner for 

ibruktaking av større luftroms- eller ATM-systemforbedringer og for ugunstige værforhold, som kan virke inn på 

flygekontrollkapasiteten eller lufttrafikketterspørselen, samt foreslåtte risikoreduserende tiltak,  
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d) i den grad det er teknisk mulig, i rett tid, kvalitetssikret og med senere oppdateringer gi nettverksforvalteren og de 

lokale ATFM-enhetene opplysninger om 

i) luftrom og rutestrukturer, 

ii) tilgjengelig luftrom og tilgjengelige ruter, herunder tilgjengelighet ved anvendelse av fleksibel bruk av 

luftrommet i henhold til forordning (EF) nr. 2150/2005, 

iii) ATS-enhetens sektorkonfigurasjoner og -aktiveringer, 

iv) lufthavnens taksetider og rullebanekonfigurasjoner, 

v) flygekontrollsektor og flyplasskapasitet, herunder rullebaner, 

vi) oppdaterte flygeposisjoner, 

vii) avvik fra reiseplaner, 

viii) faktiske starttider, 

ix) opplysninger om den operasjonelle tilgangen til CNS/ATM-infrastrukturen. 

8. Opplysningene nevnt i nr. 7 bokstav d) skal gjøres tilgjengelige for og fra nettverksforvalteren og driftsmessig berørte 

parter. 

9. For å sikre nettverkets forutsigbarhet skal ATS-enheten i avgangslufthavnen sikre at flygninger som ikke overholder 

beregnet utkjøringstid, idet det tas hensyn til fastsatt tidsmargin eller der reiseplanen er forkastet eller midlertidig 

opphevet, ikke gis startklarering. 

10. De lokale ATFM-enhetene skal 

a) fungere som kontaktpunkt og grensesnitt mellom den nettverksforvalteren som leverer sentral ATFM, på den ene 

siden, og utpekte områder og tilhørende flyplasser og ATS-enheter (militære og sivile) innenfor deres ansvarsområde 

på den andre siden, på grunnlag av roller og ansvarsområder som er avtalt gjennom hensiktsmessige samarbeidsavtaler 

med nettverksforvalteren, 

b) fastsette hensiktsmessige lokale prosedyrer i tråd med de prosedyrene som er fastsatt av den nettverksforvalteren som 

leverer sentral ATFM, også midlertidige prosedyrer, 

c) gi nettverksforvalteren som leverer sentral ATFM, alle lokale opplysninger som er nødvendige for gjennomføringen 

av ATFM-funksjonen, 

d) i samarbeid med relevante ATS-enheter og den nettverksforvalteren som leverer sentral ATFM, sikre at det 

gjennomføres egnede ATFM-tiltak for å sikre optimal trafikkstrøm og balanse mellom etterspørsel og kapasitet ved å 

samordne effektiv bruk av tilgjengelig kapasitet. Når disse tiltakene påvirker nettverket i stort omfang, bør regional 

samordning under ledelse av nettverksforvalteren sikres, 

e) underrette nettverksforvalteren om alle hendelser, herunder overgangsplaner for ibruktaking av større luftroms- eller 

ATM-systemforbedringer og for ugunstige værforhold, som kan virke inn på flygekontrollkapasiteten eller 

trafikketterspørselen, samt foreslåtte risikoreduserende tiltak, 

f) i samarbeid med relevante ATS-enheter og nettverksforvalteren sørge for analyser etter utført flygning for å fastsette 

måter å forbedre nettverkets ytelse på, 

g) ha innført kontinuerlig oppdaterte forhåndsdefinerte beredskapsplaner som viser hvordan området under deres ansvar 

vil bli håndtert, slik at nettverksforvalteren skal kunne bistå lokale ATFM-enheter ved beredskapsoperasjoner. Disse 

lokale planene skal deles og samordnes med nettverksforvalteren. 

11. Dersom det opprettes et ATS-meldekontor, skal dette legge til rette for informasjonsutveksling mellom flygere eller 

operatører og den lokale ATFM-enheten eller den nettverksforvalteren som leverer sentral ATFM.  
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12. Luftfartøyoperatørene skal 

a) fastsette én enkelt reiseplan for hver planlagte flygning. Den innleverte reiseplanen skal gi et korrekt bilde av den 

planlagte flygeprofilen, 

b) sikre at alle relevante ATFM-tiltak og endringer av disse innarbeides i den planlagte flygningen, 

c) delta i samarbeidsavtalene fastsatt av nettverksforvalteren som skal lette rettidige og oppdaterte opplysninger om 

lufttrafikketterspørsel for alle ATFM-faser. 

13. Lufthavnoperatørene skal 

a) ha avtaler med lokale ATS-enheter for å 

 i) utveksle og samordne alle opplysninger om kapasitet og trafikketterspørsel og utviklingen av denne i alle ATFM-

faser, særlig før reiseplaner offentliggjøres, med vedkommende lokale ATFM-enheter og nettverksforvalteren, 

ii) underrette vedkommende lokale ATFM-enheter og nettverksforvalteren om alle hendelser som kan virke inn på 

flygekontrollkapasiteten eller trafikketterspørsel, 

b) innføre framgangsmåter for å vurdere etterspørselen og innvirkningen på etterspørselen av særlige begivenheter som 

får anvendelse på alle ATFM-faser. 

14. Samsvar mellom reiseplaner og tidsluker i lufthavnen: 

a) Etter anmodning fra en tidslukekoordinator i en lufthavn eller en lufthavnoperatør ved en koordinert lufthavn skal 

nettverksforvalteren eller den lokale ATFM-enheten gi dem reiseplanen for en flygning som foretas ved denne 

lufthavnen, før flygningen finner sted. Tidslukekoordinatorene i lufthavnen eller lufthavnoperatørene ved koordinerte 

lufthavner skal skaffe til veie den infrastrukturen som kreves for å ta imot de reiseplanene som nettverksforvalteren 

eller den lokale ATFM-enheten leverer. 

b) Før flygningen skal luftfartøyoperatørene gi avgangs- og ankomstlufthavnene de opplysningene som muliggjør en 

korrelasjon mellom rutenummeret i reiseplanen og rutenummeret som er meldt inn for den tilsvarende tidsluken i 

lufthavnen; denne korrelasjonen skal foretas av nettverksforvalteren, den lokale ATFM-enheten, den lokale ATS-

enheten eller lufthavnoperatøren, alt etter hva som er relevant. 

c) Alle luftfartøyoperatører, lufthavnoperatører og ATS-enheter skal rapportere til lufthavnens tidslukekoordinator om 

gjentatte flygninger på tidspunkter som avviker vesentlig fra tildelte tidsluker, eller bruk av tidsluker på en måte som 

avviker vesentlig fra det som ble angitt på tildelingstidspunktet, dersom dette berører driften av lufthavnen eller 

lufttrafikken negativt. 

d) Nettverksforvalteren skal rapportere til lufthavnens tidslukekoordinator om gjentatte flyginger på vesentlig andre 

tidspunkter enn de tildelte tidslukene i lufthavnen eller bruk av tidsluker på en vesentlig annen måte enn det som ble 

angitt på tildelingstidspunktet, dersom dette berører ATFM negativt. 

15. Når et system opplysninger om avganger- og ankomster (DPI) innføres, skal lokale driftsmessig berørte parter sikre 

fullstendig samordning med nettverksforvalteren i forbindelse med opprettelsen og driften av denne funksjonen og 

tilhørende informasjonsutveksling. 

16. Kritiske hendelser: 

a) Nettverksforvalteren skal utarbeide, vedlikeholde og offentliggjøre ATFM-prosedyrer for håndtering av kritiske 

hendelser på nettverksplan. I ATFM-prosedyrene fastsettes hvilke tiltak som skal treffes av relevante driftsmessig 

berørte parter i tilfelle av en større feil på en nettverkskomponent som kan medføre betydelig kapasitetsreduksjoner 

eller større forstyrrelser i trafikkstrømmene, eller begge deler. 
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b) Som en forberedelse på kritiske hendelser skal ATS-enheter og lufthavnoperatører samordne beredskapsprosedyrenes 

relevans og innhold med nettverksforvalteren og lokale ATFM-enheter, luftfartøyoperatører som berøres av kritiske 

hendelser, og eventuelt lufthavnens tidslukekoordinatorer, herunder eventuelle endringer av reglene for fortrinnsrett. 

Beredskapsprosedyrene skal inneholde 

 i) ordninger for organisering og samordning, 

 ii) ATFM-tiltak for å styre tilgangen til berørte områder for å hindre for stor trafikketterspørsel i forhold til angitt 

kapasitet i hele eller deler av luftrommet eller lufthavnene som berøres, 

iii) omstendigheter, vilkår og prosedyrer for anvendelse av reglene for fortrinnsrett for flygninger som respekterer 

medlemsstatenes vesentlige sikkerhets- eller forsvarspolitiske interesser, 

 iv) tiltak for å gjenopprette normaltilstand. 

DEL C 

Overvåking av ATFM-funksjonen 

1. Opplysninger om og overholdelse av planlagte operasjoner og ATFM-tiltak er av avgjørende betydning for å sikre 

forutsigbarhet og dermed EATMNs ytelse. Derfor bør det innføres en særskilt overvåking av ATFM-funksjonen. 

2. Medlemsstatene skal sikre at dersom nettverksforvalteren fastslår at 80 % eller færre av ATFM-tidslukene for avgang i en 

lufthavn overholdes i løpet av et år, skal ATS-enheten i lufthavnen framlegge relevante opplysninger om manglende 

overholdelse og tiltakene som treffes for å sikre at ATFM-tidslukene for avgang overholdes. Disse tiltakene skal angis i en 

rapport som den berørte medlemsstaten skal framlegge for Kommisjonen. 

3. Ved manglende overholdelse av avvisning eller midlertidig oppheving av reiseplaner skal ATS-enheten ved den berørte 

lufthavnen framlegge relevante opplysninger for nettverksforvalteren om slik manglende overholdelse og om tiltakene som 

er truffet for å sikre overholdelse. Disse tiltakene skal angis i en rapport som nettverksforvalteren skal framlegge for 

Kommisjonen. 

4. Dersom bevilgede unntak overstiger 0,6 % av en medlemsstats årlige avganger, skal nettverksforvalteren underrette denne 

medlemsstaten. En medlemsstat som er blitt underrettet, skal framlegge en rapport for Kommisjonen med nærmere 

opplysninger om de unntakene som er gitt. 

5. Nettverksforvalteren skal sikre at luftfartøyoperatøren underrettes om manglende overholdelse av ATFM-tiltak som følger 

av anvendelsen av kravene knyttet til mangel på eller flere versjoner av reiseplaner. Dersom en luftfartøyoperatør er blitt 

underrettet, skal denne framlegge en rapport med nærmere opplysninger om omstendighetene og de tiltakene som er truffet 

for å rette opp manglende overholdelse. Nettverksforvalteren skal utarbeide en årsrapport som skal framlegges for 

Kommisjonen med nærmere opplysninger om manglende reiseplaner eller innlevering av flere reiseplaner. 

6. Nettverksforvalteren skal hvert år undersøke om ATFM-tiltak overholdes, for å sikre at alle driftsmessig berørte parter i 

større grad overholder disse tiltakene. 

7. Nettverksforvalteren skal utarbeide årsrapporter og framlegge dem for Kommisjonen. Rapportene skal inneholde 

opplysninger om kvaliteten på ATFM-funksjonen samt opplysninger om 

a) årsakene til ATFM-tiltak, 

b) virkningen av ATFM-tiltak, 

c) overholdelsen av ATFM-tiltak, 

d) bidrag fra alle driftsmessig berørte parter til optimering av virkningen i hele nettverket, 

e) anbefalinger om disse ulike punktene for å forbedre nettverkets ytelse. 

8. Nettverksforvalteren skal sikre at det opprettes og føres et arkiv over ATFM-opplysningene angitt i dette vedlegg, 

reiseplaner, driftslogger og relevante kontekstuelle opplysninger. Disse opplysningene skal oppbevares i to år fra de 

framlegges, og skal stilles til rådighet for Kommisjonen, medlemsstatene, ATS-enheter og operatører på anmodning. 

Opplysningene skal også gjøres tilgjengelige for lufthavnens tidslukekoordinatorer og lufthavnoperatører for å bistå dem i 

deres regelmessige vurdering av angitt kapasitet. 

 _____   
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Tillegg 

Liste over ICAO-bestemmelser om trafikkflytstyring 

1. Kapittel 3 punkt 3.7.5 («Air Traffic Flow Management») i vedlegg 11 til Chicago-konvensjonen — «Air Traffic Services» 

(14. utgave, juli 2016, herunder endring nr. 50A). 

2. Kapittel 3 («ATS Capacity and Air Traffic Flow Management») i ICAO Doc. 4444, «Procedures for Air Navigation 

Services — Air Traffic Management (PANS-ATM)» (16. utgave, 2016, herunder endring nr. 7A). 

3. Kapittel 2 og 8 («Air Traffic Flow Management») i ICAO Doc 7030, «European (EUR) Regional Supplementary 

Procedures» (5. utgave, 2007). 

 _____  
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VEDLEGG III 

RADIOFREKVENSFUNKSJONEN 

DEL A 

Formål og virkeområde 

1. Denne funksjonen har følgende mål: 

a) Å maksimere bruken av det europeiske radiofrekvensspektrumet for luftfarten ved å forbedre framgangsmåtene for 

frekvensforvaltning og planleggingskriterier for å hindre mangel på frekvenser som vil redusere nettverkskapasitet. 

b) For å bedre innsynet i metodene for frekvensforvaltning som vil muliggjøre nøyaktig vurdering av om frekvensene 

brukes effektivt, og fastsettelse av løsninger for å oppfylle framtidige behov for frekvenser. 

c) Å effektivisere frekvensforvaltningen ved å fremme beste praksis og utvikle tilsvarende verktøy. 

2. Nettverksforvalteren og de nasjonale frekvensforvalterne skal komme til enighet om overordnede prioriteringer for 

funksjonen med sikte på å forbedre utformingen og driften av det europeiske luftfartsnettverket. Disse prioriteringene skal 

dokumenteres i form av en frekvensdel i strategiplanen for nettverket og i driftsplanen for nettverket, som skal være 

gjenstand for samråd med berørte parter. Prioriteringene kan særlig gjelde bestemte frekvensbånd, områder og tjenester. 

DEL B 

Krav til utøvelse av funksjonen 

1. Medlemsstatene skal utpeke en kvalifisert person, myndighet eller organisasjon som nasjonal frekvensforvalter med ansvar 

for å sikre at frekvenstildelinger foretas, endres og oppheves i samsvar med denne forordning. Medlemsstatene skal 

underrette Kommisjonen og nettverksforvalteren om navnene på og adressene til de nasjonale frekvensforvalterne og 

underrette om eventuelle endringer av utpekingene i rett tid. 

2. Nettverksforvalteren skal forberede og samordne nettverksrelaterte strategiske spektrumspørsmål, som skal dokumenteres 

på hensiktsmessig måte i strategiplanen for nettverket og driftsplanen for nettverket. Nettverksforvalteren skal bistå 

Kommisjonen og medlemsstatene i arbeidet med å utarbeide felles holdninger på luftfartsområdet for å samordne 

bidragene fra medlemsstatene til internasjonale fora, særlig Den europeiske post- og telekonferanse (CEPT) og Den 

internasjonale teleunion (ITU). 

3. På anmodning fra medlemsstatene skal nettverksforvalteren underrette Kommisjonen og treffe tiltak sammen med 

Kommisjonen og Den europeiske post- og telekonferanse (CEPT) for å håndtere eventuelle problemer med andre bransjer. 

4. De nasjonale frekvensforvalterne skal rapportere om tilfeller av radiostøy som påvirker det europeiske luftfartsnettverket, 

til nettverksforvalteren. Nettverksforvalteren skal registrere tilfeller av radiostøy og støtte de nasjonale frekvensforvalterne 

i deres vurdering. På anmodning fra nasjonale frekvensforvaltere skal nettverksforvalteren samordne tiltak eller gi den 

støtten som er nødvendig for å utbedre eller moderere slike tilfeller. 

5. Nettverksforvalteren og de nasjonale frekvensforvalterne skal videreutvikle og forbedre framgangsmåtene for 

frekvensforvaltning, planleggingskriterier, datasett og prosesser for å forbedre den måten brukerne av allmenn lufttrafikk 

utnytter og legger beslag på radiospektrum. Etter anmodning fra medlemsstatene skal nettverksforvalteren foreslå at disse 

videreutviklingene også skal omfatte regionalt plan. 

6. Når en frekvenstildeling er nødvendig, skal den personen eller organisasjonen som søker om bruk av frekvensen, inngi en 

søknad til vedkommende nasjonal frekvensforvalter sammen med alle relevante opplysninger og en begrunnelse.  
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7. De nasjonale frekvensforvalterne og nettverksforvalteren skal vurdere og prioritere frekvenssøknader på grunnlag av 

operasjonelle krav og avtalte kriterier. Nettverksforvalteren skal i samarbeid med de nasjonale frekvensforvalterne fastslå 

frekvenssøknaders virkning på nettverket. Nettverksforvalteren skal fastsette kriterier for vurdering og prioritering i 

samråd med de nasjonale frekvensforvalterne, og skal deretter vedlikeholde og oppdatere dem ved behov. 

8. Dersom nettverket ikke vil bli påvirket, skal de nasjonale nettverksforvalterne fastsette egnede frekvenser som svar på 

søknaden, idet kravene i nr. 12 tas i betraktning. 

9. Dersom nettverket vil bli påvirket, skal nettverksforvalteren fastsette egnede frekvenser som svar på søknaden, idet 

følgende krav tas i betraktning: 

a) Behovet for å yte sikre infrastrukturtjenester for kommunikasjon, navigasjon og overvåking. 

b) Behovet for å optimere bruken av begrensede radiospektrumressurser. 

c) Behovet for kostnadseffektiv, rettferdig og åpen tilgang til radiospektrum. 

d) Søkerens eller søkernes og driftsmessig berørte parters operasjonelle krav. 

e) Forventet framtidig etterspørsel etter radiospektrum. 

f) Bestemmelsene i ICAOs håndbok i europeisk frekvensforvaltning (ICAO European Frequency Management Manual). 

10. Dersom en egnet frekvens som nevnt i nr. 11 og 12 ikke kan fastsettes, kan de nasjonale frekvensforvalterne anmode 

nettverksforvalteren om å iverksette et særskilt frekvenssøk. For å finne en løsning for nasjonale frekvensforvaltere kan 

nettverksforvalteren, bistått av de nasjonale frekvensforvalterne, gjennomføre en særskilt undersøkelse av situasjonen for 

frekvensbruk i det berørte geografiske området. 

11. Den nasjonale frekvensforvalteren skal tildele hensiktsmessig(e) frekvens(er) i samsvar med nr. 12 eller 13. 

12. Den nasjonale frekvensforvalteren skal registrere hver frekvenstildeling i det sentrale registeret med følgende 

opplysninger: 

a) Dataene angitt i ICAOs håndbok i europeisk frekvensforvaltning, herunder relevante tilknyttede tekniske og 

driftsmessige data. 

b) Skjerpede datakrav i samsvar med nr. 6. 

c) En beskrivelse av den driftsmessige bruken av frekvenstildelingen. 

d) Kontaktopplysninger for den driftsmessig berørte parten som bruker tildelingen. 

Medlemsstatene skal bruke det sentrale registeret til å oppfylle sine administrative forpliktelser overfor ICAO med hensyn 

til registrering av frekvenstildelinger. 

13. Når søkeren tildeles en frekvens, skal den nasjonale frekvensforvalteren inkludere bruksvilkårene. Disse vilkårene skal 

minst angi at frekvenstildelingen 

a) er gyldig så lenge den brukes for å oppfylle de operasjonelle kravene som søkeren har beskrevet, 

b) kan bli gjenstand for en anmodning om frekvensbytte, og at slike bytter må gjennomføres innenfor en begrenset 

tidsramme, 

c) blir endret så snart den driftsmessige bruken som søkeren har beskrevet, endres. 

14. Den eller de nasjonale frekvensforvalterne skal sikre at den personen eller organisasjonen som er tildelt den gjeldende 

frekvensen, utfører nødvendige frekvensbytter, endringer eller oppsigelser innenfor den avtalte tidsrammen, og at det 

sentrale registeret oppdateres i samsvar med dette. Den eller de nasjonale frekvensforvalterne skal oversende en 

hensiktsmessig begrunnelse til nettverksforvalteren dersom disse tiltakene ikke kan gjennomføres.  
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15. De nasjonale frekvensforvalterne skal sikre at opplysningene nevnt i nr. 12 i del B om alle frekvenstildelinger som brukes i 

det europeiske luftfartsnettverket, er tilgjengelige i det sentrale registeret. 

16. Nettverksforvalteren og den eller de nasjonale frekvensforvalterne skal overvåke og vurdere frekvensbåndene for luftfarten 

og frekvenstildelinger på grunnlag av åpne framgangsmåter for å sikre at de brukes korrekt og effektivt. Nettverks-

forvalteren skal fastsette slike framgangsmåter i samråd med de nasjonale frekvensforvalterne, og skal deretter 

vedlikeholde og oppdatere dem ved behov. Nettverksforvalteren skal særlig identifisere eventuelle avvik mellom det 

sentrale registeret, det driftsmessige formålet og den faktiske bruken av frekvenstildelingen som kan ha en negativ 

innvirkning på radiofrekvensfunksjonen. Nettverksforvalteren skal underrette den nasjonale frekvensforvalteren om slike 

avvik, som skal utbedres innenfor en avtalt tidsramme. 

17. Nettverksforvalteren skal sikre tilgang til felles verktøy for å støtte sentral og nasjonal planlegging, samordning, 

registrering, revisjon og optimering. Nettverksforvalteren skal særlig utvikle verktøy til støtte for analysen av dataene i det 

sentrale registeret for å overvåke funksjonens effektivitet samt for å utforme og gjennomføre framgangsmåten for 

frekvensoptimering i samsvar med nr. 7. 

DEL C 

Krav til organiseringen av frekvensfunksjonen 

1. Den samarbeidsbaserte beslutningstakingen mellom nasjonale frekvensforvaltere og nettverksforvalteren skal bygge på 

ordninger som inneholder minst 

a) kriteriene for vurdering av operasjonelle krav og prioriteringen av dem, 

b) minstefrister for samordning av nye eller endrede radiofrekvenstildelinger, 

c) ordninger for å sikre at nettverksforvalteren og de nasjonale frekvensforvalterne når de aktuelle felles ytelsesmålene for 

EU, 

d) de forbedrede framgangsmåtene, kriteriene og prosessene for frekvensforvaltning, som ikke har negativ innvirkning på 

dem som andre stater anvender innenfor rammen av ICAOs regionale framgangsmåter, 

e) kravene for å sikre hensiktsmessige samråd om nye eller endrede forvaltningsordninger mellom medlemsstatene og alle 

berørte parter på nasjonalt og europeisk plan. 

2. Utviklingen av disse ordningene for samordning av radiofrekvenser skal fastsettes nærmere i samarbeid med de nasjonale 

frekvensforvalterne, og skal redusere kostnadene i den grad det er praktisk mulig. 

3. Samordning av den strategiske og taktiske bruken av radiofrekvenser med tredjestater som ikke deltar i nettverks-

forvalterens arbeid, skal skje via ICAOs regionale samarbeidsavtaler. Dette skal gjøres med sikte på å gi tredjestater tilgang 

til nettverksforvalterens arbeid. 

4. Medlemsstatene skal sikre at militære brukeres bruk av frekvensbåndene for luftfarten samordnes hensiktsmessig gjennom 

samarbeidsbasert beslutningstaking med de nasjonale frekvensforvalterne og nettverksforvalteren. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

FUNKSJONEN FOR TRANSPONDERKODE FOR RADAR 

DEL A 

Mål og alminnelige krav 

Transponderkode: 

1. Denne funksjonen har følgende mål: 

a) Å styrke kodetildelingsprosessen ved å tildele alle berørte parter tydelige roller og ansvarsområder, med nettverkets 

samlede ytelse i fokus når kodene tildeles. 

b) Å øke åpenheten i kodetildelingen og i den faktiske bruken av kodene med sikte på å legge til rette for bedre vurdering 

av nettverkets samlede effektivitet. 

2. Nettverksforvalteren skal tildele medlemsstatene og yterne av flysikringstjenester transponderkoder for sekundær 

overvåkingsradar (SSR) på en måte som optimerer sikker og effektiv fordeling basert på følgende faktorer: 

a) Alle driftsmessig berørte parters operasjonelle krav. 

b) Faktiske og forventede nivåer av lufttrafikk. 

c) Den nødvendige bruken av SSR-transponderkoder i samsvar med relevante bestemmelser i ICAOs regionale 

flysikringsplan for EUR-regionen («ICAO Regional Air Navigation Plan, European Region, Facilities and Services 

Implementation Document») og veiledningsmateriale. 

3. Nettverksforvalteren skal gi medlemsstatene, yterne av flysikringstjenester og tredjestater løpende tilgang til en SSR-

transponderkodetildelingsliste med en beskrivelse av den fullstendige og oppdaterte tildelingen av SSR-koder. 

4. Nettverksforvalteren skal gjennomføre en formell prosess for å fastsette, vurdere og samordne kravene for tildeling av 

SSR-transponderkoder, idet det tas hensyn til all nødvendig sivil og militær bruk av SSR-transponderkoder. 

5. Den formelle prosessen fastsatt i nr. 4 skal minst omfatte relevante avtalte framgangsmåter, tidsrammer og ytelsesmål for 

gjennomføringen av følgende aktiviteter: 

a) Inngivelse av søknader om tildeling av SSR-transponderkoder. 

b) Vurdering av søknader om tildeling av SSR-transponderkoder. 

c) Samordning av foreslåtte endringer av tildelinger av SSR-transponderkoder med medlemsstatene i samsvar med 

kravene fastsatt i del B. 

d) Periodisk revisjon av kodetildelinger og behov med sikte på å optimere situasjonen, herunder ny tildeling av 

eksisterende kodetildelinger. 

e) Periodisk endring, godkjenning og distribusjon av den samlede listen over SSR-transponderkodetildelinger nevnt i nr. 

3. 

f) Underretning om og vurdering og løsning av ikke-planlagte konflikter mellom tildelinger av SSR-transponderkoder. 

g) Underretning om og vurdering og løsning av feilaktige tildelinger av SSR-transponderkoder som oppdages ved 

kontroll av kodeinnehav. 

h) Underretning om og vurdering og løsning av ikke-planlagte mangler ved tildeling av SSR-transponderkoder. 

i) Levering av data og opplysninger i samsvar med kravene fastsatt i del C.  
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6. Nettverksforvalteren skal kontrollere at søknader om tildeling av SSR-transponderkoder som mottas innenfor rammen av 

prosessen i nr. 4, oppfyller prosessens krav til format- og datakonvensjoner, fullstendighet, nøyaktighet, rettidighet og 

begrunnelse. 

7. Medlemsstatene skal sikre at SSR-transponderkodene tildeles til et luftfartøy i samsvar med listen over tildelte SSR-

transponderkoder i nr. 3. 

8. Nettverksforvalteren skal på vegne av medlemsstatene og yterne av flysikringstjenester drifte et sentralisert system for 

tildeling og forvaltning av SSR-transponderkoder for automatisk tildeling av SSR-transponderkoder til allmenn lufttrafikk. 

9. Nettverksforvalteren skal innføre framgangsmåter og verktøy for regelmessig evaluering og vurdering av medlemsstatenes 

og flysikringstjenesteyternes faktiske bruk av SSR-transponderkoder. 

10. Nettverksforvalteren, medlemsstatene og yterne av flysikringstjenester skal bli enige om planer og framgangsmåter for å 

støtte den periodiske analysen og identifikasjonen av framtidige krav til SSR-transponderkoder. Analysen skal omfatte 

identifikasjon av potensielle virkninger på ytelsen som følge av forventede mangler ved tildelingen av SSR-

transponderkoder. 

11. Driftshåndbøker som inneholder nødvendige instruksjoner og opplysninger for at nettverksfunksjonen skal kunne utføres i 

samsvar med kravene i denne forordning, skal utarbeides og vedlikeholdes av nettverksforvalteren. Disse driftshånd-

bøkene skal distribueres og vedlikeholdes i samsvar med hensiktsmessige prosesser for kvalitets- og dokumentasjons-

håndtering. 

Modus S-spørresenderkoder (MIC): 

12. Målene for denne prosessen er å 

a) foreta en samordnet tildeling av modus S-spørresenderkoder for å øke nettverkets samlede effektivitet, 

b) sikre det rettslige grunnlaget for å forbedre håndheving og tilsyn. 

13. Nettverksforvalteren skal tildele spørresenderkoder for sivile og militære modus S-spørresendere på en måte som 

optimerer sikker og effektiv overvåking av lufttrafikken og sivil-militær koordinering, idet følgende tas i betraktning: 

a) Alle driftsmessig berørte parters operasjonelle krav. 

b) Kommisjonsforordning (EF) nr. 262/2009(1). 

c) Den nødvendige forvaltningen av modus S-spørresenderkoder i samsvar med bestemmelsene i «European principles 

and procedures for the allocation of Secondary Surveillance Radar Mode S Interrogator Codes (IC)» (ICAO EUR Doc 

024). 

14. Nettverksforvalteren skal på vegne av medlemsstatene drifte et sentralisert system for tildeling av spørresenderkoder(2) for 

samordnet tildeling av spørresenderkoder til modus S-spørresendere. 

15. Medlemsstatene skal levere en sentralisert tjeneste for tildeling av spørresendere til modus S-operatører gjennom systemet 

for tildeling av spørresenderkoder. 

16. Nettverksforvalteren skal til enhver tid gi medlemsstatene, modus S-operatører og tredjestater tilgang til en tildelingsplan 

for spørresenderkoder som inneholder den siste godkjente fullstendige listen over tildelte spørresenderkoder i ICAOs 

europeiske region. 

17. Nettverksforvalteren skal gjennomføre en formell prosess for å fastsette, vurdere og samordne kravene ved tildeling av 

spørresenderkoder, idet det tas hensyn til alle nødvendig sivile og militære anvendelser av spørresenderkoder. 

18. Den formelle prosessen fastsatt i nr. 17 skal minst omfatte relevante avtalte framgangsmåter, tidsrammer og ytelsesmål for 

gjennomføringen av følgende aktiviteter: 

a) Inngivelse av søknader om tildeling av spørresenderkoder.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 262/2009 av 30. mars 2009 om fastsettelse av krav til samordnet tildeling og bruk av modus  

S-spørresenderkoder i Det felles europeiske luftrom (EUT L 84 av 31.3.2009, s. 20). 

(2) Definert i artikkel 2 nr. 11 i forordning (EF) nr. 262/2009. 
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b) Vurdering av søknader om tildeling av spørresenderkoder. 

c) Samordning av foreslåtte endringer av tildelinger av spørresenderkoder med medlemsstatene i samsvar med kravene 

fastsatt i del B. 

d) Periodisk revisjon av tildelinger av og behov for spørresenderkoder med sikte på å forbedre situasjonen, herunder ny 

tildeling av eksisterende spørresenderkodetildelinger. 

e) Periodisk endring, godkjenning og distribusjon av den samlede tildelingsplanen for spørresenderkoder nevnt i nr. 16. 

f) Underretning om og vurdering og løsning av ikke-planlagte spørresenderkodekonflikter mellom modus  

S-spørresendere. 

g) Underretning om og vurdering og løsning av ikke-planlagte mangler ved tildeling av spørresenderkoder. 

h) Levering av data og opplysninger i samsvar med kravene fastsatt i del C. 

19. Nettverksforvalteren skal kontrollere at søknader om tildeling av spørresenderkoder som mottas innenfor rammen av 

prosessen fastsatt i nr. 18, oppfyller prosessens krav til format- og datakonvensjoner, fullstendighet, nøyaktighet, 

rettidighet og begrunnelse. 

20. Innenfor rammen av prosessen fastsatt i nr. 18 skal nettverksforvalteren 

a) utføre oppdateringssimuleringer i tildelingsplanen for spørresenderkoder basert på de innkomne søknadene, 

b) utarbeide et forslag til oppdatering av tildelingsplanen for spørresenderkoder som skal godkjennes av de 

medlemsstatene som berøres av den, 

c) sikre at den foreslåtte oppdateringen av tildelingsplanen for spørresenderkoder i størst mulig grad oppfyller de 

operasjonelle kravene i søknadene om spørresenderkoder, 

d) oppdatere og videresende tildelingsplanen for spørresenderkoder til medlemsstatene umiddelbart etter at den er 

godkjent, uten at det berører nasjonale framgangsmåter for formidling av opplysninger om modus S-spørresendere 

som brukes til militære formål. 

21. Nettverksforvalteren skal innføre framgangsmåter og verktøy for regelmessig evaluering og vurdering av sivile og 

militære modus S-operatørers faktiske bruk av modus S-spørresenderkoder. 

22. Nettverksforvalteren, medlemsstatene og modus S-operatører skal bli enige om planer og framgangsmåter for å støtte den 

periodiske analysen og identifikasjonen av framtidige krav til modus S-spørresenderkoder. Analysen skal omfatte 

identifikasjon av potensielle virkninger på ytelsen som følge av forventede mangler ved tildelingen av spørresenderkoder. 

23. Driftshåndbøker som inneholder nødvendige instruksjoner og opplysninger for at nettverksfunksjonen skal kunne utføres i 

samsvar med kravene i denne forordning, skal utarbeides og vedlikeholdes av nettverksforvalteren. Disse driftshånd-

bøkene skal distribueres og vedlikeholdes i samsvar med hensiktsmessige prosesser for kvalitets- og dokumentasjons-

håndtering. 

DEL B 

Krav til de særskilte samrådsordningene 

Transponderkode 

1. Nettverksforvalteren skal innføre en særskilt ordning for samordning og samråd vedrørende avtaler om tildeling av SSR-

transponderkoder. Denne ordningen skal 

a) sikre at virkningen av bruken av SSR-transponderkodene i tredjestater tas i betraktning gjennom deltakelse i 

samarbeidsavtalene om forvaltning av SSR-transponderkoder fastsatt i de relevante bestemmelsene i ICAOs regionale 

flysikringsplan for EUR-regionen («ICAO Regional Air Navigation Plan, European Region, Facilities and Services 

Implementation Document»),  
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b) sikre at listene over SSR-transponderkodetildelinger nevnt i del A nr. 3 er i samsvar med planen for kodeforvaltning 

fastsatt i de relevante bestemmelsene i ICAOs regionale flysikringsplan for EUR-regionen («ICAO Regional Air 

Navigation Plan, European Region, Facilities and Services Implementation Document»), 

c) inneholde særskilte krav for å sikre at det i forbindelse med nye eller endrede ordninger for forvaltning av SSR-

transponderkoder gjennomføres hensiktsmessige samråd med de berørte medlemsstatene, 

d) inneholde særskilte krav for å sikre at medlemsstatene i forbindelse med nye eller endrede ordninger for forvaltning av 

SSR-transponderkoder gjennomfører hensiktsmessige samråd med alle berørte parter på nasjonalt plan, 

e) sikre at samordning med tredjestater om den strategiske og taktiske bruken av SSR-transponderkoder gjennomføres 

innenfor rammen av samarbeidsavtalene for forvaltning av SSR-transponderkoder fastsatt i de relevante bestemmelsene 

i ICAOs regionale flysikringsplan for EUR-regionen («ICAO Regional Air Navigation Plan, European Region, 

Facilities and Services Implementation Document»), 

f) angi minstefrister for samordningen av og samråd om foreslåtte nye eller endrede tildelinger av spørresenderkoder for 

overvåking og SSR-transponderkoder, 

g) sikre at endringer i listen over SSR-transponderkodetildelinger godkjennes av de medlemsstatene som berøres av 

endringene, 

h) inneholde særskilte krav for å sikre at alle berørte parter underrettes om endringer i listen over SSR-

transponderkodetildelinger umiddelbart etter at de er godkjent, uten at dette berører nasjonale framgangsmåter for 

formidling av opplysninger om militære myndigheters bruk av SSR-transponderkoder. 

2. Nettverksforvalteren skal i samarbeid med de nasjonale militære myndighetene sørge for at nødvendige tiltak treffes for å 

sikre at tildelingen og bruken av SSR-transponderkoder for militære formål ikke har negativ innvirkning på sikkerheten ved 

eller effektiv avvikling av allmenn lufttrafikk. 

Modus S-spørresenderkode: 

3. Nettverksforvalteren skal innføre en særskilt ordning for samordning og samråd vedrørende detaljerte avtaler om tildeling 

av modus S-spørresenderkoder. Denne ordningen skal 

a) angi frister for samordningen av og samråd om foreslåtte nye eller endrede tildelinger av modus S-spørresenderkoder, 

b) sikre at endringer i listen over modus S-spørresenderkodetildelinger godkjennes av de medlemsstatene som berøres av 

endringene, 

c) sikre at samordning med tredjestater om den strategiske og taktiske bruken av modus S-spørresenderkoder 

gjennomføres gjennom samarbeidsavtalen om forvaltning av modus S-spørresenderkoder, 

d) inneholde særskilte krav for å sikre at alle berørte parter underrettes om endringer i listen over modus  

S-spørresenderkodetildelinger umiddelbart etter at den er godkjent, uten at dette berører nasjonale framgangsmåter for 

formidling av opplysninger om militære myndigheters bruk av modus S-spørresenderkoder og SSR-transponderkoder. 

4. Nettverksforvalteren skal sikre at det gjennomføres hensiktsmessige samråd om nye eller endrede ordninger for forvaltning 

av spørresenderkoder med de berørte medlemsstatene gjennom samarbeidsbasert beslutningstaking. 

5. Nettverksforvalteren skal i samarbeid med de nasjonale militære myndighetene sørge for at nødvendige tiltak treffes for å 

sikre at tildelingen og bruken av modus S-spørresenderkoder for militære formål ikke har negativ innvirkning på 

sikkerheten ved eller effektiv avvikling av allmenn lufttrafikk. 

DEL C 

Krav til levering av data 

Transponderkode 

1. Søknader som inngis om nye eller endrede tildelinger av SSR-transponderkoder, skal oppfylle kravene til format- og 

datakonvensjoner, fullstendighet, nøyaktighet, rettidighet og begrunnelse i prosessen fastsatt i del A nr. 4.  
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2. Medlemsstatene skal levere følgende data og opplysninger til nettverksforvalteren innenfor de avtalte tidsrammene som er 

fastsatt av nettverksforvalteren, for å støtte leveringen av nettverksfunksjonen for SSR-transponderkoder: 

a) Et ajourført register over tildelingen og bruken av alle SSR-transponderkoder innenfor deres ansvarsområde, med 

forbehold for eventuelle sikkerhetsbegrensninger vedrørende fullt innsyn i særskilte militære kodetildelinger som ikke 

brukes til allmenn lufttrafikk. 

b) En begrunnelse for å vise at eksisterende og etterspurte tildelinger av SSR-transponderkoder tilsvarer det minsteantallet 

som kreves for å oppfylle operasjonelle krav. 

c) Detaljerte opplysninger om eventuelle tildelinger av SSR-transponderkoder som ikke lenger kreves av driftsmessige 

hensyn, og som kan frigis for ny tildeling innenfor nettverket. 

d) Rapporter om eventuelle faktiske ikke-planlagte mangler ved tildelingen av SSR-transponderkoder. 

e) Detaljerte opplysninger om eventuelle endringer i installasjonsplanleggingen eller i systemets eller bestanddelenes 

driftsmessige status som kan påvirke tildelingen av SSR-transponderkoder til flygninger. 

3. Yterne av flysikringstjenester skal levere følgende data og opplysninger til nettverksforvalteren innenfor de avtalte 

tidsrammene som er fastsatt av nettverksforvalteren, for å støtte leveringen av nettverksfunksjonen for SSR-

transponderkoder: 

a) Korrelerte posisjonsrapporter fra det forbedrede taktiske systemet for trafikkflytstyring som inneholder tildelinger av 

SSR-transponderkoder for allmenn lufttrafikk som utfører flygninger etter instrumentflygereglene. 

b) Rapporter om eventuelle faktiske ikke-planlagte konflikter eller risikoer forårsaket av en faktisk driftsmessig SSR-

transponderkodetildeling, herunder opplysninger om hvordan konflikten ble løst. 

4. Svarene fra medlemsstatene og yterne av flysikringstjenester vedrørende samordningen av foreslåtte endringer av 

tildelinger av SSR-transponderkoder og ajourføringer av listen over tildelinger av SSR-transponderkoder skal minst 

a) opplyse om hvorvidt en konflikt mellom SSR-transponderkodetildelinger eller farer i denne forbindelse forventes, 

b) bekrefte hvorvidt driftskravene eller effektiviteten vil bli påvirket negativt, 

c) bekrefte at endringer av SSR-transponderkodetildelinger kan gjennomføres i samsvar med de tidsrammene som kreves. 

Modus S-spørresenderkode: 

5. Søknader som inngis om nye eller endrede tildelinger av spørresenderkoder, skal oppfylle kravene til format- og 

datakonvensjoner, fullstendighet, nøyaktighet, rettidighet og begrunnelse i prosessen fastsatt i del A nr. 17. 

6. Medlemsstatene skal gi nettverksforvalteren følgende data og opplysninger innenfor de avtalte tidsrammene som er fastsatt 

av nettverksforvalteren, for å støtte leveringen av tildelingstjenesten for spørresenderkoder: 

a) Kjennetegn ved modus S-spørresendere som angitt i forordning (EF) nr. 262/2009. 

b) Detaljerte opplysninger om eventuelle endringer i installeringsplanleggingen eller i driftsmessig status for modus  

S-spørresendere eller bestanddeler som kan påvirke tildelingen av spørresenderkoder til modus S-spørresendere. 

c) En begrunnelse for å vise at eksisterende og etterspurte tildelinger av spørresenderkoder tilsvarer det minsteantallet som 

kreves for å oppfylle operasjonelle krav. 

d) Tildelinger av spørresenderkoder som ikke lenger kreves av driftsmessige hensyn, og som kan frigis for ny tildeling 

innenfor nettverket. 

e) Rapporter om eventuelle faktiske ikke-planlagte mangler ved tildelingene av spørresenderkoder. 
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7. Nettverksforvalteren skal bruke medlemsstatenes svar på forslaget til tildelingsplan for spørresenderkoder, herunder 

a) påvisning av eventuelle forutsette konflikter eller risikoer vedrørende tildelingen av modus S-spørresenderkoder, 

b) bekreftelse av hvorvidt de operasjonelle kravene eller effektiviteten vil bli påvirket negativt, 

c) bekreftelse av at endringer av tildelinger av modus S-spørresenderkoder kan gjennomføres i samsvar med de 

tidsrammene som kreves. 

8. Nettverksforvalteren skal bistå medlemsstatene med å løse konflikter i forbindelse med tildelingen av modus  

S-spørresenderkoder som er rapportert av medlemsstatene eller modus S-operatører. 

 _____  
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VEDLEGG V 

MAL FOR STRATEGIPLANEN FOR NETTVERKET 

Strategiplanen for nettverket skal ha følgende struktur: 

1. INNLEDNING 

1.1. Anvendelsesområde for strategiplanen for nettverket (geografisk og tidsperiode) 

1.2. Utarbeiding av planen og valideringsprosessen 

2. GENERELL SAMMENHENG OG KRAV 

2.1. Beskrivelse av den foreliggende og den planlagte nettverkssituasjonen, herunder med hensyn til ERND, ATFM, 

lufthavner og knappe ressurser 

2.2. Utfordringer og muligheter knyttet til planens tidsperiode (herunder forventet trafikketterspørsel og global utvikling) 

2.3. Ytelsesmål og forretningsmessige krav slik disse er uttrykt av de ulike berørte parter og de felles ytelsesmålene for EU 

3. STRATEGISK VISJON 

3.1. Beskrivelse av strategien for utvikling av og framdriften i nettverket for å nå ytelsesmålene og oppfylle de 

forretningsmessige kravene 

3.2. Samsvar med ytelsesordningen 

3.3. Samsvar med den europeiske ATM-hovedplanen 

3.4. Samsvar med felles prosjektet utarbeidet i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 409/2013 

4. STRATEGISKE MÅL 

4.1. Beskrivelse av de strategiske målene for nettverket: 

a) Aspektene ved samarbeidet med deltakende driftsmessig berørte parter når det gjelder deres roller og ansvarsområder. 

b) Angivelse av hvordan de strategiske målene vil oppfylle kravene. 

c) Fastsettelse av hvordan framskritt som er gjort for å nå disse målene, skal måles. 

d) Angivelse av hvordan de strategiske målene vil påvirke bransjen og andre berørte områder. 

5. STRATEGISK PLANLEGGING 

5.1. Beskrivelse av planleggingen på kort og mellomlang sikt: 

a) Prioriteringene for hvert enkelt av de strategiske målene. 

b) Oppfyllelse av hvert enkelt av de strategiske målene med hensyn til ibruktaking av nødvendig teknologi, innvirkning 

på arkitekturen, menneskelige aspekter, kostnader, fordeler og nødvendig styring, ressurser og regulering. 

c) Nødvendig deltakelse av driftsmessig berørte parter i hver del av planen, herunder deres roller og ansvarsområder. 

d) Avtalt nivå for nettverksforvalterens deltakelse i arbeidet for å støtte gjennomføringen av hver del av planen for hver 

enkelt funksjon. 
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5.2. Beskrivelse av planleggingen på lang sikt: 

a) Hensikten med å nå hvert av de strategiske målene med hensyn til nødvendig teknologi og tilsvarende forsknings- og 

utviklingsaspekter, innvirkning på arkitekturen, menneskelige aspekter, lønnsomhetsanalyse, nødvendig styring og 

regulering samt tilhørende sikkerhetsmessig og økonomisk begrunnelse for disse investeringene. 

b) Nødvendig deltakelse av driftsmessig berørte parter i hver del av planen, herunder deres roller og ansvarsområder. 

6. RISIKOVURDERING 

6.1. Beskrivelse av risikoene forbundet med gjennomføringen av planen. 

6.2. Beskrivelse av overvåkingsprosessen (herunder potensielle avvik fra de opprinnelige målene). 

7. ANBEFALINGER 

7.1. Identifikasjon av de tiltakene som Unionen og medlemsstatene skal treffe for å støtte gjennomføringen av planen. 

 _____  
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VEDLEGG VI 

MAL FOR NETTVERKETS DRIFTSPLAN 

Nettverkets driftsplan skal bygge på følgende generelle struktur (som skal skreddersys etter planens ulike enkeltfunksjoner og 

tidsramme for å gjenspeile dens løpende natur og dens perioder på tre til fem år samt års-, sesong-, uke- og døgnperioder): 

1. INNLEDNING 

1.1. Anvendelsesområde for driftsplanen for nettverket (geografisk og tidsmessig) 

1.2. Utarbeiding av planen og valideringsprosessen 

2. BESKRIVELSE AV DRIFTSPLANEN FOR NETTVERKET, DRIFTSMÅL OG OVERORDNEDE MÅL 

— Aspekter ved samarbeidet med deltakende driftsmessig berørte parter når det gjelder deres roller og ansvarsområder. 

— Angivelse av hvordan driftsmålene og de overordnede målene skal behandles i planens taktiske og pretaktiske fase 

samt fasene på kort og mellomlang sikt, og andre ytelsesmål fastsatt i samsvar med ytelsesordningen. 

— Fastsatte prioriteringer og nødvendige ressurser for planleggingsperioden. 

— Angivelse av innvirkningen på ATM-bransjen og andre berørte områder. 

3. OVERORDNET PLANLEGGINGSPROSESS FOR DRIFTEN AV NETTVERKET 

— Beskrivelse av den overordnede planleggingsprosessen for driften av nettverket. 

— Beskrivelse av strategien for utvikling av og framdrift i driftsplanen for nettverket for å oppfylle de driftsmessige 

ytelseskravene og andre ytelsesmål fastsatt i henhold til ytelsesordningen. 

— Beskrivelse av de verktøyene og dataene som brukes. 

4. GENERELL SAMMENHENG OG OPERASJONELLE KRAV 

4.1. Sammenfattende beskrivelse av nettverkets tidligere ytelse 

4.2. Utfordringer og muligheter knyttet til planens varighet 

4.3. Prognose for nettverkstrafikk i samsvar med vedlegg 1 og 2, herunder 

— nettverksprognose, 

— prognose for ytere av flysikringstjenester, funksjonelle luftromsblokker og kontrollsentraler (ACC), 

— prognose for de største lufthavnene, 

— analyse av trafikkprognose, herunder en rekke scenarioer, 

— analyse av innvirkningen av særlige hendelser. 

4.4. Krav til nettverkets driftsmessige ytelse, herunder 

— krav til samlet kapasitet i nettverket, 

— kapasitetskrav til yterne av flysikringstjenester, de funksjonelle luftromsblokkene og ACC, 

— lufthavnkapasitet, 

— analyse av kapasitetskravene, 

— samlede krav til nettverket med hensyn til miljø og flygeeffektivitet, 

— samlede krav til sikkerheten i nettverket, 
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— beredskapskrav og krav til kontinuitet i tjenester som påvirker nettverket. 

4.5. Driftsmessige behov ifølge de ulike berørte parter, herunder militære parter 

5. PLANER FOR FORBEDRING AV NETTVERKETS DRIFTSMESSIGE YTELSE OG TILTAK PÅ NETTVERKSPLAN 

— Beskrivelse av de planene og tiltakene som forventes gjennomført på nettverksplan, herunder luftrom, knappe 

ressurser og ATFM. 

— Beskrivelse av de enkelte planenes og tiltakenes bidrag til driftsmessig ytelse. 

6. PLANER FOR FORBEDRING AV DRIFTSMESSIG YTELSE OG DRIFTSESSIGE TILTAK PÅ LOKALT PLAN 

— Beskrivelse av de enkelte planene og driftsmessige tiltakene som forventes gjennomført på lokalt plan. 

— Beskrivelse av de enkelte planenes og tiltakenes bidrag til driftsmessig ytelse. 

— Beskrivelse av forbindelsene med tredjestater og arbeid knyttet til ICAO. 

7. SÆRLIGE HENDELSER 

— Oversikt over særlige hendelser med betydelig innvirkning på ATM. 

— Enkeltstående særlige hendelser og håndteringen av dem fra et nettverksperspektiv. 

— Større militærøvelser. 

8. MILITÆRE KRAV TIL LUFTROMMET 

— Tilgjengelig luftrom: standarddager/-tidspunkter der reservert luftrom er tilgjengelig. 

— Særskilte anmodninger om ikke-planlagt bruk av reservert luftrom. 

— Frigivelse av reservert luftrom til sivil bruk når det ikke er i bruk, med lengst mulig forhåndsvarsel. 

9. SAMLET PROGNOSE OG ANALYSE AV NETTVERKETS DRIFTSMESSIGE YTELSE 

— Mål og prognoser for ATFM-forsinkelser/kapasitet på nettverksplan, for ytere av flysikringstjenester, funksjonelle 

luftromsblokker og på ACC-plan. 

— Lufthavnenes driftsmessige ytelse. 

— Ytelsesmål og prognoser for nettverksmiljø/flygeeffektivitet. 

— Innvirkningen av særlige hendelser. 

— Analyse av mål og prognoser for driftsmessig ytelse. 

10. IDENTIFIKASJON AV FLASKEHALSOMRÅDER OG FORBEDRINGSTILTAK PÅ NETTVERKSPLAN OG LOKALT PLAN 

— Identifikasjon av driftsmessige flaskehalser og potensielle flaskehalser (sikkerhet, kapasitet og flygeeffektivitet), 

årsakene til dem og avtalte løsninger eller forbedringstiltak, herunder muligheter for balansering av etterspørsel og 

kapasitet. 

 _____   
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Tillegg 1 

Kontrollsentraler (ACC) 

Driftsplanen for nettverket skal inneholde en detaljert beskrivelse av hver enkelt ACC i alle områder angitt i dette tillegg, med 

en beskrivelse av planlagte driftsmessige forbedringstiltak, utsiktene for perioden, trafikkprognosen, mål og prognose for 

forsinkelser, betydelige hendelser som kan berøre trafikken, og operasjonelle kontakter. 

Nettverksforvalteren skal for hver ACC angi 

— trafikkprognose, 

— en analyse av den aktuelle driftsmessige ytelsen, 

— en kvantitativ vurdering av den kapasiteten som er oppnådd (utgangsverdi for kapasiteten), 

— en kvantitativ vurdering av den kapasiteten som kreves for ulike trafikkscenarioer (påkrevd kapasitetsprofil), 

— en kvantitativ vurdering av de driftsmessige forbedringstiltakene som er planlagt på ACC-plan, som avtalt med yterne av 

flysikringstjenester, 

— mål og prognose for forsinkelser, 

— en analyse av forventet driftsmessig ytelse (sikkerhet, kapasitet og miljø). 

Alle ytere av flysikringstjenester skal gi nettverksforvalteren følgende opplysninger, som skal inkluderes i hver enkelt ACC-

beskrivelse: 

— Lokalt forsinkelsesmål. 

— Vurdering/bekreftelse av trafikkprognosen, idet det tas hensyn til lokalkunnskap. 

— Antall tilgjengelige sektorer: sektorkonfigurasjon/åpningsordning per sesong/ukedag/tidspunkt. 

— Kapasitet/overvåkingsverdier for hver sektor/trafikkvolum per konfigurasjon/åpningsordning. 

— Planlagte eller kjente særlige hendelser, herunder datoer/klokkeslett og tilhørende innvirkning på driftsmessig ytelse. 

— Nærmere opplysninger om planlagte driftsmessige forbedringstiltak, tidsplan for gjennomføring av dem og tilhørende 

negativ/positiv innvirkning på kapasitet og/eller effektivitet. 

— Nærmere opplysninger om foreslåtte og bekreftede endringer av luftromsstruktur og -utnytting. 

— Ytterligere tiltak avtalt med nettverksforvalteren. 

— Operasjonelle ACC-kontakter. 

 _____   
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Tillegg 2 

Lufthavner 

For de europeiske lufthavnene som har en innvirkning på nettverkets ytelse, skal nettverkets driftsplan inneholde en detaljert 

beskrivelse av alle områdene angitt i dette tillegg samt en beskrivelse av planlagte driftsmessige forbedringstiltak, utsikter for 

perioden, trafikk- og forsinkelsesprognose, betydelige hendelser som kan påvirke trafikken, og operasjonelle kontakter. 

Nettverksforvalteren skal for hver lufthavn, særlig på grunnlag av opplysninger mottatt fra lufthavnoperatører og ytere av 

flysikringstjenester, inkludere 

— trafikkprognose, 

— en analyse av forventet driftsmessig ytelse med hensyn til planlagte driftsmessige forbedringstiltak (sikkerhet, kapasitet og 

miljø). 

For hver lufthavn som omfattes av nettverkets driftsplan, skal lufthavnoperatøren og den lokale ATS-enheten ha inngått avtaler 

for å sørge for at nettverksforvalteren gis følgende opplysninger i hver enkelt lufthavnbeskrivelse: 

— Vurdering/bekreftelse av trafikkprognosen, idet det tas hensyn til lokalkunnskap. 

— Rullebanekapasitet for hver rullebanekonfigurasjon, nåværende og planlagte ankomster og avganger. 

— Eventuell kapasitetsspesifikasjon for og varighet av nattperiode. 

— Nærmere opplysninger om planlagte driftsmessige forbedringstiltak, tidsplan for gjennomføring av dem og tilhørende 

negativ/positiv innvirkning på kapasitet og/eller effektivitet. 

— Planlagte eller kjente særlige hendelser, herunder datoer/klokkeslett og tilhørende innvirkning på driftsmessig ytelse. 

— Andre planlagte kapasitetsforbedrende tiltak 

— Ytterligere tiltak avtalt med nettverksforvalteren. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/317 

av 11. februar 2019 

om fastsettelse av en ytelses- og avgiftsordning i Det felles europeiske luftrom og om oppheving av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler 

for opprettelse av et felles europeisk luftrom (rammeforordningen)(1), særlig artikkel 11 nr. 6, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 550/2004 av 10. mars 2004 om yting av flysikringstjenester i 

Det felles europeiske luftrom(2), særlig artikkel 15 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ytelsesordningen nevnt i artikkel 11 i forordning (EF) nr. 549/2004 bør forbedre ytelsen til flysikringstjenester og 

nettverksfunksjoner i Det felles europeiske luftrom. 

2) Avgiftsordningen for flysikringstjenester nevnt i artikkel 15 i forordning (EF) nr. 550/2004 er avgjørende for en 

vellykket gjennomføring av ytelsesordningen og bør derfor utfylle den. Avgiftsordningen bør bidra til større innsyn for 

luftromsbrukere med hensyn til fastsettelse, ilegging og innkreving av avgifter, bidra til kostnadseffektivitet ved yting 

av flysikringstjenester og bidra til effektive flygninger, samtidig som det opprettholdes et best mulig sikkerhetsnivå. 

Avgiftsordningen bør være forenlig med Eurocontrols avgiftssystem for underveisavgifter og med artikkel 15 i Chicago-

konvensjonen av 1944 om internasjonal sivil luftfart («Chicago-konvensjonen»). 

3) Av klarhetshensyn, og for å fastsette tilpassede rammeregler for den tredje referanseperioden for ytelsesordningen, er 

det nødvendig å revidere gjennomføringsreglene for ytelses- og avgiftsordningene angitt i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 390/2013(3) og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013(4) og sammen-

fatte disse bestemmelsene i én enkelt gjennomføringsforordning.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 56 av 25.2.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 318/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 

5.3.2020, s. 81. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1. 

(2) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 10. 
(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 av 3. mai 2013 om fastsettelse av en ytelsesordning for flysikringstjenester 

og nettverksfunksjoner (EUT L 128 av 9.5.2013, s. 1). 
(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013 av 3. mai 2013 om fastsettelse av en felles avgiftsordning for 

flysikringstjenester (EUT L 128 av 9.5.2013, s. 31). 

2021/EØS/30/72 
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4) I samsvar med artikkel 11 nr. 1 i forordning (EF) nr. 549/2004 bør ytelsesordningen omfatte flysikringstjenestene og 

nettverksfunksjonene nevnt i artikkel 6 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 551/2004(5). Denne forordning 

bør derfor få anvendelse på nettverksforvalteren utnevnt i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) 2019/123(6). 

5) Ytelses- og avgiftsordningene bør forbedre flysikringstjenestenes ytelse gjennom en «utgang-til-utgang»-tilnærming 

som omfatter både underveis- og terminalflysikringstjenester. De bør fremme langsiktige forbedringer i flysikrings-

tjenestenes ytelse, som angitt i den europeiske ATM-hovedplanen(7), samtidig som det tas behørig hensyn til 

overordnede sikkerhetsmål. Ytelsesordningen bør bidra til å redusere klimagassutslippene fra luftfarten, og bør 

muliggjøre best mulig utnytting av luftrommet, idet det tas hensyn til lufttrafikkflyten i det europeiske luftrom. 

6) Et organ for ytelsesvurdering kan på Kommisjonens anmodning gi uavhengig rådgivning til Kommisjonen på alle 

områder som påvirker flysikringstjenesters og nettverksfunksjoners ytelse i Unionen. 

7) Nasjonale tilsynsmyndigheter bør fra alle relevante parter, herunder ytere av flysikringstjenester under deres tilsyn, 

kunne innhente relevante data som er nødvendige for å sikre riktig gjennomføring av og tilsyn med denne forordning på 

lokalt plan. Ytere av flysikringstjenester skal lette inspeksjoner og undersøkelser som de nasjonale tilsynsmyndighetene 

foretar for å overvåke gjennomføringen av ytelses- og avgiftsordningene. 

8) Nettverksforvalteren bør gi relevante innspill til målfastsettelse på unionsplan, på nasjonalt plan og innenfor 

funksjonelle luftromsblokker, og bør bidra til oppnåelsen av ytelsesmålene gjennom tiltak og prosesser fastsatt i 

driftsplanen for nettverket. 

9) Ved gjennomføringen av ytelsesordningen bør Kommisjonen og medlemsstatene samarbeide med Den europeiske 

unions flysikkerhetsbyrå for å sikre at sikkerhetsspørsmål ivaretas på behørig måte, i samsvar med sikkerhetsmålene og 

sikkerhetskravene som følger av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1139(8). 

10) Referanseperioden for ytelsesordningen bør ha en varighet som gir den sikkerhet som er nødvendig for å gjennomføre 

flerårige kapitalutgiftsprogrammer for å oppnå forventet avkastning på investeringer i form av ytelsesforbedringer, 

samtidig som det er mulig å foreta nøyaktige prognoser. 

11) Sentrale ytelsesindikatorer bør defineres for de sentrale ytelsesområdene sikkerhet, miljø, kapasitet og 

kostnadseffektivitet. Disse sentrale ytelsesindikatorene bør brukes for å fastsette oppnåelige, bærekraftige, realistiske og 

tidsbegrensede ytelsesmål på unionsplan, på nasjonalt plan eller innenfor funksjonelle luftromsblokker. De sentrale 

ytelsesindikatorene bør omfatte både underveis- og terminalflysikringstjenester samt nettverksfunksjoner, med henblikk 

på å forbedre nettverkets samlede ytelse. 

12) Kommisjonen bør fastsette felles ytelsesmål for Unionen, idet det tas hensyn til ytelsesnivået som ble oppnådd i 

foregående referanseperiode(r), og til relevante innspill fra organet for ytelsesvurdering, nettverksforvalteren og de 

nasjonale tilsynsmyndighetene. Innspillene fra nasjonale tilsynsmyndigheter bør særlig omfatte førstegangskostnader og 

opplysninger om trafikkprognoser for den berørte referanseperioden. Kommisjonen bør underbygge felles ytelsesmål for 

Unionen med en beskrivelse av underliggende forutsetninger og begrunnelser. Utarbeiding av de felles ytelsesmålene 

for Unionen bør være gjenstand for samråd med berørte parter.  

  

(5) 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). 
(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/123 av 24. januar 2019 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011 (EUT L 28 av 31.1.2019, 

s. 1). 
(7) Som definert i artikkel 3 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 409/2013 av 3. mai 2013 om definisjon av felles prosjekter, 

fastsettelse av en styringsordning og identifisering av stimuleringstiltak som støtter gjennomføringen av den europeiske hovedplanen for 

lufttrafikkstyring (EUT L 123 av 4.5.2013, s. 1). 
(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1139 av 4. juli 2018 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av Den 

europeiske unions flysikkerhetsbyrå, og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) 

nr. 996/2010 og (EU) nr. 376/2014, og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/30/EU og 2014/53/EU, samt om oppheving av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 (EUT L 212 av 

22.8.2018, s. 1). 
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13) Medlemsstatene bør kunne beslutte om deres respektive ytelsesplaner skal opprettes på nasjonalt plan eller innenfor 

funksjonelle luftromsblokker, idet det tas hensyn til lokale forhold. 

14) Nasjonale tilsynsmyndigheter bør ha ansvar for utvikling av nasjonale ytelsesplaner eller ytelsesplaner for funksjonelle 

luftromsblokker, herunder bindende ytelsesmål, basert på sentrale ytelsesindikatorer som anvendes på nasjonalt plan 

eller innenfor funksjonelle luftromsblokker. De nasjonale ytelsesplanene eller ytelsesplanene for funksjonelle 

luftromsblokker bør omfatte initiativer for å støtte samarbeid over landegrensene mellom ytere av flysikringstjenester, 

uavhengig av deres geografiske virkeområde. 

15) Ytelsesplanene bør gi fullt innsyn i de fastsatte kostnadene for nye og eksisterende investeringer med hensyn til innkjøp, 

utvikling eller leasing av anleggsmidler. Større investeringer bør beskrives i detalj og begrunnes samt være forenlige 

med SESAR-innføringen og forventede ytelsesgevinster. 

16) Det bør gjennomføres samråd på nasjonalt plan eller innenfor funksjonelle luftromsblokker for å sikre at det tas hensyn 

til berørte parters synspunkter ved fastsettelsen av ytelsesplaner og mål. 

17) Med tanke på de sterke forbindelsene mellom de ulike sentrale ytelsesområdene bør det ved fastsettelsen av mål tas 

behørig hensyn til den gjensidige avhengigheten mellom ytelsesmål, samtidig som det tas hensyn til de overordnede 

sikkerhetsmålene. 

18) Ytelsesmål bør omfattes av stimuleringstiltak med sikte på å fremme bedre ytelse, herunder bruk av en ordning med 

trafikkrisikodeling med hensyn til det sentrale ytelsesområdet kostnadseffektivitet. Insentivordninger bør være 

virkningsfulle og bør fastsette parametrer på en gjennomskuelig måte som ikke medfører forskjellsbehandling, for å 

belønne eller sanksjonere faktisk ytelse i forhold til vedtatte ytelsesmål. Det sentrale ytelsesområdet sikkerhet bør på 

grunn av sin overordnede karakter ikke omfattes av stimuleringstiltak. Medlemsstatene bør sikre at gjennomføringen av 

insentivordninger ikke virker negativt inn på planlagte og pågående investeringer som har som formål å gi brukerne 

tilstrekkelig kapasitet og effektive flygninger. 

19) Medlemsstatene bør vedta utkast til ytelsesplaner og oversende dem til Kommisjonen for Kommisjonens vurdering og 

gjennomgåelse. I den forbindelse bør Kommisjonen først kontrollere om ytelsesplanene er fullstendige. Dersom planene 

er fullstendige, bør Kommisjonen vurdere om ytelsesmålene som er foreslått i ytelsesplanene, er forenlige med de felles 

ytelsesmålene for Unionen. Dersom det påkrevde samsvaret ikke kan fastslås, bør Kommisjonen anmode 

medlemsstatene om å revidere sine ytelsesplaner og -mål, eller om å treffe korrigerende tiltak. 

20) Medlemsstatene bør vedta og kunngjøre de endelige versjonene av sine respektive ytelsesplaner først etter at 

Kommisjonen har fastslått at de nasjonale ytelsesmålene eller ytelsesmålene som er fastsatt for funksjonelle 

luftromsblokker («ytelsesmål for funksjonelle luftromsblokker»), er forenlige med de felles ytelsesmålene for Unionen. 

21) Målene fastsatt i utkastene til ytelsesplaner bør få anvendelse ved vurderingen fra begynnelsen av referanseperioden og 

eventuelt ved revisjonen av ytelsesmål fastsatt på nasjonalt plan eller innenfor funksjonelle luftromsblokker. Ved 

vedtakelsen av de endelige ytelsesplanene bør ytelsesmålene for det sentrale ytelsesområdet kostnadseffektivitet få 

anvendelse med tilbakevirkende kraft gjennom en justering av enhetssatsene, for å sikre at luftromsbrukerne nyter godt 

av ytelsesforbedringer fra begynnelsen av referanseperioden. 

22) Medlemsstatene bør søke tillatelse fra Kommisjonen dersom de ønsker å revidere ett eller flere ytelsesmål i løpet av en 

referanseperiode. En slik søknad kan inngis når varslingstersklene nås, eller når medlemsstaten dokumenterer at de 

opprinnelige dataene, forutsetningene og begrunnelsene, herunder for investeringer, som lå til grunn for ytelsesmålene, i 

vesentlig og varig grad ikke lenger er nøyaktige på grunn av omstendigheter som ikke kunne forutses på tidspunktet for 

vedtakelse av ytelsesplanen. Kommisjonen bør tillate den berørte medlemsstaten å gjennomføre den planlagte 

revisjonen bare dersom det er nødvendig og rimelig i lys av nevnte omstendigheter, og dersom de reviderte 

ytelsesmålene sikrer at det opprettholdes samsvar med de felles ytelsesmålene for Unionen. 

23) Innføringen av ny teknologi og nye forretningsmodeller for å anspore til integrert tjenesteyting bør føre til omfattende 

kostnadsreduksjoner som kommer brukerne til gode i det lange løp, men kan medføre førstegangskostnader til 

omstrukturering. Dersom en medlemsstat påviser at omstruktureringstiltak gir brukerne en nettogevinst, bør den også 

kunne anmode om en revisjon av de lokale målene for kostnadseffektivitet for å få dekket de tilknyttede 

omstruktureringskostnadene gjennom en revisjon av de fastsatte kostnadene i sine ytelsesplaner, med forbehold for 

Kommisjonens godkjenning.  
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24) Kommisjonen bør gjennomgå de felles ytelsesmålene for Unionen i løpet av referanseperioden for å fastslå om de 

fremdeles er tilstrekkelige. Kommisjonen bør vurdere å revidere de felles ytelsesmålene for Unionen dersom det i løpet 

av en referanseperiode blir påvist at nevnte mål ikke lenger er tilstrekkelige i lys av endrede forhold, og at en revisjon av 

målene er nødvendig og forholdsmessig. En revisjon av felles mål for Unionen i løpet av en referanseperiode bør føre til 

at det innledes en ny referanseperiode, herunder utarbeiding av tilhørende ytelsesplaner og ytelsesmål fastsatt på 

nasjonalt plan eller innenfor funksjonelle luftromsblokker. 

25) Nettverksfunksjonene bør også omfattes av ytelsesmål og bør bidra til at de felles ytelsesmålene for Unionen nås. For 

dette formål skal nettverksforvalteren utarbeide ytelsesplanen for nettverket, som bør kontrolleres og vedtas av 

Kommisjonen. 

26) Et effektivt operasjonelt partnerskap og samarbeidsbasert beslutningstaking mellom de viktigste berørte parter, for 

eksempel ytere av flysikringstjenester, funksjonelle luftromsblokker, lufthavner, sivile og militære luftromsbrukere og 

nettverksforvalteren, er av stor betydning for å nå ytelsesmålene for nettverksfunksjonene. 

27) De fastsatte kostnadene for flysikringstjenester bør finansieres gjennom avgifter som luftromsbrukere ilegges. Slike 

avgifter skal innkreves i avgiftssoner opprettet for underveis- og terminalflysikringstjenester. Medlemsstatene bør sikre 

at det geografiske virkeområdet for disse avgiftssonene er klart definert, og at avgiftssonene er forenlige med yting av 

flysikringstjenester. Det kan bli nødvendig å endre en terminalavgiftssone i løpet av en referanseperiode på grunn av 

endringer i driften av lufthavner. 

28) For hver avgiftssone bør det fastsettes et kostnadsgrunnlag for avgifter som omfatter de fastsatte kostnadene for 

berettigede flysikringstjenester og -anlegg. Medlemsstatene bør også kunne la disse kostnadsgrunnlagene omfatte de 

fastsatte kostnadene som påløper i forbindelse med deres nasjonale tilsynsmyndigheter, samt andre statlige kostnader 

knyttet til yting av flysikringstjenester. 

29) De fastsatte kostnadene for underveisavgifter og terminalavgifter bør fastslås før begynnelsen av hver referanseperiode, 

som en del av ytelsesplanene. De fastsatte kostnadene skal angis for hvert kalenderår i den berørte referanseperioden. 

De nasjonale tilsynsmyndighetene bør kontrollere at de fastsatte kostnadene bare omfatter utgiftsposter som er berettiget 

i henhold til ytelses- og avgiftsordningen. 

30) De fastsatte kostnadene som inngår i et kostnadsgrunnlag for underveis- og terminalflysikringstjenester, bør omfatte 

personalkostnader, driftskostnader utenom personalkostnader, avskrivningskostnader, kapitalkostnader og 

ekstraordinære kostnader. Faktiske påløpte kostnader bør rapporteres årlig i samsvar med samme klassifisering for å 

sikre samsvar og gjennomskuelighet. 

31) De nasjonale tilsynsmyndighetene bør før begynnelsen av hver referanseperiode definere kriteriene som skal brukes for 

å fordele kostnadene mellom underveistjenester og terminaltjenester, og bør underrette Kommisjonen om dette. Disse 

kriteriene bør sikre åpenhet rundt bestemmelsen av fastsatte kostnader og sikre at det ikke forekommer kryssubsidiering 

mellom underveistjenester og terminaltjenester. 

32) Medlemsstatene bør hvert år beregne enhetssatsene for sine underveisavgiftssoner og terminalavgiftssoner. Ved 

beregning av enhetssatsen skal medlemsstatene sikre at tjenester eller anlegg som er finansiert gjennom offentlige 

midler, herunder Unionens bistandsprogrammer, f.eks. det transeuropeiske transportnettet, ordningen for et 

sammenkoplet Europa og utjevningsfondet, ikke belastes luftromsbrukere. Når medlemsstatene beregner enhetssatsene, 

bør de kunne justere de fastsatte kostnadene for inflasjon. 

33) Ytelses- og avgiftsordningen bør omfatte en ordning med trafikkrisikodeling for å stimulere til tjenesteyting. De 

nasjonale tilsynsmyndighetene bør gis mulighet til å justere de parameterverdiene for trafikkrisikodeling som er definert 

i denne forordning, for å ta hensyn til lokale forhold og for bedre å stimulere til yting av flysikringstjenester. Justeringen 

bør skje etter samråd med ytere av flysikringstjenester og luftromsbrukere. Justeringene bør imidlertid ikke begrense 

risikoeksponeringen for den eller de berørte yterne av flysikringstjenester sammenlignet med standardordningen som er 

fastsatt i denne forordning. 

34) Ytere av flysikringstjenester bør bære kostnadsrisikoen med hensyn til forskjellene mellom fastsatte og faktiske 

kostnader, med unntak av et begrenset antall utgiftsposter underlagt særlige krav.  
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35) Ytere av flysikringstjenester bør ikke kunne generere økonomiske overskudd som følge av kansellering eller utsettelse 

av nye og eksisterende investeringer i løpet av en referanseperiode. Ytere av flysikringstjenester bør årlig kunne justere 

større investeringer som er planlagt i løpet av en referanseperiode, med forbehold for en detaljert begrunnelse og 

forutsatt at de anmodede endringene er godkjent av den berørte nasjonale tilsynsmyndigheten. Dersom de faktiske 

kostnadene for nye og eksisterende investeringer overstiger de tilsvarende fastsatte kostnadene i løpet av en 

referanseperiode, bør nasjonale tilsynsmyndigheter være ansvarlig for å kontrollere de detaljerte begrunnelsene som 

ytere av flysikringstjenester har gitt, og for å godkjenne eventuell senere inndrivelse av tilleggskostnader fra 

luftromsbrukere. Eventuelle vesentlige forskjeller mellom disse kostnadene bør ikke belastes brukerne, med mindre den 

nasjonale tilsynsmyndigheten har fastslått at tilleggskostnadene utelukkende skyldes nye og eksisterende investeringer 

som er nødvendige på grunn av driftsmessige endringer i samsvar med gjennomføringen av den europeiske ATM-

hovedplanen og særlig felles SESAR-prosjekter. 

36) Uforutsette endringer i gjeldende lovbestemmelser eller økonomiske vilkår kan i løpet av en referanseperiode føre til 

betydelige avvik mellom faktiske pensjonskostnader og de fastsatte pensjonskostnadene som inngår i 

ytelsesplanene. Disse kostnadsdifferansene bør overføres til luftromsbrukerne gjennom justeringer i enhetssatsene og 

være underlagt den nasjonale tilsynsmyndighetens granskning. 

37) Medlemsstatene bør fastsette en årlig enhetssats for hver avgiftssone. Medlemsstatene bør kunne fastsette sine 

enhetssatser i fellesskap, særlig når avgiftssonene strekker seg over mer enn én medlemsstats luftrom, eller når 

medlemsstatene er parter i et felles underveisavgiftssystem. Kommisjonen bør kontrollere at enhetssatsene som 

medlemsstatene framlegger, er i samsvar med bestemmelsene om beregning av enhetssatsen i denne forordning. 

38) Avgiftsordningen bør sikre fullstendige og oversiktlige opplysninger om kostnadsgrunnlaget for avgifter, faktiske 

kostnader og enhetssatser. Før begynnelsen av en referanseperiode bør medlemsstatene rådspørre ytere av flysikrings-

tjenester, representanter for luftromsbrukerne og, dersom det er relevant, lufthavnoperatører og lufthavnkoordinatorer 

om planlagte fastsatte kostnader, planlagte investeringer, prognoser for tjenesteenheter og avgiftspolitikk for den berørte 

referanseperioden. I referanseperioden bør medlemsstatene sikre at de berørte partene rådspørres årlig om de planlagte 

enhetssatsene og om de faktiske kostnadene som har påløpt i forbindelse med yting av flysikringstjenester. 

Medlemsstatene bør sikre at fullstendige og tilstrekkelige opplysninger er tilgjengelige for alle de rådspurte enhetene i 

forbindelse med samrådene. 

39) Medlemsstatene bør kunne beslutte å tilpasse flysikringsavgiftene for å gi insentiver til å utstyre luftfartøyer med 

systemer som inngår i de felles SESAR-prosjektene. Medlemsstatene bør kunne tilpasse avgiftene ytterligere, idet det 

tas hensyn til trafikktettheten i nettverket i et bestemt område eller på en bestemt rute til visse tider, for å bedre 

flysikringstjenestenes effektivitet og fremme optimal bruk av tjenestene. 

40) Medlemsstatene bør kunne foreta en samlet innkreving av underveisavgifter basert på én enkelt avgift per flygning 

innenfor et felles underveisavgiftssystem, for å gjøre avgiftsordningen mer effektiv og redusere arbeidsbelastningen 

knyttet til administrasjon og regnskap. 

41) Det bør fastsettes håndhevingstiltak for å sikre at flysikringsavgiftene betales raskt og i sin helhet av luftromsbrukere. 

42) Flysikringsavgifter for en bestemt flygning bør for hver avgiftssone beregnes som et produkt av gjeldende enhetssats og 

antall tjenesteenheter. Avgiftene, særlig for lette luftfartøyer, bør ikke være så høye at de hindrer bruk av anlegg og 

tjenester som er nødvendige for sikkerheten, eller hindrer innføring av ny teknikk og nye framgangsmåter. 

Medlemsstatene bør dekke kostnadene for de tjenestene som yterne av flysikringstjenester har ytt til flygninger som er 

unntatt fra flysikringsavgifter. 

43) Medlemsstatene bør, dersom det ikke finnes historisk belegg for driftsproblemer, ha mulighet til å anvende en forenklet 

avgiftsordning som et stimuleringstiltak for ytere av flysikringstjenester og for å redusere den administrative byrden for 

berørte ytere av flysikringstjenester og nasjonale tilsynsmyndigheter. 

44) Dersom terminalflysikringstjenester eller kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjenester, flyværtjenester for 

flysikring og luftfartsinformasjonstjenester (heretter kalt «CNS-, MET- og AIS-tjenester») eller ATM-datatjenester ytes 

på markedsvilkår, bør medlemsstatene ha mulighet til å unnta slike tjenester fra visse bestemmelser om avgiftsordningen 

og fra fastsettelse av mål for kostnadseffektivitet. Medlemsstatene bør kunne opprette slike markedsvilkår i løpet av en 

referanseperiode.  
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45) For å fastsette ytelsesmål og overvåking på unionsplan og på nasjonalt plan eller innenfor funksjonelle luftromsblokker 

er det avgjørende at nasjonale tilsynsmyndigheter, ytere av flysikringstjenester, lufthavnoperatører, lufthavnko-

ordinatorer, luftromsbrukere og nettverksforvalteren sørger for tilstrekkelige data og opplysninger. 

46) De nasjonale tilsynsmyndighetene bør regelmessig overvåke framdriften i arbeidet med å nå ytelsesmålene i 

ytelsesplanene. Dersom målene ikke nås, bør den berørte medlemsstaten eller nasjonale tilsynsmyndigheten anvende de 

egnede tiltakene de har fastsatt for å bringe forholdet i orden. 

47) Kommisjonen bør overvåke flysikringstjenestenes og nettverksfunksjonenes ytelse og regelmessig vurdere om 

ytelsesmålene er nådd. Kommisjonen bør framlegge resultatene av denne overvåkingen én gang i året for Komiteen for 

det felles luftrom. 

48) Med forbehold for krav om fortrolighet i forbindelse med markedsvilkår bør de grunnleggende opplysningene og 

sluttrapportene som kreves i henhold til denne forordning, gjøres offentlig tilgjengelig for å sikre tilstrekkelig innsyn og 

mulighet for behørige samråd med berørte parter. 

49) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013 bør oppheves med 

virkning fra 1. januar 2020, men bør fortsatt gjelde etter denne datoen med hensyn til forpliktelser i forbindelse med den 

andre referanseperioden. 

50) Denne forordning bør få anvendelse på den tredje referanseperioden og etterfølgende referanseperioder. For å gjøre det 

mulig å vedta felles mål for Unionen samt utarbeide og vedta ytelsesplaner før begynnelsen av den tredje 

referanseperioden bør denne forordning få anvendelse med umiddelbar virkning fra datoen for dens ikrafttredelse. 

51) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. I denne forordning fastsettes tiltak for hvordan ytelses- og avgiftsordningene for flysikringstjenester og 

nettverksfunksjoner skal fungere. 

2. Denne forordning får anvendelse på yting av flysikringstjenester og nettverksfunksjoner i den allmenne lufttrafikken 

innenfor Den internasjonale organisasjon for sivil luftfarts («ICAO») europeiske («EUR») område der medlemsstatene har 

ansvar for å yte flysikringstjenester. 

Denne forordning får anvendelse på 

a) ytere av flysikringstjenester som nevnt i artikkel 2 nr. 5 i forordning (EF) nr. 549/2004, 

b) organet som er utpekt av Kommisjonen til å utføre de oppgavene som er nødvendige for utøvelsen av nettverksfunksjonene 

(heretter kalt «nettverksforvalteren») i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i forordning (EF) nr. 551/2004, og som er utnevnt i 

samsvar med artikkel 4 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/123. 

Denne forordning får også anvendelse på fastsettelse av mål og ytelsesovervåking knyttet til kostnadseffektivitet for 

myndigheter eller enheter som pådrar seg kostnader som skal dekkes gjennom brukeravgifter, som angitt i artikkel 15 nr. 2 

bokstav b) i forordning (EF) nr. 550/2004 og artikkel 22 nr. 1 tredje ledd i denne forordning. 

3. Denne forordning får anvendelse på terminalflysikringstjenester som ytes i lufthavner som ligger i medlemsstatenes 

territorier, og der det utføres minst 80 000 flybevegelser i samsvar med instrumentflygereglene («IFR») per år. 

4. Medlemsstatene kan beslutte å la bestemmelsene i denne forordning få anvendelse også på terminalflysikringstjenester 

som ytes i andre lufthavner i deres respektive territorier enn dem som er omhandlet i nr. 3.  
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5. Medlemsstatene kan beslutte å anvende bestemmelsene i denne forordning også på 

a) flysikringstjenester og nettverksfunksjoner som ytes i luftrom under deres ansvarsområde i andre ICAO-regioner enn 

ICAOs EUR-region, uten at det berører medlemsstatenes rettigheter og plikter i henhold til Chicago-konvensjonen om 

internasjonal sivil luftfart («Chicago-konvensjonen»), 

b) ytere av flysikringstjenester som har tillatelse til å yte flysikringstjenester uten sertifisering, i samsvar med artikkel 7 nr. 5 i 

forordning (EF) nr. 550/2004. 

6. Medlemsstatene skal omgående underrette Kommisjonen om alle beslutninger som treffes i henhold til nr. 4 eller 5. 

Medlemsstatene skal sikre at varigheten av disse beslutningene tilsvarer varigheten av en referanseperiode. De skal ikke endre 

eller trekke tilbake slike beslutninger i løpet av en referanseperiode. 

7. Denne forordning får anvendelse fra tredje referanseperiode som fastsatt i artikkel 7, og i etterfølgende referanseperioder. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

 1) «faktisk kostnad» en kostnad som faktisk har påløpt i et kalenderår for yting av flysikringstjenester, og som inngår i et 

bekreftet regnskap eller, i mangel av et slikt bekreftet regnskap, er underlagt en sluttrevisjon, 

 2) «enhet for lufttrafikktjenester» eller «ATS-enhet» en sivil eller militær enhet med ansvar for å yte lufttrafikktjenester i et 

bestemt luftrom, 

 3) «lufthavnkoordinator» den fysiske eller juridiske personen som er utnevnt av en medlemsstat til å utføre 

koordineringsoppgaver ved koordinerte lufthavner som fastsatt i artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 95/93(9), 

 4) «lufthavnoperatør» enhver fysisk eller juridisk person som driver én eller flere flyplasser, 

 5) «luftromsbruker» luftfartøyets operatør på det tidspunktet da flygningen blir gjennomført, eller, dersom operatørens 

identitet ikke er kjent, eieren av luftfartøyet, med mindre det kan bevises at en annen person var operatør på det aktuelle 

tidspunktet, 

 6) «representant for luftromsbrukerne» enhver juridisk person eller enhet som representerer én eller flere kategorier av 

luftromsbrukere, 

 7) «kontrollsentral» en enhet som yter lufttrafikktjenester for kontrollerte flygninger under dens ansvarsområde, 

 8) «underveisavgiftssone» en del av luftrommet som strekker seg fra bakken og opp til og med det øvre luftrom, der 

underveisflysikringstjenester ytes, og som det er fastsatt et felles kostnadsgrunnlag og en felles enhetssats for, 

 9) «ekstraordinær hendelse» omstendigheter der ATM-kapasiteten er unormalt lav, slik at nivået på forsinkelser i 

trafikkflytstyringen («ATFM») er unormalt høyt som følge av en planlagt begrensning som skyldes en driftsmessig eller 

teknisk endring, svært dårlige værforhold, manglende tilgjengelighet i store deler av luftrommet av naturlige eller 

politiske årsaker, eller streik, og nettverksforvalterens aktivering av Den europeiske enhet for koordinering av kriser i 

luftfarten («EACCC»), 

10) «IFR-flybevegelser per år» det samlede antall avganger og landinger utført i samsvar med instrumentflygereglene, 

beregnet som et gjennomsnitt over de tre kalenderårene forut for året da utkastet til ytelsesplan skulle framlegges i 

samsvar med artikkel 12, 

11) «forventet inflasjonsindeks» den årlige inflasjonsindeksen basert på det tredje året før begynnelsen av en referanseperiode 

og beregnet ved bruk av den nyeste tilgjengelige inflasjonsprognosen for den gjennomsnittlige prosentvise endringen av 

konsumprisindeksen som offentliggjøres av Det internasjonale valutafond for den berørte medlemsstaten på tidspunktet 

for utarbeidingen av ytelsesplanen. Dersom den prosentvise endringen som offentliggjøres av Det internasjonale 

valutafond for et gitt år, er negativ, skal det benyttes en nullverdi,  

  

(9) Rådsforordning (EØF) nr. 95/93 av 18. januar 1993 om fastsettelse av felles regler for fordeling av tidsluker i lufthavnene i Fellesskapet 

(EFT L 14 av 22.1.1993, s. 1). 
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12) «faktisk inflasjonsindeks» den årlige faktiske inflasjonsindeksen basert på det tredje året før begynnelsen av en 

referanseperiode og beregnet ved hjelp av den faktiske inflasjonstakten som offentliggjøres av Kommisjonen i Eurostats 

harmoniserte konsumprisindeks for den berørte staten i april i år n+1. Dersom den prosentvise endringen som 

offentliggjøres av Kommisjonen for et gitt år, er negativ, skal det benyttes en nullverdi, 

13) «større investering» anskaffelse, utvikling, utskifting, oppgradering eller leasing av anleggsmidler som i løpet av hele 

levetiden for eiendelene representerer en samlet verdi som overstiger 5 millioner euro i realverdier, 

14) «nasjonal myndighet» en reguleringsmyndighet eller tilsynsmyndighet opprettet av én eller flere medlemsstater på 

nasjonalt plan eller innenfor en funksjonell luftromsblokk, 

15) «nye og eksisterende investeringer» anskaffelse, utvikling, utskifting, oppgradering eller leasing av anleggsmidler når 

avskrivningskostnader, kapitalkostnader eller, for leasing, driftskostnader, i forbindelse med investeringen påløper i løpet 

av referanseperioden som omfattes av ytelsesplanen, 

16) «referanseperiode» gyldighets- og anvendelsesperioden for de felles ytelsesmålene for Unionen, fastsatt i artikkel 11 nr. 3 

bokstav d) i forordning (EF) nr. 549/2004 og artikkel 7 i denne forordning, 

17) «referanseverdi» verdien som nettverksforvalteren har beregnet for ATFM-underveisforsinkelser for hver medlemsstat og 

hver funksjonelle luftromsblokk for å sikre at det felles målet for Unionen om ATFM-underveisforsinkelser nås, 

18) «omstruktureringskostnader» betydelige engangskostnader som påløper for ytere av flysikringstjenester i forbindelse med 

omstrukturering ved innføring av nye teknologier, framgangsmåter eller forretningsmodeller for å anspore til integrert 

tjenesteyting, kompensasjon til ansatte, nedlegging av flygekontrollsentraler, flytting av virksomhet til nye steder samt 

avskriving av eiendeler eller erverv av strategiske andeler i andre ytere av flysikringstjenester, 

19) «rullebaneinntrenging» ethvert tilfelle på en flyplass der et luftfartøy, et kjøretøy eller en person feilaktig befinner seg på 

det beskyttede arealet av et område som er beregnet på luftfartøyers landing og avgang, 

20) «underskridelse av atskillelsesminima» en situasjon der angitte atskillelsesminima ikke ble overholdt mellom luftfartøyer, 

21) «terminalavgiftssone» en lufthavn eller en gruppe lufthavner på en medlemsstats territorium der terminalflysikrings-

tjenester ytes, og som det er fastsatt et felles kostnadsgrunnlag og en felles enhetssats for. 

KAPITTEL II 

OPPGAVER OG ANSVARSOMRÅDER 

Artikkel 3 

Bistand fra organet for ytelsesvurdering 

Når det er nødvendig for å utføre Kommisjonens oppgaver med henblikk på ytelsesordningens nærmere virkemåte, kan 

Kommisjonen be om bistand fra organet for ytelsesvurdering med hensyn til 

a) innsamling, undersøkelse, validering og formidling av data som er relevante for flysikringstjenestenes og nettverks-

funksjonenes ytelse, 

b) valg eller tilpasning av sentrale ytelsesområder, 

c) definisjon av sentrale ytelsesindikatorer og indikatorer for overvåking, 

d) fastsettelse av skalaer for felles ytelsesmål for Unionen samt fastsettelse og revisjon av felles ytelsesmål for Unionen, 

e) fastsettelse av referanseverdiene, varslingstersklene og sammenligningsgruppene nevnt i artikkel 9 nr. 4, 

f) vurdering av samsvaret mellom utkast til nasjonale ytelsesmål eller ytelsesmål som er fastsatt innenfor funksjonelle 

luftromsblokker («FAB-ytelsesmål»), og de felles ytelsesmålene for Unionen i samsvar med artikkel 14 og artikkel 15, og 

gjennomgåelse av utkast til ytelsesplaner i samsvar med artikkel 14 nr. 1 og artikkel 15 nr. 1, 

g) kontroll i samsvar med artikkel 13 av at utkast til ytelsesplaner er fullstendige,  
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h) kontroll i henhold til artikkel 19 av utkastet til nettverksforvalterens ytelsesplan som nevnt i artikkel 10 nr. 5 i denne 

forordning, 

i) vurdering av reviderte ytelsesmål og de korrigerende tiltakene som vedtas av medlemsstatene i henhold til artikkel 15 

nr. 5, 

j) overvåking av flysikringstjenestenes ytelse, herunder investerings- og kapitalkostnader, på unionsplan, på nasjonalt plan 

og innenfor funksjonelle luftromsblokker, 

k) overvåking av nettverksfunksjonenes ytelse i samsvar med artikkel 37 nr. 2, 

l) vurdering i samsvar med artikkel 37 nr. 3 av opplysningene som mottas fra de nasjonale tilsynsmyndighetene i forbindelse 

med ytelsesplanene, med henblikk på å overvåke ytelsen til det europeiske ATM-nettet, 

m) vurdering av oppfyllelsen av ytelsesmålene i løpet av referanseperioden, 

n) ajourføring og støtte i forbindelse med koordineringen av en tidsplan for samråd med berørte parter om ytelsesplaner og 

kravene til samråd nevnt i artikkel 24 nr. 2 og 3 og artikkel 30. 

Artikkel 4 

Formidling av opplysninger og tilrettelegging av overvåking ved ytere av flysikringstjenester 

1. Dersom det er nødvendig for utførelsen av de nasjonale tilsynsmyndighetenes oppgaver med henblikk på 

ytelsesordningens nærmere virkemåte, skal ytere av flysikringstjenester på anmodning straks framlegge følgende for 

vedkommende myndigheter: 

a) Opplysninger om lokale forhold som er relevante for fastsettelsen av nasjonale ytelsesmål eller for ytelsesmål fastsatt 

innenfor funksjonelle luftromsblokker. 

b) Data for å fastsette egenkapitalavkastningen for flysikringsavgifter. 

c) Opplysninger om planlagte investeringer i fem år etter datoen for anmodningen som viser profilen for planlagte kostnader 

for nye og eksisterende investeringer i løpet av og etter referanseperioden og hvordan større investeringer bidrar til ytelsen 

innenfor hvert sentrale ytelsesområde. 

d) Deres forretningsplan nevnt i nr. ATM/ANS.OR.D.005 i vedlegg III til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/373(10). 

e) Opplysninger som er nødvendige for anvendelsen av artikkel 28 nr. 3. 

f) Data om kostnadsgrunnlag og opplysninger om fordelingen av kostnader mellom underveis- og terminalflysikringstjenester 

samt data om inntekter fra forretningsvirksomhet og data om mottatte offentlige midler. 

2. Ytere av flysikringstjenester skal lette den virksomheten som er nødvendig for overvåkingen nevnt i artikkel 37 nr. 1, og 

som utøves av eller på vegne av vedkommende nasjonale tilsynsmyndighet i samsvar med den nasjonale lovgivningen i den 

berørte myndighetens medlemsstat, særlig ved å sørge for relevante dokumenter, data, opplysninger og muntlige forklaringer på 

anmodning og, dersom den nasjonale lovgivningen i denne medlemsstaten tillater det, og i samsvar med denne nasjonale 

lovgivningen, ved å gi adgang til relevante lokaler, områder eller kjøretøyer. 

Artikkel 5 

Bistand fra nettverksforvalteren 

Nettverksforvalteren skal utføre følgende oppgaver i forbindelse med ytelsesordningens nærmere virkemåte: 

a) Bistå Kommisjonen ved å gi relevante innspill til opprettelsen av felles ytelsesmål for Unionen før begynnelsen av en 

referanseperiode og til overvåkingen av oppnåelsen av disse målene i referanseperioden, herunder ved uten utilbørlig 

forsinkelse å gjøre Kommisjonen oppmerksom på eventuelle omstendigheter der ytelsesmålene ikke nås eller risikerer å 

ikke bli nådd, eller der det er observert betydelige og vedvarende fall i den driftsmessige ytelsen.  

  

(10) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/373 av 1. mars 2017 om fastsettelse av felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og 

flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse, om oppheving av forordning (EF)  

nr. 482/2008 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 1034/2011, (EU) nr. 1035/2011 og (EU) 2016/1377, og om endring av forordning 

(EU) nr. 677/2011 (EUT L 62 av 8.3.2017, s. 1). 
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b) På anmodning fra Kommisjonen bistå de nasjonale tilsynsmyndighetene ved å gi relevante innspill til utarbeidingen av 

ytelsesplanene, og ved uten utilbørlig forsinkelse å underrette den berørte nasjonale tilsynsmyndigheten om eventuelle 

omstendigheter der nasjonale ytelsesmål eller ytelsesmål for funksjonelle luftromsblokker ikke nås eller risikerer å ikke bli 

nådd, eller der det er observert betydelige og vedvarende fall i den driftsmessige ytelsen. 

c) Bistå yterne av flysikringstjenester med å nå de nasjonale ytelsesmålene eller ytelsesmålene for funksjonelle 

luftromsblokker, særlig gjennom utvikling og gjennomføring av driftsplanen for nettverket nevnt i artikkel 9 i 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/123. 

Artikkel 6 

Samordning med Den europeiske unions flysikkerhetsbyrå 

I henhold til artikkel 13a i forordning (EF) nr. 549/2004 og i samsvar med artikkel 75 nr. 2 bokstav h) og artikkel 93 bokstav b) 

i forordning (EU) 2018/1139 skal Kommisjonen og medlemsstatene samarbeide med Den europeiske unions flysikkerhetsbyrå 

for å sikre at 

a) sikkerhetsaspekter ivaretas på behørig måte, herunder fastsettelse, revisjon og gjennomføring av sentrale ytelsesindikatorer 

og felles ytelsesmål for Unionen for det sentrale ytelsesområdet sikkerhet, 

b) de sentrale ytelsesindikatorene og ytelsesmålene for det sentrale ytelsesområdet sikkerhet er forenlige med den europeiske 

flysikkerhetsplanen nevnt i artikkel 6 i forordning (EU) 2018/1139. 

KAPITTEL III 

FASTSETTELSE AV YTELSESMÅL 

Artikkel 7 

Referanseperiodenes varighet 

1. Den tredje referanseperioden skal omfatte kalenderårene 2020–2024. 

2. Etterfølgende referanseperioder skal omfatte fem kalenderår hver. 

3. Varigheten av referanseperiodene angitt i nr. 1 og 2 berører ikke artikkel 10 nr. 6. 

Artikkel 8 

Sentrale ytelsesindikatorer og indikatorer for overvåking 

1. De sentrale ytelsesindikatorene og indikatorene for overvåking av flysikringstjenesters ytelse på unionsplan for hvert 

sentrale ytelsesområde skal være de som er fastsatt i avsnitt 1 i vedlegg I. 

2. De sentrale ytelsesindikatorene og indikatorene for overvåking av flysikringstjenesters ytelse på nasjonalt plan eller 

innenfor funksjonelle luftromsblokker skal være de som er fastsatt i avsnitt 2 i vedlegg I. 

3. De sentrale ytelsesindikatorene og indikatorene for overvåking av nettverksfunksjonenes ytelse skal være de som er 

fastsatt i avsnitt 3 i vedlegg I. 

4. Medlemsstatene kan fastsette sentrale ytelsesindikatorer og indikatorer for overvåking i tillegg til dem som er nevnt i 

nr. 2, særlig når det gjelder sivil-militære eller meteorologiske aspekter. 

Artikkel 9 

Felles ytelsesmål for Unionen 

1. Senest 19 måneder før begynnelsen av en referanseperiode skal de nasjonale tilsynsmyndighetene framlegge for 

Kommisjonen data om førstegangskostnader og opplysninger om trafikkprognosene nevnt i artikkel 10 nr. 2 bokstav f) i 

forbindelse med den kommende referanseperioden, som innspill til fastsettelsen av felles ytelsesmål for Unionen. 

2. Senest 15 måneder før begynnelsen av en referanseperiode skal Kommisjonen offentliggjøre veiledende målintervaller for 

de felles ytelsesmålene for Unionen, bestående av de årlige laveste og høyeste verdiene som Kommisjonen har til hensikt å 

fastsette felles ytelsesmål for Unionen innenfor.  
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Kommisjonen skal rådføre seg med de berørte partene nevnt i artikkel 10 nr. 3 i forordning (EF) nr. 549/2004, andre relevante 

personer og organisasjoner og, når det gjelder sikkerhetsaspekter, Den europeiske unions flysikkerhetsbyrå om disse veiledende 

målintervallene. 

3. Senest sju måneder før begynnelsen av en referanseperiode skal Kommisjonen i samsvar med artikkel 11 nr. 3 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 549/2004 vedta de felles ytelsesmålene for Unionen for de sentrale ytelsesindikatorene nevnt i artikkel 8 

nr. 1. 

For dette formål skal Kommisjonen 

a) ta hensyn til relevante innspill fra organet for ytelsesvurdering, nettverksforvalteren og de nasjonale tilsynsmyndighetene, 

b) bruke underveistrafikkprognoser, uttrykt i IFR-flybevegelser og i tjenesteenheter og basert på den sist tilgjengelige 

grunnprognosen fra Eurocontrols statistikk- og prognosetjeneste («STATFOR»), 

c) underbygge hvert felles ytelsesmål for Unionen med en beskrivelse av de underliggende forutsetningene og begrunnelsen 

for målet, herunder bruken av innspill nevnt i bokstav a) i dette nummer, resultatet av samrådet nevnt i nr. 2 og andre 

relevante faktaopplysninger. 

4. Sammen med vedtakelsen av de felles ytelsesmålene for Unionen skal Kommisjonen fastsette følgende: 

a) En unionsomfattende «referanseverdi for fastsatte kostnader» og en unionsomfattende «referanseverdi for den fastsatte 

enhetskostnaden» med henblikk på å fastsette mål for det sentrale ytelsesområdet kostnadseffektivitet for den sentrale 

ytelsesindikatoren nevnt i nr. 4.1 i avsnitt 1 i vedlegg I. Disse referanseverdiene skal beregnes for året forut for begynnelsen 

av referanseperioden. 

Referanseverdien for fastsatte kostnader skal beregnes ved hjelp av de faktiske kostnadene som er tilgjengelige for 

foregående referanseperiode, og justeres for å ta hensyn til de sist tilgjengelige kostnadsberegningene, variasjoner i 

trafikken og deres forhold til kostnadene. 

Referanseverdien for den fastsatte enhetskostnaden skal beregnes ved å dividere referanseverdien for de fastsatte 

kostnadene med trafikkprognosen uttrykt i tjenesteenheter for året forut for begynnelsen av referanseperioden. 

b) Varslingsterskler som, dersom de overskrides, gjør at medlemsstatene kan be om en revisjon av ytelsesmålene i 

ytelsesplanene i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav a) i). Varslingstersklene skal bygge på følgende parametrer: 

i) Den faktiske trafikkens avvik fra trafikkprognosen i et gitt kalenderår, uttrykt som en prosentdel av IFR-flybevegelser. 

ii) Den faktiske trafikkens avvik fra trafikkprognosen i et gitt kalenderår, uttrykt som en prosentdel av tjenesteenheter. 

iii) Variasjonen i referanseverdiene som følge av sesongavhengige ajourføringer av driftsplanen for nettverket i henhold 

til artikkel 9 nr. 4 bokstav a) og artikkel 9 nr. 8 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/123 sammenlignet med 

referanseverdiene fra den siste versjonen av driftsplanen for nettverket som foreligger på tidspunktet for utarbeiding av 

ytelsesplanen. Denne variasjonen skal uttrykkes som en prosentdel av variasjon eller som en andel av antall minutter 

ATM-underveisforsinkelser, avhengig av referanseverdienes størrelse. 

c) Sammenligningsgruppene av ytere av flysikringstjenester med et lignende operasjonelt og økonomisk miljø, med henblikk 

på å vurdere ytelsesmål for det sentrale ytelsesområdet kostnadseffektivitet. 

Artikkel 10 

Ytelsesplaner 

1. Nasjonale tilsynsmyndigheter skal utarbeide ytelsesplaner på nasjonalt plan eller innenfor funksjonelle luftromsblokker. 

2. Ytelsesplanene skal utarbeides i samsvar med malen i vedlegg II og skal omfatte følgende: 

a) Bindende nasjonale ytelsesmål eller bindende ytelsesmål for funksjonelle luftromsblokker, fastsatt på grunnlag av de 

sentrale ytelsesindikatorene nevnt i artikkel 8 nr. 2, herunder en «referanseverdi for fastsatte kostnader» og en 

«referanseverdi for den fastsatte enhetskostnaden» for hver avgiftssone, med henblikk på å fastsette mål for det sentrale 

ytelsesområdet kostnadseffektivitet. Disse referanseverdiene skal beregnes for året forut for begynnelsen av 

referanseperioden.  
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Referanseverdien for fastsatte kostnader skal beregnes ved hjelp av de faktiske kostnadene som er tilgjengelige for 

foregående referanseperiode, og skal justeres for å ta hensyn til de sist tilgjengelige kostnadsberegningene, variasjoner i 

trafikken og deres forhold til kostnadene. 

Referanseverdien for de fastsatte enhetskostnadene skal beregnes ved å dividere referanseverdien for de fastsatte 

kostnadene med den sist tilgjengelige trafikkprognosen uttrykt i tjenesteenheter for året forut for begynnelsen av 

referanseperioden. 

b) Fastsatte kostnader for underveis- og terminalflysikringstjenester fastsatt i samsvar med artikkel 15 nr. 2 bokstav a) og b) i 

forordning (EF) nr. 550/2004 og denne forordning. 

c) Insentivordningene fastsatt i samsvar med artikkel 11, som angir parametrene for insentivordningene, framgangsmåten for 

tilpasning for pivotverdiene nevnt i artikkel 11 nr. 3 der det er relevant, samt tiltak med sikte på å nå målene med 

insentivordningene. 

d) En beskrivelse av de viktigste tiltakene for å nå ytelsesmålene. 

e) En bekreftelse på at de er forenlige med denne forordnings virkeområde i samsvar med artikkel 1 i denne forordning og 

artikkel 7 i forordning (EF) nr. 549/2004. 

f) Underveistrafikkprognoser, uttrykt i IFR-flybevegelser og i tjenesteenheter og basert på grunnprognosen fra Eurocontrols 

STATFOR-tjeneste. 

g) Terminaltrafikkprognoser, uttrykt i IFR-flybevegelser og i tjenesteenheter, basert på grunnprognosen fra Eurocontrols 

STATFOR-tjeneste. 

h) En beskrivelse av initiativer som støtter samordning over landegrensene og yting over landegrensene av tjenester som er 

gunstige for den driftsmessige ytelsen eller kostnadseffektiviteten, eller begge deler. 

i) Opplysninger om 

i) større investeringer, 

ii) endringshåndteringsplaner for ibruktaking av større endringer av luftrommet eller for forbedringer av ATM-systemet, 

med sikte på å minimere eventuell negativ påvirkning på nettverkets ytelse. 

Når det gjelder bokstav f) og g), kan imidlertid nasjonale tilsynsmyndigheter beslutte å bruke andre prognoser for underveis- og 

terminaltrafikk enn dem som er basert på grunnprognosen fra Eurocontrols STATFOR-tjeneste. I så fall skal de rådføre seg med 

representanter for luftromsbrukerne og berørte ytere av flysikringstjenester og begrunne hvorfor de bruker de andre prognosene 

i ytelsesplanen. Eventuelle forskjeller sammenlignet med grunnprognosen fra Eurocontrols STATFOR-tjeneste skal skyldes 

særlige lokale forhold som det ikke i tilstrekkelig grad er tatt høyde for i grunnprognosen fra Eurocontrols STATFOR-tjeneste. 

Det skal brukes samme prognoser for alle sentrale ytelsesområder. 

3. Ytelsesplanene kan inneholde ytterligere ytelsesmål fastsatt på grunnlag av de sentrale ytelsesindikatorene som er nevnt i 

artikkel 8 nr. 4. Disse målene skal bidra til å nå ytelsesmålene som er nevnt i artikkel 9 nr. 3 og i nr. 2 bokstav a) i denne 

artikkel. 

4. I samsvar med artikkel 10 nr. 1 og artikkel 11 nr. 3 bokstav b) i forordning (EF) nr. 549/2004 skal de nasjonale 

tilsynsmyndighetene rådspørre ytere av flysikringstjenester, representanter for luftromsbrukerne og eventuelt lufthavnoperatører 

og lufthavnkoordinatorer om utkastet til ytelsesplaner, herunder om ytelsesmålene og insentivordningene i disse. 

5. Nettverksforvalteren skal utarbeide ytelsesplanen for nettverket. Ytelsesplanen for nettverket skal utarbeides i samsvar 

med malen fastsatt i vedlegg III og skal omfatte 

a) merverdien av nettverksforvalterens støtte til virksomhet som medlemsstater, funksjonelle luftromsblokker, ytere av 

flysikringstjenester samt sivile og militære luftromsbrukere utfører for å nå kapasitets- og miljømål, og skal også omfatte 

nettverksfunksjonenes bidrag til oppnåelse av de felles ytelsesmålene for Unionen, 

b) ytelsesmålene og målene for nettverksforvalteren og for hver nettverksfunksjon samt tiltakene for å nå disse målene. 

6. Dersom Kommisjonen i henhold til artikkel 11 nr. 3 bokstav c) fjerde ledd i forordning (EF) nr. 549/2004 har revidert de 

felles ytelsesmålene for Unionen, skal medlemsstatene revidere sine ytelsesplaner og ta med reviderte ytelsesmål i samsvar med 

denne forordning.  
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Artikkel 11 

Insentivordninger 

1. Insentivordningene som inngår i ytelsesplanene medlemsstatene vedtar, skal 

a) fastsette stimuleringstiltak av økonomisk art med sikte på å nå ytelsesmålene for de sentrale ytelsesområdene 

kostnadseffektivitet og kapasitet på en effektiv og forholdsmessig måte, 

b) få anvendelse i hele perioden som omfattes av ytelsesplanen, 

c) ikke innebære forskjellsbehandling, og skal være oversiktlige og effektive, 

d) få anvendelse på underveis- og terminalflysikringstjenester. 

2. Insentivordningene for ytelsesmål for det sentrale ytelsesområdet kostnadseffektivitet omfattes av artikkel 27 og 28. 

3. Insentivordningene for ytelsesmål for det sentrale ytelsesområdet kapasitet skal i tillegg til prinsippene fastsatt i nr. 1 

oppfylle følgende prinsipper: 

a) De skal stå i forhold til nivået for ATFM-forsinkelse og bestå av økonomiske fordeler og ulemper med vesentlig 

innvirkning på de aktuelle inntektene. 

b) De skal justeres slik at den største økonomiske ulempen er minst like stor som den største økonomiske fordelen. 

Den nasjonale tilsynsmyndigheten skal fastsette de største faste prosentdelene omhandlet i nr. 2.1 bokstav a) annet ledd og 

nr. 2.2 bokstav a) annet ledd i vedlegg XIII og i nr. 2.1 bokstav b) annet ledd og nr. 2.2 bokstav b) annet ledd i vedlegg XIII 

for beregning av økonomiske fordeler og ulemper, etter samråd med representanter for luftromsbrukerne og berørte ytere av 

flysikringstjenester. 

De største faste prosentdelene nevnt i nr. 2.1 bokstav a) annet ledd og nr. 2.2 bokstav a) annet ledd i vedlegg XIII for 

beregning av økonomiske fordeler skal ikke overstige 2 %. 

c) Med henblikk på beregning av økonomiske fordeler eller ulemper skal det brukes pivotverdier. 

Den nasjonale tilsynsmyndigheten skal før begynnelsen av referanseperioden beslutte om pivotverdiene skal baseres på 

i) ytelsesmålene på nasjonalt plan, fordelt på hver enkelt yter av flysikringstjenester, eller 

ii) tilpassede ytelsesmål på nasjonalt plan, fordelt på hver enkelt yter av flysikringstjenester, som fastsettes årlig av den 

nasjonale tilsynsmyndigheten for det påfølgende året i samsvar med nr. 1 i vedlegg XIII og omfattes av samråd med 

representanter for luftromsbrukerne og berørte ytere av flysikringstjenester. Framgangsmåten for tilpasning skal være 

definert i ytelsesplanen og skal gjelde for hvert år i referanseperioden og ikke endres i løpet av referanseperioden. 

Den nasjonale tilsynsmyndigheten skal årlig underrette Kommisjonen om pivotverdiene. 

d) Det skal være et symmetrisk intervall rundt pivotverdien fastsatt av den nasjonale tilsynsmyndigheten, etter samråd med 

representanter for luftromsbrukerne og berørte ytere av flysikringstjenester, for å sikre at mindre endringer i ATFM-

forsinkelse ikke medfører noen økonomiske fordeler eller ulemper. 

e) Dersom faktisk gjennomsnittlig ATFM-forsinkelse per flygning i år n er lavere enn pivotverdien fastsatt for år n og utenfor 

intervallet nevnt i bokstav d), skal dette føre til en økonomisk fordel gjennom en økning av enhetssatsen for år n+2 i 

samsvar med nr. 2 i vedlegg XIII. 

f) Dersom faktisk gjennomsnittlig ATFM-forsinkelse per flygning i år n er høyere enn pivotverdien fastsatt for år n og utenfor 

intervallet nevnt i bokstav d), skal dette føre til en økonomisk ulempe gjennom en reduksjon av enhetssatsen for år n+2 i 

samsvar med nr. 2 i vedlegg XIII.  
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g) For underveismålene for det sentrale ytelsesområdet kapasitet, og der ytelsesplanen er fastsatt innenfor funksjonelle 

luftromsblokker, får følgende bestemmelser anvendelse i tillegg til prinsippene nevnt i bokstav a)–f): 

i) De berørte nasjonale tilsynsmyndighetene skal spesifisere ytelsesmålet for funksjonelle luftromsblokker nevnt i 

avsnitt 2 nr. 3.1 bokstav a) i vedlegg I på nivået for hver enkelt berørt yter av flysikringstjenester, med henblikk på å 

fastsette stimuleringstiltak på nasjonalt plan. De resulterende verdiene skal danne grunnlaget for pivotverdiene nevnt i 

bokstav c). 

ii) De berørte nasjonale tilsynsmyndighetene skal anvende samme insentivordning på en konsekvent måte på alle berørte 

ytere av flysikringstjenester. 

iii) Pivotverdier for den funksjonelle luftromsblokken skal også benyttes i tillegg til pivotverdier på nivået for hver enkelt 

yter av flysikringstjenester nevnt i punkt i), og de skal baseres enten 

— på ytelsesmålene innenfor den funksjonelle luftromsblokken, eller 

— på tilpassede ytelsesmål innenfor den funksjonelle luftromsblokken i samsvar med nr. 1 i vedlegg XIII og etter 

samråd med representanter for luftromsbrukerne og berørte ytere av flysikringstjenester. 

iv) Som unntak fra bokstav c) skal alle berørte nasjonale tilsynsmyndigheter i fellesskap beslutte hvorvidt pivotverdiene 

for hver enkelt yter av flysikringstjenester eller innenfor funksjonelle luftromsblokker skal tilpasses eller ikke. Denne 

beslutningen får anvendelse på en ensartet måte på alle pivotverdier for hver enkelt yter av flysikringstjenester eller 

innenfor funksjonelle luftromsblokker for hele referanseperiodens varighet. 

v) Dersom ytelsesmålene på nasjonalt plan og innenfor en funksjonell luftromsblokk skal tilpasses, får samme 

framgangsmåte for tilpasning anvendelse på ytelsesmål på nasjonalt plan og innenfor den funksjonelle 

luftromsblokken. 

vi) Dersom den samlede ATFM-underveisforsinkelsen per flygning i år n innenfor en funksjonell luftromsblokk er høyere 

enn pivotverdien fastsatt for år n som nevnt i punkt iii) og utenfor intervallet nevnt i nr. 3 bokstav d), får nr. 3 

bokstav e) ikke anvendelse og nr. 3 bokstav f) får anvendelse bare på de yterne av flysikringstjenester som har en 

faktisk ATFM-forsinkelse per flygning i år n som er høyere enn pivotverdien fastsatt for år n og utenfor intervallet 

nevnt i bokstav d). 

vii) Dersom den samlede ATFM-underveisforsinkelsen per flygning i år n innenfor en funksjonell luftromsblokk er lavere 

enn pivotverdien fastsatt for år n som nevnt i punkt iii) og utenfor intervallet nevnt i nr. 3 bokstav d), får nr. 3 

bokstav f) ikke anvendelse og nr. 3 bokstav e) får anvendelse bare på de yterne av flysikringstjenester som har en 

faktisk ATFM-forsinkelse per flygning i år n som er lavere enn pivotverdien fastsatt for år n og utenfor intervallet 

nevnt i bokstav d). 

4. Insentivordningene som inngår i medlemsstatenes vedtatte ytelsesplaner, kan også fastsette stimuleringstiltak av 

økonomisk art med sikte på å nå ytelsesmålene for det sentrale ytelsesområdet miljø eller med sikte på å nå de ytterligere 

ytelsesmålene nevnt i artikkel 10 nr. 3 i samsvar med nr. 1 bokstav b) og c), forutsatt at de er effektive og forholdsmessige. 

Disse insentivordningene bør få anvendelse i tillegg til og uavhengig av insentivordningene nevnt i nr. 2 og 3. De sammenlagte 

økonomiske fordelene eller økonomiske ulempene som følge av disse insentivordningene skal ikke overstige henholdsvis 2 % 

og 4 % av de fastsatte kostnadene for år n. 

KAPITTEL IV 

VEDTAKELSE, VURDERING OG REVISJON AV YTELSESPLANER 

Artikkel 12 

Vedtakelse og framlegging av utkast til ytelsesplaner 

Hver medlemsstat skal vedta et utkast til ytelsesplan som den eller de berørte nasjonale tilsynsmyndighetene har utarbeidet på 

nasjonalt plan eller innenfor funksjonelle luftromsblokker, og framlegge det for Kommisjonen senest tre måneder før 

begynnelsen av referanseperioden som planen gjelder. Dersom utkastet til ytelsesplan er utarbeidet innenfor en funksjonell 

luftromsblokk, skal planen framlegges for Kommisjonen etter at alle berørte medlemsstater har vedtatt den.  
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Artikkel 13 

Kontroll av at utkast til ytelsesplaner er fullstendige 

1. Kommisjonen skal kontrollere om utkastene til ytelsesplaner som medlemsstatene framlegger i samsvar med artikkel 12, 

inneholder alle elementene som er nødvendige for å vurdere samsvar med kravene angitt i artikkel 10 nr. 2 og artikkel 10 nr. 4 

og eventuelt artikkel 10 nr. 3 og artikkel 10 nr. 5. 

2. Dersom Kommisjonen, etter å ha foretatt kontrollen nevnt i nr. 1, fastslår at ett eller flere elementer mangler, skal den 

innen én måned etter datoen for mottak av utkastet til ytelsesplan anmode den eller de berørte medlemsstatene om å framlegge 

et ajourført utkast til ytelsesplan som inneholder de manglende elementene. 

I så fall skal den eller de berørte medlemsstatene framlegge det ajourførte utkastet til ytelsesplan for Kommisjonen uten 

utilbørlig forsinkelse og i alle tilfeller innen tre uker etter datoen for Kommisjonens anmodning. 

3. Kommisjonen skal påbegynne vurderingen nevnt i artikkel 14 av utkastet til ytelsesplan når den, etter å ha foretatt 

kontrollen nevnt i nr. 1, fastslår at utkastet til ytelsesplan inneholder alle nødvendige elementer, eller når den mottar det 

ajourførte utkastet til ytelsesplan nevnt i nr. 2, alt etter hva som er relevant. 

Artikkel 14 

Vurdering og revisjon av utkast til ytelsesplaner og mål 

1. Kommisjonen skal vurdere samsvaret mellom de nasjonale ytelsesmålene eller ytelsesmålene for funksjonelle 

luftromsblokker i utkastene til ytelsesplaner og de felles ytelsesmålene for Unionen på grunnlag av kriteriene fastsatt i nr. 1 i 

vedlegg IV, og idet det tas hensyn til lokale forhold. Kommisjonen kan supplere medlemsstatenes vurdering ved å gjennomgå 

utkastene til ytelsesplaner med hensyn til elementene angitt i nr. 2 i vedlegg IV. 

2. Dersom Kommisjonen på grunnlag av vurderingen nevnt i nr. 1 anser at ytelsesmålene i et utkast til ytelsesplan er 

forenlige med de felles ytelsesmålene for Unionen, skal Kommisjonen innen fem måneder etter datoen for mottak av utkastet til 

ytelsesplanen eller eventuelt av det ajourførte utkastet til ytelsesplan som nevnt i artikkel 13 nr. 2 vedta en beslutning som 

underretter de berørte medlemsstatene om dette. 

3. Dersom Kommisjonen på grunnlag av vurderingen nevnt i nr. 1 anser at ett eller flere ytelsesmål i et utkast til ytelsesplan 

ikke er forenlige med de felles ytelsesmålene for Unionen, skal Kommisjonen innen fem måneder etter datoen for mottak av 

utkastet til ytelsesplanen eller eventuelt av det ajourførte utkastet til ytelsesplan som nevnt i artikkel 13 nr. 2 vedta en 

beslutning som fastsetter anbefalingene nevnt i artikkel 11 nr. 3 bokstav c) annet ledd i forordning (EF) nr. 549/2004. 

I så fall skal de berørte medlemsstatene innen tre måneder etter datoen for vedtakelsen av Kommisjonens beslutning revidere 

ytelsesmålene og treffe egnede tiltak for å revidere utkastet til ytelsesplan tilsvarende, idet det tas hensyn til Kommisjonens 

anbefalinger, og skal framlegge det reviderte utkastet til ytelsesplan for Kommisjonen. 

Artikkel 15 

Vurdering av reviderte utkast til ytelsesplaner og mål og vedtakelse av korrigerende tiltak 

1. Etter å ha mottatt det reviderte utkastet til ytelsesplan, framlagt i samsvar med artikkel 14 nr. 3, skal Kommisjonen 

vurdere det reviderte utkastet til ytelsesplan og samsvaret mellom de reviderte ytelsesmålene i dem og de felles ytelsesmålene 

for Unionen, på grunnlag av kriteriene fastsatt i nr. 1 i vedlegg IV og idet det tas hensyn til lokale forhold. Kommisjonen kan 

supplere medlemsstatenes vurdering ved å gjennomgå utkastene til ytelsesplaner med hensyn til elementene angitt i nr. 2 i 

vedlegg IV. 

2. Dersom Kommisjonen på grunnlag av vurderingen nevnt i nr. 1 anser at de reviderte ytelsesmålene i det reviderte utkastet 

til ytelsesplan er forenlige med de felles ytelsesmålene for Unionen, skal Kommisjonen innen fem måneder etter datoen for 

mottak av det reviderte utkastet til ytelsesplan vedta en beslutning som underretter de berørte medlemsstatene om dette.  
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3. Dersom Kommisjonen på grunnlag av vurderingen nevnt i nr. 1 anser at det er tvil om samsvaret mellom de reviderte 

ytelsesmålene i det reviderte utkastet til ytelsesplan og de felles ytelsesmålene for Unionen, skal Kommisjonen innen fem 

måneder etter datoen for mottak av det reviderte utkastet til ytelsesplan innlede en grundig undersøkelse av nevnte ytelsesmål 

og de relevante lokale forhold og ved behov anmode nasjonale tilsynsmyndigheter om tilleggsopplysninger, og skal underrette 

de berørte medlemsstatene om dette. 

4. Dersom Kommisjonen etter å ha utført den grundige undersøkelsen nevnt i nr. 3 anser at de reviderte ytelsesmålene i det 

reviderte utkastet til ytelsesplan er forenlige med de felles ytelsesmålene for Unionen, skal Kommisjonen innen fem måneder 

etter datoen for innledningen av den grundige undersøkelsen vedta en beslutning som underretter de berørte medlemsstatene om 

dette. 

5. Dersom Kommisjonen etter å ha utført den grundige undersøkelsen nevnt i nr. 3 anser at de reviderte ytelsesmålene i det 

reviderte utkastet til ytelsesplan ikke er forenlige med de felles ytelsesmålene for Unionen, skal Kommisjonen innen fem 

måneder etter datoen for innledningen av den grundige undersøkelsen vedta en beslutning som fastsetter de korrigerende 

tiltakene som berørte medlemsstater må treffe, i samsvar med artikkel 11 nr. 3 bokstav c) i forordning (EF) nr. 549/2004. 

6. Når Kommisjonen har vedtatt beslutningen nevnt i nr. 5, skal de berørte medlemsstatene innen tre måneder etter datoen 

for vedtakelsen av beslutningen underrette Kommisjonen om de tiltak de har truffet i henhold til nevnte beslutning, samt 

opplysninger som dokumenterer at disse tiltakene er i samsvar med beslutningen. 

7. På grunnlag av opplysningene som Kommisjonen har mottatt i samsvar med nr. 6, skal Kommisjonen vurdere hvorvidt 

tiltakene truffet av de berørte medlemsstatene er tilstrekkelige til å sikre samsvar med beslutningen nevnt i nr. 5, i samsvar med 

kravene i forordning (EF) nr. 549/2004 og denne forordning. 

Dersom Kommisjonen mener at tiltakene er tilstrekkelige til å sikre samsvar med beslutningen nevnt i nr. 5, skal den underrette 

de berørte medlemsstatene om dette. 

Dersom Kommisjonen anser at tiltakene ikke er tilstrekkelige til å sikre samsvar med beslutningen nevnt i nr. 5, skal den 

underrette de berørte medlemsstatene om dette og eventuelt treffe tiltak for å håndtere det manglende samsvaret, herunder 

gjennom tiltak fastsatt i artikkel 258 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte. 

Artikkel 16 

Vedtakelse av ytelsesplaner 

Hver medlemsstat skal vedta og offentliggjøre sin ytelsesplan under en av følgende omstendigheter, avhengig av hva som er 

relevant: 

a) Etter at Kommisjonen har vedtatt en beslutning i henhold til artikkel 14 nr. 2, artikkel 15 nr. 2 eller artikkel 15 nr. 4. 

b) Etter at Kommisjonen har vedtatt en beslutning i henhold til artikkel 15 nr. 7 annet ledd. 

c) Etter at Kommisjonen har vedtatt en beslutning etter en anmodning fra én eller flere berørte medlemsstater om å revidere 

ytelsesmål i løpet av referanseperioden i henhold til artikkel 18 nr. 1, forutsatt at ytelsesplanen er justert av den berørte 

medlemsstaten med hensyn til de reviderte ytelsesmålene. 

Artikkel 17 

Ytelsesmål eller korrigerende tiltak som vedtas etter referanseperiodens begynnelse 

1. Dersom medlemsstatene som følge av den tiden som trengs for å fullføre framgangsmåtene nevnt i artikkel 14 og 15, ikke 

har vært i stand til å vedta ytelsesplaner før begynnelsen av referanseperioden i samsvar med artikkel 16, får ytelsesmålene i 

den seneste utgaven av utkastet til ytelsesplaner anvendelse på midlertidig grunnlag inntil ytelsesplanene er vedtatt. 

2. I situasjonen nevnt i nr. 1, etter at ytelsesplanene er vedtatt, får ytelsesmålene for det sentrale ytelsesområdet 

kostnadseffektivitet anvendelse med tilbakevirkende kraft gjennom en justering av enhetssatsene i samsvar med artikkel 29 

nr. 5.  
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Artikkel 18 

Revisjon av ytelsesmål i løpet av en referanseperiode 

1. I løpet av referanseperioden kan medlemsstatene revidere ett eller flere ytelsesmål i ytelsesplanene og vedta ytelsesplaner 

med tilsvarende endringer bare dersom begge følgende vilkår er oppfylt: 

a) De berørte medlemsstatene anser at den planlagte revisjonen er nødvendig og står i forhold til forekomsten av én eller flere 

av følgende situasjoner: 

i) Minst én av varslingstersklene nevnt i artikkel 9 nr. 4 bokstav b) er nådd, og berørte nasjonale tilsynsmyndigheter har 

vurdert situasjonen og vist at de oppståtte virkningene av å nå varslingsterskelen eller -tersklene ikke i tilstrekkelig grad 

kan motvirkes med mindre ytelsesmålene blir revidert. 

ii) De opprinnelige dataene, forutsetningene og begrunnelsene, herunder om investeringer, som lå til grunn for 

fastsettelsen av de berørte ytelsesmålene, er i vesentlig og varig grad ikke lenger nøyaktige på grunn av omstendigheter 

som ikke kunne forutses på tidspunktet for vedtakelse av ytelsesplanen, og berørte nasjonale tilsynsmyndigheter har 

vurdert situasjonen og vist at de oppståtte virkningene ikke i tilstrekkelig grad kan motvirkes med mindre 

ytelsesmålene blir revidert. 

b) Kommisjonen har, etter en begrunnet anmodning fra berørte medlemsstater, besluttet at 

i) den godtar at den planlagte revisjonen er nødvendig og står i forhold til forekomsten av én eller flere av situasjonene 

nevnt i bokstav a), 

ii) de planlagt reviderte ytelsesmålene er forenlige med de felles ytelsesmålene for Unionen, etter at Kommisjonen har 

vurdert disse målene på grunnlag av kriteriene fastsatt i nr. 1 i vedlegg IV. 

Kommisjonen skal vedta beslutningen nevnt i bokstav b) innen sju måneder etter datoen for de berørte medlemsstatenes 

inngivelse av den fullstendige anmodningen. 

2. Eventuelle revisjoner av ytelsesmål som vedtas i henhold til denne artikkel, får ikke anvendelse med tilbakevirkende kraft. 

Artikkel 19 

Godkjenning av ytelsesplanen for nettverket 

1. Nettverksforvalteren skal framlegge utkastet til ytelsesplan for nettverket for Kommisjonen etter at det er godkjent av 

nettverksstyret som nevnt i artikkel 18 nr. 1 bokstav o) i gjennomføringsforordning (EU) 2019/123, innen tre måneder før 

begynnelsen av referanseperioden. 

2. Kommisjonen skal vurdere hvorvidt utkastet til ytelsesplan for nettverket oppfyller kriteriene fastsatt i vedlegg V. 

Kommisjonen kan anmode nettverksforvalteren om å framlegge en revisjon av nevnte utkast til ytelsesplan for nettverket 

dersom dette er nødvendig for å sikre samsvar med kriteriene fastsatt i vedlegg V. 

3. Dersom Kommisjonen anser at utkastet til ytelsesplan for nettverket oppfyller kriteriene fastsatt i vedlegg V, skal den 

vedta ytelsesplanen for nettverket. 

4. Nettverksforvalteren skal offentliggjøre og gjennomføre ytelsesplanen for nettverket etter at den er vedtatt av 

Kommisjonen i henhold til nr. 3. 

5. Dersom Kommisjonen som følge av den tiden som trengs for å fullføre framgangsmåtene nevnt i nr. 2 og 3, ikke har 

vedtatt ytelsesplan for nettverket før begynnelsen av referanseperioden, får den seneste utgaven av utkastet til ytelsesplan for 

nettverket som er godkjent av nettverksstyret, anvendelse på midlertidig grunnlag inntil Kommisjonen vedtar ytelsesplanen for 

nettverket.  
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KAPITTEL V 

FINANSIERING AV FLYSIKRINGSTJENESTER, OPPRETTELSE AV AVGIFTSSONER, FASTSETTELSE AV 

KOSTNADSGRUNNLAG FOR AVGIFTER SAMT INNSYN 

Artikkel 20 

Prinsipper for finansiering av flysikringstjenester 

1. De fastsatte kostnadene for underveisflysikringstjenester skal finansieres med underveisavgifter som luftromsbrukerne 

ilegges, og, dersom artikkel 25 nr. 3 får anvendelse, med andre inntekter som nevnt i nevnte artikkel. 

2. De fastsatte kostnadene for terminalflysikringstjenester skal finansieres med terminalavgifter som luftromsbrukerne 

ilegges, og, dersom artikkel 25 nr. 3 får anvendelse, med andre inntekter som nevnt i nevnte artikkel. 

3. Inntekter fra underveisavgifter eller terminalavgifter skal ikke brukes til å finansiere forretningsvirksomhet hos ytere av 

flysikringstjenester. 

Artikkel 21 

Opprettelse av avgiftssoner 

1. Medlemsstatene skal i luftrommet som faller inn under deres ansvarsområde, der det ytes flysikringstjenester til 

luftromsbrukere, opprette én eller flere avgiftssoner for ileggelse av underveisavgifter («underveisavgiftssone») og én eller flere 

avgiftssoner for ileggelse av terminalavgifter («terminalavgiftssone»). 

Medlemsstatene skal rådføre seg med representanter for luftromsbrukerne før disse sonene opprettes eller endres. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og eventuelt Eurocontrols underveisavgiftskontor (Central Route Charges 

Office, «CRCO») om opprettelsen eller endringen av disse avgiftssonene minst sju måneder før begynnelsen av 

referanseperioden. 

2. Medlemsstatene skal sikre at det geografiske virkeområdet for avgiftssonene er klart definert. Avgiftssonene skal være 

forenlige med ytingen av flysikringstjenester og kan omfatte tjenester som ytes av en yter av flysikringstjenester som er etablert 

i en annen medlemsstat, i forbindelse med luftrom over landegrensene. 

3. Dersom lufttrafikktjenester forbundet med luftfartøyers innflyging og avgang ytes samlet for en gruppe lufthavner, kan 

medlemsstatene opprette en bestemt terminalavgiftssone innenfor det berørte terminalområdet. 

4. Dersom medlemsstatene beslutter å opprette underveisavgiftssoner eller terminalavgiftssoner som strekker seg over 

luftrom som mer enn én medlemsstat er ansvarlig for, eller dersom medlemsstatene beslutter å opprette en felles avgiftssone, 

skal de berørte medlemsstatene sikre at denne forordning får ensartet og enhetlig anvendelse på yting av flysikringstjenester i 

det berørte luftrommet. 

Medlemsstatene skal omgående underrette Kommisjonen og Eurocontrols CRCO om alle slike beslutninger. 

5. Medlemsstatene kan endre eller opprette en ny terminalavgiftssone i løpet av en referanseperiode, forutsatt at de 

a) rådfører seg med representanter for luftromsbrukerne og berørte ytere av flysikringstjenester før endringen, 

b) uten utilbørlig forsinkelse underretter Kommisjonen og Eurocontrols CRCO om endringen, 

c) uten utilbørlig forsinkelse framlegger følgende for Kommisjonen: 

i) Relevante kostnads- og trafikkdata som i tilstrekkelig grad gjenspeiler situasjonen før og etter endringen. 

ii) Kommentarene fra representanter for luftromsbrukerne og yterne av flysikringstjenester som er rådspurt i samsvar med 

bokstav a).  
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iii) En vurdering av endringens forventede virkning på oppnåelsen av de nasjonale ytelsesmålene eller ytelsesmålene for 

funksjonelle luftromsblokker for det sentrale ytelsesområdet kostnadseffektivitet og på ytelsesovervåkingen. 

iv) En ajourføring av ytelsesplanen med de relevante dataene. 

6. Medlemsstatene skal ikke endre en underveisavgiftssone i løpet av en referanseperiode. 

Artikkel 22 

Fastsettelse av kostnadsgrunnlaget for avgifter 

1. Kostnadsgrunnlaget for underveisavgifter og terminalavgifter skal bestå av de fastsatte kostnadene som er knyttet til 

ytingen av flysikringstjenester i den berørte avgiftssonen. 

Fastsatte kostnader som skyldes nye ATM-systemer og omfattende ettersyn av eksisterende ATM-systemer, skal inngå i 

kostnadsgrunnlaget bare dersom disse systemene er forenlige med gjennomføringen av den europeiske ATM-hovedplanen, 

særlig med de felles prosjektene nevnt i artikkel 15a nr. 3 i forordning (EF) nr. 550/2004. 

Medlemsstatene kan beslutte å la kostnadsgrunnlaget omfatte følgende fastsatte kostnader som påløper i forbindelse med 

ytingen av flysikringstjenester, i samsvar med artikkel 15 nr. 2 bokstav b) annet punktum i forordning (EF) nr. 550/2004: 

a) Fastsatte kostnader som påløper for vedkommende myndigheter. 

b) Fastsatte kostnader som påløper for de godkjente organisasjonene nevnt i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 550/2004. 

c) Fastsatte kostnader som skyldes Den internasjonale Eurocontrol-konvensjonen om samarbeid om flysikring av  

13. desember 1960 med senere endringer. 

2. Uten at det berører artikkel 18, skal de fastsatte kostnadene som inngår i kostnadsgrunnlaget for underveisavgifter og 

terminalavgifter, fastsettes i realverdier før begynnelsen av hver referanseperiode som del av ytelsesplanen og angis for hvert 

kalenderår i dette tidsrommet i realverdier og nominelle verdier, med unntak av de fastsatte kostnadene nevnt i nr. 1 tredje ledd 

og de fastsatte kostnadene nevnt i nr. 4 bokstav c) og d), som skal angis i nominelle verdier når historisk kostnadsregnskap 

anvendes. 

3. Fastsatte kostnader som inngår i kostnadsgrunnlaget for underveisavgifter og terminalavgifter, skal beregnes i nasjonal 

valuta. Dersom det er opprettet en felles avgiftssone med en felles enhetssats, skal de berørte medlemsstatene sørge for 

omregning av de fastsatte kostnadene til en felles valuta, som kan være euro eller en av de andre nasjonale valutaene i en av de 

berørte medlemsstatene, for å sikre gjennomskuelig beregning av den felles enhetssatsen ved anvendelse av artikkel 25 nr. 4. 

4. De fastsatte kostnadene som inngår i kostnadsgrunnlaget for underveisavgifter og terminalavgifter, skal bestå av 

a) personalkostnader, 

b) andre driftskostnader enn personalkostnader, 

c) avskrivningskostnader, 

d) kapitalkostnader, 

e) ekstraordinære kostnader. 

Med hensyn til bokstav a) omfatter personalkostnadene brutto godtgjøring, overtidsbetaling og arbeidsgiveravgift til 

trygdeordninger samt pensjonskostnader og kostnader til andre ytelser. Pensjonskostnader skal beregnes ved forsiktige anslag 

basert på den aktuelle pensjonsordningen eller på nasjonal lovgivning, alt etter hva som er relevant. Det skal gis nærmere 

opplysninger om disse anslagene i ytelsesplanen. 

Med hensyn til bokstav b) omfatter andre driftskostnader enn personalkostnader kostnader ved kjøp av varer og tjenester i 

forbindelse med yting av flysikringstjenester, herunder utkontrakterte tjenester, materiell, energi, forsyningstjenester, leie av 

bygninger, utstyr og anlegg, vedlikehold, forsikringskostnader og reisekostnader. 

Med hensyn til bokstav c) omfatter avskrivningskostnadene kostnader knyttet til de samlede anleggsmidlene som benyttes til å 

yte flysikringstjenester. Verdien av anleggsmidlene skal avskrives i forhold til forventet levetid ved lineær avskriving av 

kostnadene for eiendelene som avskrives. Avskrivningen skal beregnes etter historisk kost-prinsippet eller dagsverdiprinsippet. 

Metoden for å beregne avskrivningskostnader skal ikke endres i avskrivningsperioden, og skal være i samsvar med metoden for 
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beregning av kapitalkostnader, dvs. nominelle kapitalkostnader for beregning etter historisk kost-prinsippet og faktiske 

kapitalkostnader for beregning etter dagsverdiprinsippet. Dersom dagsverdiprinsippet benyttes, skal kapitalkostnadene ikke 

omfatte inflasjon, og de tilsvarende regnskapstallene etter historisk kost-prinsippet skal også angis for å muliggjøre 

sammenligning og vurdering. 

Med hensyn til bokstav d) skal kapitalkostnadene være lik produktet av følgende elementer: 

i) Summen av gjennomsnittlig netto bokført verdi av anleggsmidler i drift eller under oppføring og mulige justeringer av 

eiendeler totalt som er fastsatt av den nasjonale tilsynsmyndigheten og benyttes av yteren av flysikringstjenester, og 

gjennomsnittsverdien av netto omløpsmidler, unntatt rentebærende kontoer, som er nødvendige med henblikk på yting av 

flysikringstjenester. 

ii) Det vektede gjennomsnittet av gjeldsrenten og egenkapitalavkastningen. For ytere av flysikringstjenester uten egenkapital 

skal det vektede gjennomsnittet beregnes på grunnlag av en avkastning som anvendes på differansen mellom eiendeler 

totalt nevnt i nr.  i) og gjelden. 

Ved beregning av kapitalkostnadene skal vektingen gjøres på grunnlag av forholdet mellom finansiering gjennom gjeld eller 

egenkapital. Gjeldsrenten skal være lik den vektede gjennomsnittlige rentesatsen for gjelden som yteren av flysikringstjenester 

har. Avkastningen på egenkapitalen skal være den som er oppgitt i ytelsesplanen for referanseperioden, og skal beregnes på 

grunnlag av den finansielle risikoen for yteren av flysikringstjenester. 

Dersom ytere av flysikringstjenester pådrar seg kostnader som følge av leasing av anleggsmidler, skal disse kostnadene ikke 

inngå i beregningen av kapitalkostnadene. 

Med hensyn til bokstav e) består ekstraordinære kostnader av engangskostnader i forbindelse med yting av flysikringstjenester, 

herunder ikke-refunderbare skatter og toll. 

5. De fastsatte kostnadene skal fordeles på en gjennomskuelig måte mellom avgiftssonene der de påløper. Fastsatte 

kostnader som påløper i forbindelse med flere avgiftssoner, skal fordeles proporsjonalt på grunnlag av en gjennomskuelig 

metode. 

For dette formål skal de nasjonale tilsynsmyndighetene, før begynnelsen av hver referanseperiode, fastsette kriteriene som skal 

brukes for å fordele fastsatte kostnader mellom avgiftssonene, herunder med hensyn til bokstav b) og c) i dette nummer, og 

kriteriene for å fordele de fastsatte kostnadene mellom underveistjenester og terminaltjenester, og de skal ta med disse 

opplysningene i ytelsesplanen i samsvar med nr. 3.3 bokstav d) i vedlegg II. 

De fastsatte kostnadene som inngår i kostnadsgrunnlaget for terminalavgiftssoner, skal dekke kostnadene ved følgende 

tjenester: 

a) Tårnkontrolltjenester eller flygeinformasjonstjenester på flyplassen, herunder rådgivningstjenester for lufttrafikk og 

varslingstjenester. 

b) Lufttrafikktjenester i forbindelse med luftfartøyenes innflyging og avgang innenfor en bestemt distanse fra lufthavnen, som 

skal fastsettes på grunnlag av driftskrav. 

c) Den forholdsmessige delen av flysikringstjenestene som er felles for underveistjenester og terminaltjenester. 

6. De fastsatte kostnadene for flygninger som er unntatt i samsvar med artikkel 31 nr. 3–5, skal bestå av 

a) de fastsatte kostnadene for unntatte VFR-flygninger, beregnet ved hjelp av en grensekostnadsmetode, 

b) de fastsatte kostnadene for unntatte IFR-flygninger, beregnet som produktet av følgende elementer: 

i) De fastsatte kostnadene for IFR-flygninger, som består av samlede fastsatte kostnader minus de fastsatte kostnadene for 

VFR-flygninger. 

ii) Forholdet mellom antallet unntatte tjenesteenheter og det samlede antallet tjenesteenheter, som består av 

tjenesteenhetene for IFR-flygninger og, dersom de ikke er unntatt, for VFR-flygninger. 

De fastsatte kostnadene for unntatte VFR-flygninger skal atskilles fra de fastsatte kostnadene for IFR-flygninger med henblikk 

på beregning av enhetssatsen. 

7. De nasjonale tilsynsmyndighetene skal for hver avgiftssone kontrollere at kostnadsgrunnlaget for underveisavgifter og 

terminalavgifter er i samsvar med kravene i artikkel 15 nr. 2 i forordning (EF) nr. 550/2004 og denne artikkel. For dette formål 

skal de nasjonale tilsynsmyndighetene undersøke relevante regnskapsdokumenter, herunder eventuelle fortegnelser over 

eiendeler og annet materiale som har betydning for fastsettelsen av kostnadsgrunnlaget for avgifter.  
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Artikkel 23 

Faktiske kostnader 

Bestemmelsene i artikkel 22 får tilsvarende anvendelse på fastsettelsen av faktiske kostnader. 

Artikkel 24 

Innsyn i kostnadene 

1. Medlemsstatene skal fastsette kostnadsgrunnlag for avgifter for hver avgiftssone på en gjennomskuelig måte. 

2. Senest fire måneder før begynnelsen av referanseperioden skal medlemsstatene på en samordnet måte rådføre seg med 

ytere av flysikringstjenester, representanter for luftromsbrukerne og, eventuelt, lufthavnoperatører og lufthavnkoordinatorer om 

den planlagte fastsettelsen av de fastsatte kostnadene som inngår i kostnadsgrunnlaget for underveisavgifter og terminalavgifter, 

nye og eksisterende investeringer, prognoser for tjenesteenheter og avgiftspolitikk for den aktuelle referanseperioden. 

Medlemsstatene skal også gjøre dette i løpet av en referanseperiode dersom de har til hensikt å be om en revisjon av 

ytelsesmålene for det sentrale ytelsesområdet kostnadseffektivitet i samsvar med artikkel 18 nr. 1. 

Medlemsstatene skal framlegge rapporteringstabellene og de opplysningene som kreves i vedlegg VII og IX, for enhetene som 

er invitert til samrådet, minst tre uker før samrådet. 

3. I referanseperioden skal medlemsstatene på årsbasis, på en samordnet måte og i samsvar med nr. 1 i vedlegg XII, rådføre 

seg med ytere av flysikringstjenester, representanter for luftromsbrukerne og, eventuelt, lufthavnoperatører og 

lufthavnkoordinatorer om de faktiske kostnadene som har påløpt i foregående år, og forskjellen mellom de faktiske kostnadene 

og de fastsatte kostnadene i ytelsesplanen. 

Medlemsstatene skal framlegge rapporteringstabellen og de opplysninger som kreves i vedlegg VII, for enhetene som er invitert 

til samrådet, minst tre uker før samrådet. 

4. Medlemsstatene skal framlegge opplysningene nevnt i siste ledd i nr. 2 og 3 for Kommisjonen samme dag som de 

framlegges for de rådspurte partene. Medlemsstatene skal også underrette Kommisjonen om resultatet av samrådet. 

KAPITTEL VI 

BEREGNING AV ENHETSSATSER OG AVGIFTER 

Artikkel 25 

Beregning av enhetssatser 

1. Medlemsstatene skal beregne enhetssatsene for underveistjenester og terminaltjenester før begynnelsen av hvert år i 

referanseperioden. 

2. Satsene skal beregnes ved å dividere det anslåtte antallet samlede underveistjenesteenheter eller terminaltjenesteenheter 

for det aktuelle året, beregnet i samsvar med henholdsvis nr. 1 og nr. 2 i vedlegg VIII, med den algebraiske summen av 

følgende elementer: 

a) De fastsatte kostnadene, uttrykt i nominelle verdier for det aktuelle året, som fastsatt i ytelsesplanen. 

b) Justeringene for inflasjon i samsvar med artikkel 26. 

c) Justeringene som følger av anvendelsen av ordningen for trafikkrisikodeling i samsvar med artikkel 27 nr. 2–5. 

d) Justeringene som følger av anvendelsen av ordningen for kostnadsrisikodeling i samsvar med artikkel 28 nr. 4–6. 

e) Justeringene som følger av anvendelsen av de økonomiske insentivordningene i samsvar med artikkel 11 nr. 3 og 4. 

f) Justeringene som følger av tilpasningen av flysikringsavgifter i samsvar med artikkel 32.  
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g) Justeringene som følger av variasjoner i trafikken i samsvar med artikkel 27 nr. 8. 

h) Justeringene som følger av variasjoner i trafikken i samsvar med artikkel 27 nr. 9. 

i) Et fradrag for øvrige inntekter i samsvar med nr. 3 i denne artikkel. 

j) Kryssfinansiering mellom underveisavgiftssoner, eller mellom terminalavgiftssoner, i samsvar med artikkel 15 nr. 2 

bokstav e) i forordning (EF) nr. 550/2004. 

k) Justeringer for inntektsforskjell som følger av den midlertidige anvendelsen av enhetssatsen i samsvar med artikkel 29  

nr. 5. 

l) Justeringer med hensyn til tidligere referanseperioder. 

3. Med henblikk på nr. 2 bokstav i) skal følgende inntekter som ytere av flysikringstjenester oppnår i år n, trekkes fra de 

fastsatte kostnadene som «andre inntekter»: 

a) Offentlige midler som mottas fra offentlige myndigheter, herunder økonomisk støtte fra Unionens bistandsprogrammer. 

b) Inntekter fra forretningsvirksomhet, dersom den eller de berørte medlemsstater har besluttet at disse inntektene skal trekkes 

fra. 

c) For terminalflysikringstjenester, inntekter fra kontrakter eller avtaler inngått mellom ytere av flysikringstjenester og 

lufthavnoperatører, dersom den eller de berørte medlemsstater har besluttet at disse inntektene skal trekkes fra. 

Med hensyn til bokstav a) skal offentlige midler som dekker personalkostnader og andre driftskostnader, trekkes fra de fastsatte 

kostnadene senest i år n+2. Offentlige midler som dekker avskrivningskostnadene, skal trekkes fra de fastsatte kostnadene i 

samsvar med avskrivningsplanen for den finansielle eiendelen (varighet og annuitet). En medlemsstat kan beslutte ikke å trekke 

fra de fastsatte kostnadene et beløp knyttet til administrasjonskostnader for rapportering om finansieringsavtalen, dersom disse 

administrasjonskostnadene ikke inngår i kostnadsgrunnlaget for avgifter. Likeledes kan en medlemsstat beslutte ikke å trekke 

fra de fastsatte kostnadene offentlige midler som mottas for å dekke kostnader som ikke er kjent på tidspunktet for 

utarbeidingen av ytelsesplanen, og som derfor ikke inngår i kostnadsgrunnlaget for avgifter. Luftromsbrukere skal ikke betale 

for kostnader som dekkes av offentlige midler. 

Med hensyn til bokstav b) og c) skal inntekten nevnt i disse bokstavene trekkes fra de fastsatte kostnadene senest i år n+2. 

4. Enhetssatsene skal beregnes i nasjonal valuta. 

Dersom medlemsstatene beslutter å opprette en felles avgiftssone i samsvar med artikkel 21 nr. 4, skal enhetssatsen beregnes i 

en felles valuta, som kan være euro eller en annen nasjonal valuta i en av de berørte medlemsstatene. De berørte 

medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og Eurocontrols CRCO om valutaen som får anvendelse. 

Artikkel 26 

Inflasjonsjustering 

For hvert år i referanseperioden skal de fastsatte kostnadene som inngår i kostnadsgrunnlaget for underveisavgifter og 

terminalavgifter i år n uttrykt i nominelle verdier, justeres på grunnlag av forskjellen i prosent mellom faktisk inflasjonsindeks 

og forventet inflasjonsindeks for året n og inngå som en justering ved beregningen av enhetssatsen for år n+2. 

De fastsatte kostnadene nevnt i artikkel 22 nr. 1 tredje ledd, og de fastsatte kostnadene nevnt i artikkel 22 nr. 4 bokstav c) og d), 

skal ikke justeres for inflasjon når det benyttes historisk kostnadsregnskap. 

Artikkel 27 

Ordning for trafikkrisikodeling 

1. Med hensyn til insentivordningene nevnt i artikkel 11 nr. 2 skal det anvendes en ordning for trafikkrisikodeling. Gjennom 

denne ordningen skal risikoen for inntektsendringer som skyldes avvik fra prognosen for tjenesteenheter fastsatt i ytelsesplanen, 

deles mellom ytere av flysikringstjenester og luftromsbrukere i samsvar med bestemmelsene i denne artikkel.  
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2. Dersom det faktiske antallet tjenesteenheter i et gitt år n avviker fra prognosen i ytelsesplanen for året n med høyst 2 %, 

skal den oppståtte tilleggsinntekten eller det oppståtte inntektstapet i sin helhet bæres av de berørte yterne av 

flysikringstjenester. 

3. Dersom det faktiske antallet tjenesteenheter i et gitt år n overstiger prognosen for tjenesteenheter i ytelsesplanen for året n 

med mer enn 2 %, skal 70 % av den oppståtte tilleggsinntekten som den eller de berørte yterne av flysikringstjenester har hatt 

utover 2 % av differansen mellom faktiske tjenesteenheter og prognosen, komme luftromsbrukerne til gode gjennom justeringer 

av enhetssatsene i år n+2. 

Dersom det faktiske antallet tjenesteenheter i et gitt år n ligger mer enn 2 % under prognosen for tjenesteenheter i ytelsesplanen 

for året n, skal 70 % av det oppståtte inntektstapet som den eller de berørte yterne av flysikringstjenester har pådratt seg utover 

2 % av differansen mellom faktiske tjenesteenheter og prognosen, dekkes av luftromsbrukerne gjennom justeringer av 

enhetssatsene i år n+2. 

4. Dersom det faktiske antallet tjenesteenheter i et gitt år n er lavere enn 90 % av prognosen for tjenesteenheter i 

ytelsesplanen for året n, skal summen av inntektstapet som den eller de berørte yterne av flysikringstjenester har pådratt seg 

utover 10 % av differansen mellom faktiske tjenesteenheter og prognosen, i sin helhet dekkes av luftromsbrukerne gjennom 

justeringer av enhetssatsene i år n+2. 

Dersom det faktiske antallet tjenesteenheter i et gitt år n er høyere enn 110 % av prognosen for tjenesteenheter i ytelsesplanen 

for året n, skal den oppståtte tilleggsinntekten som den eller de berørte yterne av flysikringstjenester har hatt utover 10 % av 

differansen mellom faktiske tjenesteenheter og prognosen, i sin helhet komme luftromsbrukerne til gode gjennom justeringer av 

enhetssatsene i år n+2. 

5. Nasjonale tilsynsmyndigheter kan tilpasse parameterverdiene for ordningen for trafikkrisikodeling som er fastsatt i nr. 2 

og 3. Ved tilpasning av disse verdiene skal de nasjonale tilsynsmyndighetene 

a) rådføre seg med representanter for luftromsbrukerne og berørte ytere av flysikringstjenester om de planlagte verdiene, 

b) sikre at den resulterende risikoeksponeringen for yterne av flysikringstjenester ikke er lavere enn den største 

inntektsrisikoen i henhold til ordningen fastsatt i nr. 2 og 3, 

c) ta hensyn til variasjonen i kostnader forbundet med å levere kapasitet for den berørte yteren av flysikringstjenester som 

følge av variasjoner i trafikk. 

6. Følgende fastsatte kostnader omfattes ikke av bestemmelsene i nr. 2–5: 

a) De fastsatte kostnadene fastsatt i samsvar med artikkel 22 nr. 1 tredje ledd. 

b) De fastsatte kostnadene for flyværtjenester. 

7. Medlemsstatene kan fastsette at nr. 2–5 ikke får anvendelse på fastsatte kostnader for ytere av flysikringstjenester som har 

fått tillatelse til å yte flysikringstjenester uten sertifisering, i samsvar med artikkel 7 nr. 5 i forordning (EF) nr. 550/2004. 

8. Med hensyn til de fastsatte kostnadene nevnt i nr. 6 og, dersom det er relevant, i nr. 7 skal eventuelle tilleggsinntekter i år 

n som skyldes forskjeller mellom faktiske tjenesteenheter og prognosen for tjenesteenheter i ytelsesplanen for samme år, 

komme luftromsbrukerne til gode, og eventuelle inntektstap skal dekkes av luftromsbrukerne gjennom en justering av 

enhetssatsen for år n+2. 

9. Justeringene av enhetssatsene nevnt i artikkel 25 nr. 2 bokstav b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) og l) omfattes ikke av 

bestemmelsene i nr. 2–5. Med hensyn til justeringene nevnt i artikkel 25 nr. 2 bokstav b), c), d), e), f), g), i), j) og k) skal 

eventuelle tilleggsinntekter i år n som skyldes forskjeller mellom faktiske tjenesteenheter og prognosen for tjenesteenheter i 

ytelsesplanen for samme år, komme luftromsbrukerne til gode, og eventuelle inntektstap skal dekkes av luftromsbrukerne 

gjennom en justering av enhetssatsen for år n+2. 

Artikkel 28 

Ordning for kostnadsrisikodeling 

1. Med hensyn til insentivordningene nevnt i artikkel 11 nr. 2 skal det anvendes en ordning for kostnadsrisikodeling.  

I henhold til nevnte ordning skal forskjeller mellom fastsatte kostnader som inngår i ytelsesplanen, og faktiske kostnader deles 

mellom ytere av flysikringstjenester og luftromsbrukere, i samsvar med bestemmelsene i denne artikkel.  
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2. Forskjellene nevnt i nr. 1 skal deles på følgende måte: 

a) Dersom de faktiske kostnadene i hele referanseperioden er lavere enn de fastsatte kostnadene, skal yteren av 

flysikringstjenester eller den berørte medlemsstaten beholde hele den oppståtte forskjellen. 

b) Dersom de faktiske kostnadene i hele referanseperioden er høyere enn de fastsatte kostnadene, skal yteren av 

flysikringstjenester eller den berørte medlemsstaten dekke hele den oppståtte forskjellen. 

3. Nr. 2 får ikke anvendelse dersom forskjellene mellom fastsatte kostnader og faktiske kostnader skyldes minst én av 

følgende endringer: 

a) Uforutsette endringer i kostnader til nye og eksisterende investeringer. 

b) Uforutsette endringer i kostnader nevnt i artikkel 22 nr. 1 tredje ledd. 

c) Uforutsette og betydelige endringer i pensjonskostnader fastsatt i samsvar med artikkel 22 nr. 4 som følge av uforutsette 

endringer i nasjonal pensjonslovgivning, lovgivning om pensjonsberegning eller uforutsette endringer i forhold på 

finansmarkedene, forutsatt at yteren av flysikringstjenester ikke kan påvirke slike endringer i pensjonskostnader, og, for 

kostnadsøkninger, at yteren av flysikringstjenester har truffet rimelige tiltak for å håndtere kostnadsøkninger i løpet av 

referanseperioden. 

d) Uforutsette og betydelige endringer i kostnader som følge av uforutsette endringer i rentesatser for lån som finansierer 

kostnader i forbindelse med yting av flysikringstjenester, forutsatt at yteren av flysikringstjenester ikke kan påvirke slike 

endringer i kostnader, og, for kostnadsøkninger, at yteren av flysikringstjenester har truffet rimelige tiltak for å håndtere 

kostnadsøkninger i løpet av referanseperioden. 

e) Uforutsette og betydelige endringer i kostnader som følge av uforutsette endringer i nasjonal skatterett eller andre 

uforutsette nye kostnadselementer som ikke omfattes av ytelsesplanen, men som kreves etter lovgivningen. 

De fastsatte kostnadene knyttet til kostnadene nevnt i dette nummer skal være identifisert og kategorisert i ytelsesplanen, i 

samsvar med nr. 3.3 bokstav h) i vedlegg II. 

Forskjellene mellom fastsatte og faktiske kostnader nevnt i dette nummer skal identifiseres og forklares årlig i samsvar med 

vedlegg VII og vedlegg IX. 

4. Med hensyn til de uforutsette endringene i kostnader nevnt i nr. 3 bokstav a) skal forskjellene mellom fastsatte kostnader 

og faktiske kostnader deles på følgende måte: 

a) Dersom de faktiske kostnadene i løpet av et kalenderår eller hele referanseperioden er lavere enn de fastsatte kostnadene, 

skal yteren av flysikringstjenester eller den berørte medlemsstaten tilbakebetale den oppståtte forskjellen til 

luftromsbrukerne gjennom en reduksjon av enhetssatsen i år n+2 eller i etterfølgende referanseperiode, med mindre den 

nasjonale tilsynsmyndigheten på grunnlag av en detaljert begrunnelse fra yteren av flysikringstjenester og etter samråd med 

representanter for luftromsbrukerne beslutter at yteren av flysikringstjenester ikke skal tilbakebetale en del av den oppståtte 

forskjellen. 

b) Dersom faktiske kostnader i løpet av et kalenderår eller hele referanseperioden overstiger de fastsatte kostnadene med høyst 

5 %, kan medlemsstatene beslutte at yteren av flysikringstjenester eller den berørte medlemsstaten skal få dekket den 

oppståtte forskjellen av luftromsbrukerne gjennom en økning av enhetssatsen i år n+2 eller i den etterfølgende 

referanseperioden, forutsatt at den nasjonale tilsynsmyndigheten godkjenner en nærmere begrunnelse fra yteren av 

flysikringstjenester, særlig med hensyn til behovet for å øke kapasiteten, og etter samråd med representanter for 

luftromsbrukerne. 

Dersom ytere av flysikringstjenester i løpet av referanseperioden har til hensikt å tilføye, kansellere eller erstatte større 

investeringer med hensyn til opplysninger om større investeringer som angis i ytelsesplanen i samsvar med nr. 2.2 bokstav b) i 

vedlegg II, skal disse endringene godkjennes av den nasjonale tilsynsmyndigheten, etter samråd med representanter for 

luftromsbrukerne. 

5. Med hensyn til de uforutsette endringene i kostnader nevnt i nr. 3 bokstav b) skal forskjellene mellom fastsatte kostnader 

og faktiske kostnader deles på følgende måte: 

a) Dersom de faktiske kostnadene i løpet av et kalenderår er lavere enn de fastsatte kostnadene som er fastsatt for det 

kalenderåret, skal medlemsstatene tilbakebetale den oppståtte forskjellen til luftromsbrukerne gjennom en reduksjon av 

enhetssatsen i år n+2.  
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b) Dersom de faktiske kostnadene i løpet av et kalenderår er høyere enn de fastsatte kostnadene som er fastsatt for det 

kalenderåret, skal medlemsstatene få dekket den oppståtte forskjellen av luftromsbrukerne gjennom en økning av 

enhetssatsen i år n+2. 

6. Med hensyn til de uforutsette endringene i kostnader nevnt i nr. 3 bokstav c), d) og e) skal forskjellene mellom fastsatte 

kostnader og faktiske kostnader deles på følgende måte: 

a) Dersom de faktiske kostnadene i løpet av et kalenderår eller hele referanseperioden er lavere enn de fastsatte kostnadene, 

skal yteren av flysikringstjenester eller den berørte medlemsstaten tilbakebetale den oppståtte forskjellen til 

luftromsbrukerne gjennom en reduksjon av enhetssatsen i år n+2, i etterfølgende referanseperiode eller i de etterfølgende to 

referanseperiodene, dersom beløpene som skal dekkes, påvirker enhetssatsen på en uforholdsmessig måte. 

b) Dersom de faktiske kostnadene i løpet av et kalenderår eller hele referanseperioden er høyere enn de fastsatte kostnadene, 

kan medlemsstatene beslutte at yteren av flysikringstjenester eller den berørte medlemsstaten skal få dekket den oppståtte 

forskjellen av luftromsbrukerne gjennom en økning av enhetssatsen i år n+2, i etterfølgende referanseperiode eller i de 

etterfølgende to referanseperiodene, dersom beløpene som skal dekkes, påvirker enhetssatsen på en uforholdsmessig måte. 

7. De nasjonale tilsynsmyndighetene skal hvert år kontrollere om ytere av flysikringstjenester anvender bestemmelsene i 

denne artikkel på riktig måte. De nasjonale tilsynsmyndighetene skal utarbeide en rapport innen 1. september i år n+1 om 

kostnadsendringene nevnt i nr. 3 som har oppstått i år n. Rapporten skal framlegges for samråd med representanter for 

luftromsbrukerne. 

De nasjonale tilsynsmyndighetene skal i rapporten som skal framlegges innen 1. september året etter det siste året i 

referanseperioden, også inkludere sluttresultatet for hele referanseperioden med hensyn til de uforutsette endringene av 

kostnader nevnt i nr. 3 bokstav a), c), d) og e). 

Artikkel 29 

Fastsettelse av enhetssatser for avgiftssonene 

1. Medlemsstatene skal fastsette en enhetssats for hver avgiftssone på årsbasis i samsvar med artikkel 25. Uten at det berører 

nr. 3, skal enhetssatser ikke endres i løpet av året. 

2. Medlemsstatene skal fastsette en enhetssats for år n for hver avgiftssone i samsvar med følgende krav: 

a) De nasjonale tilsynsmyndighetene skal på vegne av sine respektive medlemsstater framlegge den beregnede enhetssatsen 

for Kommisjonen og Eurocontrols CRCO før 1. juni i år n-1. Denne framleggingen skal inneholde rapporteringstabellene 

og tilleggsopplysningene angitt i vedlegg VII og vedlegg IX. 

b) Før 1. november i år n-1 skal de nasjonale tilsynsmyndighetene ved behov ajourføre den beregnede enhetssatsen nevnt i 

bokstav a) etter samråd med luftromsbrukere. De skal på vegne av sine respektive medlemsstater framlegge den beregnede 

ajourførte enhetssatsen for Kommisjonen og Eurocontrols CRCO senest 1. november i år n-1. 

c) Medlemsstatene skal fastsette enhetssatsen for år n senest 20. desember i år n-1 og underrette Kommisjonen og 

Eurocontrols CRCO om denne satsen. 

3. Kommisjonen skal kontrollere at enhetssatsene nevnt i nr. 2 beregnes i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 25 nr. 2. 

Dersom Kommisjonen anser at en enhetssats ikke oppfyller kravene fastsatt i artikkel 25 nr. 2, skal den underrette den berørte 

medlemsstaten og oppfordre den til å framlegge en revidert enhetssats. 

Dersom Kommisjonen anser at den reviderte enhetssatsen blir beregnet i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 25 nr. 2, skal 

den underrette den berørte medlemsstaten om dette. 

4. Dersom en enhetssats for år n som følge av den tiden som trengs for å fullføre framgangsmåten nevnt i nr. 3, blir revidert 

etter begynnelsen av året den gjelder, og en slik revisjon forårsaker en forskjell i inntekter, skal enhetssatsen justeres på 

følgende måte: 

a) En første justering av enhetssatsen i året som følger etter revisjonen av enhetssatsen, og 

b) en endelig justering av enhetssatsen to år etter nevnte år.  
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5. Dersom medlemsstatene ikke har vedtatt en ytelsesplan før begynnelsen av referanseperioden, eller dersom ytelsesplanen 

blir revidert i samsvar med artikkel 18 i løpet av referanseperioden, skal enhetssatsene om nødvendig beregnes på nytt og få 

anvendelse så snart som mulig på grunnlag av den vedtatte ytelsesplanen eller den vedtatte reviderte ytelsesplanen. 

Dersom en ytelsesplan vedtas etter begynnelsen av referanseperioden, skal alle forskjeller i inntekt som skyldes anvendelsen av 

enhetssatsen eller enhetssatsene som er beregnet på grunnlag av utkastet til ytelsesplan, i stedet for enhetssatsen eller 

enhetssatsene som er beregnet på grunnlag av den vedtatte ytelsesplanen, medføre en første justering av enhetssatsen i året etter 

vedtakelsen av ytelsesplanen og en endelig justering av enhetssatsen to år etter nevnte år. Bestemmelsene i artikkel 27 og 28 får 

anvendelse på grunnlag av den vedtatte ytelsesplanen og gjelder med tilbakevirkende kraft fra den første dagen i 

referanseperioden. 

Dersom en ytelsesplan revideres i løpet av referanseperioden i samsvar med artikkel 18, skal alle forskjeller i inntekt som 

skyldes anvendelsen av enhetssatsen eller enhetssatsene som er beregnet på grunnlag av den vedtatte ytelsesplanen, i stedet for 

enhetssatsen eller enhetssatsene som er beregnet på grunnlag av den reviderte ytelsesplanen, medføre en første justering av 

enhetssatsen i året etter vedtakelsen av den reviderte ytelsesplanen og en endelig justering av enhetssatsen to år etter nevnte år. 

Bestemmelsene i artikkel 27 og 28 får anvendelse på grunnlag av den vedtatte reviderte ytelsesplanen og gjelder med 

tilbakevirkende kraft fra den første dagen i året som den reviderte ytelsesplanen gjelder. 

6. Som unntak fra artikkel 25 nr. 2 kan medlemsstatene beslutte å fastsette enhetssatsen nevnt i nr. 1 på et lavere nivå enn 

enhetssatsen beregnet i samsvar med artikkel 25 nr. 2. I så fall skal de føre opp den lavere enhetssatsen i rapporteringstabellene 

for beregning av enhetssatsene i samsvar med malen i tabell 2 i vedlegg IX. Den oppståtte forskjellen i inntekter skal ikke 

dekkes av luftromsbrukere. 

Artikkel 30 

Innsyn i enhetssatsene 

1. Medlemsstatene skal innen 1. august hvert år på en samordnet måte rådføre seg med yterne av flysikringstjenester, 

representanter for luftromsbrukerne og eventuelt lufthavnoperatører og lufthavnkoordinatorer om vesentlige elementer knyttet 

til gjennomføringen av denne forordning, som fastsatt i nr. 2 i vedlegg XII. Slikt samråd kan gjennomføres sammen med 

samrådet nevnt i artikkel 24 nr. 3. 

Medlemsstatene skal framlegge rapporteringstabellene og de opplysningene som kreves i vedlegg IX, for partene i samrådet 

minst tre uker før samrådet. 

2. Medlemsstatene skal framlegge opplysningene nevnt i nr. 1 siste ledd for Kommisjonen samme dag som de framlegges 

for partene i samrådet. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om resultatet av samrådet. 

Artikkel 31 

Beregning av avgifter 

1. Underveisavgiften for en gitt flygning i en bestemt underveisavgiftssone skal være lik produktet av den fastsatte 

enhetssatsen for underveisavgiftssonen og underveistjenesteenhetene for flygningen. 

2. Terminalavgiften for en gitt flygning i en bestemt terminalavgiftssone skal være lik produktet av den fastsatte enhetssatsen 

for terminalavgiftssonen og terminaltjenesteenhetene for flygningen. 

Ved beregning av terminalavgiften skal innflygingen og avgangen til et luftfartøy telle som én enkelt flygning. Som enhet telles 

enten den ankommende eller den avgående flygningen. 

3. Medlemsstatene skal unnta følgende flygninger fra underveisavgifter: 

a) Flygninger som gjennomføres med luftfartøyer med en største tillatte startvekt på under to tonn. 

b) Blandede VFR/IFR-flygninger i avgiftssoner der flygningene utelukkende gjennomføres som VFR-flygninger, og der det 

ikke innkreves underveisavgift for VFR-flygninger.  
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c) Flygninger som gjennomføres utelukkende med sikte på transport av regjerende monarker og deres nære familie, stats- og 

regjeringssjefer samt ministre på offisielt oppdrag, og der det er angitt med en passende statusindikator eller merknad i 

reiseplanen at flygningen utføres utelukkende for dette formål. 

d) Lete- og redningsflygninger godkjent av rette vedkommende organ. 

4. Medlemsstatene kan unnta følgende flygninger fra underveisavgifter: 

a) Militærflygninger som gjennomføres med luftfartøyer fra en medlemsstat eller en tredjestat. 

b) Opplæringsflygninger som gjennomføres utelukkende i den berørte medlemsstatens luftrom og utelukkende for å oppnå et 

sertifikat, eller en rettighet dersom det dreier seg om flygebesetning i førerkabinen, dersom det er angitt med en passende 

merknad i reiseplanen at flygningen gjennomføres utelukkende for dette formål. 

c) Flygninger som utelukkende gjennomføres for å kontrollere eller teste utstyr som brukes eller er ment å skulle brukes som 

bakkebaserte hjelpemidler for flynavigasjon, unntatt dersom det berørte luftfartøyet brukes til posisjoneringsflygninger. 

d) Flygninger som avsluttes på den lufthavnen som luftfartøyet tok av fra, og som ikke innebærer noen mellomlanding. 

e) VFR-flygninger. 

f) Flygninger for humanitære formål, godkjent av rette vedkommende organ. 

g) Toll- og politiflygninger. 

5. Medlemsstatene kan unnta flygningene nevnt i nr. 3 og 4 fra terminalavgifter. 

6. Medlemsstatene skal dekke kostnadene for de tjenestene som yterne av flysikringstjenester har ytt til flygninger som er 

unntatt fra underveisavgifter eller terminalavgifter i samsvar med nr. 3, 4 eller 5. 

Artikkel 32 

Tilpasning av flysikringsavgifter 

1. Medlemsstatene kan på en gjennomskuelig måte som ikke innebærer forskjellsbehandling, tilpasse flysikringsavgiftene 

for luftromsbrukere for å 

a) optimere bruken av flysikringstjenester, 

b) redusere luftfartens innvirkning på miljøet, 

c) redusere trafikktettheten i nettverket i et bestemt område eller på en bestemt rute til visse tider, 

d) framskynde innføringen av ATM-kapasitet innenfor rammen av SESAR i påvente av tidsrommet fastsatt i de felles 

prosjektene nevnt i artikkel 15a nr. 3 i forordning (EF) nr. 550/2004, særlig med sikte på stimuleringstiltak for å utstyre 

luftfartøyer med systemer som inngår i de felles prosjektene. 

Medlemsstatene skal sikre at tilpasningen av avgifter i henhold til bokstav a)–c) i dette nummer ikke fører til en generell 

endring i de årlige inntektene for yteren av flysikringstjenester sammenlignet med en situasjon uten tilpasning av avgiftene. For 

høye eller for lave innkrevinger skal føre til en justering av enhetssatsen i år n+2. 

2. Tilpasning av flysikringsavgifter skal anvendes med hensyn til underveisavgiften eller terminalavgiften, eller begge deler. 

Før tilpasningen av avgifter får anvendelse, skal medlemsstatene rådføre seg med representanter for luftromsbrukerne og ytere 

av flysikringstjenester om den planlagte tilpasningen. 

3. Nasjonale tilsynsmyndigheter skal føre tilsyn med at tilpasningen av flysikringsavgifter gjennomføres på en korrekt måte 

av ytere av flysikringstjenester, og skal framlegge en rapport i samsvar med artikkel 37 nr. 1. 

Artikkel 33 

Avgiftsinnkreving 

1. Medlemsstatene kan kreve inn avgiftene gjennom én enkelt avgift per flygning. Når avgiftene faktureres og innkreves 

regionalt, kan faktureringsvalutaen være euro, og en administrativ enhetssats for fakturerings- og innkrevingskostnader kan 

legges til den aktuelle enhetssatsen.  
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2. Medlemsstatene skal sikre at beløpene som innkreves på deres vegne, brukes til å finansiere de fastsatte kostnadene som 

er fastsatt i samsvar med bestemmelsene i denne forordning. 

3. Luftromsbrukere skal umiddelbart og i sin helhet betale alle flysikringsavgifter som påløper i samsvar med denne 

forordning. 

4. Medlemsstatene skal sørge for at effektive og forholdsmessige håndhevingstiltak for innkreving av flysikringsavgifter 

anvendes ved behov. Disse tiltakene kan omfatte avslag på tjenester, tilbakeholding av luftfartøyer eller andre tvangstiltak i 

samsvar med gjeldende lovgivning i den berørte medlemsstat. 

KAPITTEL VII 

SÆRLIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 34 

Forenklet avgiftsordning 

1. Med forbehold for vilkårene fastsatt i nr. 2 kan medlemsstatene beslutte å opprette og anvende en forenklet avgiftsordning 

for varigheten av en hel referanseperiode med hensyn til følgende: 

a) Én eller flere underveisavgiftssoner og én eller flere terminalavgiftssoner. 

b) Én eller flere ytere av flysikringstjenester som yter tjenester i avgiftssonen eller -sonene nevnt i bokstav a). 

2. Medlemsstatene kan beslutte å opprette og anvende en forenklet avgiftsordning som nevnt i nr. 1 bare dersom alle 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) En kommisjonsbeslutning vedtatt i henhold til artikkel 14 nr. 2, artikkel 15 nr. 2 eller artikkel 15 nr. 4 bekrefter at 

ytelsesmålene fastsatt av medlemsstaten i utkastet til ytelsesplan nevnt i artikkel 12 er forenlige med de felles ytelsesmålene 

for Unionen. 

b) Ytelsesmålene på de sentrale ytelsesområdene sikkerhet, kapasitet og miljø er blitt oppfylt i de tre årene forut for 

vedtakelsen av utkastet til ytelsesplan nevnt i artikkel 12. 

c) Ytelsesplanen omfatter en insentivordning for kapasitetsmål som påkrevd ved artikkel 11. 

d) De berørte yterne av flysikringstjenester og de berørte luftromsbrukerne er blitt rådspurt om den planlagte beslutningen, og 

luftromsbrukere som representerer minst 65 % av IFR-flygningene i luftrommet der den eller de berørte medlemsstatene er 

ansvarlige for yting av flysikringstjenester, støtter den planlagte beslutningen. 

3. Dersom medlemsstatene beslutter å opprette og anvende en forenklet avgiftsordning i henhold til nr. 2, skal de unnlate å 

anvende 

a) ordningen for trafikkrisikodeling nevnt i artikkel 11 nr. 2 og artikkel 27. Ved å unnlate å anvende ordningen for 

trafikkrisikodeling bæres dermed trafikkrisikoen i sin helhet av yteren av flysikringstjenester, 

b) bestemmelsene i artikkel 28 nr. 4–6 med hensyn til ordningen for kostnadsrisikodeling, 

c) de innkrevingene knyttet til for høye eller lave avgifter som følger av tilpasningen av flysikringsavgifter i henhold til 

artikkel 32. 

Enhver framføring fra årene forut for referanseperioden som den forenklede avgiftsordningen får anvendelse på, skal fortsatt tas 

i betraktning ved beregning av enhetssatsene. 

4. Dersom medlemsstatene beslutter å opprette og anvende en forenklet avgiftsordning i henhold til nr. 2, skal de angi og 

begrunne sin beslutning i ytelsesplanen, i samsvar med nr. 1.7 i vedlegg II. 

Artikkel 35 

Terminalflysikringstjenester, CNS-, MET- og AIS-tjenester og ATM-datatjenester underlagt markedsvilkår 

1. Med forbehold for bestemmelsene i denne artikkel kan medlemsstatene beslutte, enten før eller i løpet av en 

referanseperiode, at ytingen av noen eller alle terminalflysikringstjenester, CNS-, MET- og AIS-tjenester eller datatjenester for 

lufttrafikkstyring («ATM») i deres avgiftssoner, som er opprettet i samsvar med artikkel 21, er underlagt markedsvilkår.  
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2. Dersom én eller flere medlemsstater beslutter å anvende nr. 1 for den kommende referanseperioden eller, eventuelt, for 

den tiden som gjenstår av referanseperioden, og for de berørte tjenestene, skal de ikke 

a) anvende mål for kostnadseffektivitet, herunder bestemmelse av fastsatte kostnader, for de sentrale ytelsesindikatorene nevnt 

i avsnitt 2 nr. 4.1 i vedlegg I, 

b) anvende ordningene for trafikkrisikodeling og kostnadsrisikodeling i samsvar med artikkel 27 og 28, 

c) fastsette økonomiske stimuleringstiltak for de sentrale ytelsesområdene kapasitet og miljø i samsvar med artikkel 11, 

d) beregne terminalavgifter i samsvar med artikkel 31 nr. 2, 

e) fastsette enhetssatser for terminaltjenester i samsvar med artikkel 29, 

f) være underlagt kravene til samråd som angitt i artikkel 24 nr. 3. 

Bokstav d)–f) får anvendelse bare på terminalflysikringstjenester. 

Dersom en medlemsstat i løpet av en referanseperiode beslutter å anvende nr. 1, skal den også revidere sin ytelsesplan i samsvar 

med artikkel 18 nr. 1 med hensyn til de berørte tjenestene. 

3. En medlemsstat kan beslutte å anvende nr. 1 først etter å ha gjennomført alle følgende trinn: 

a) Medlemsstatens nasjonale tilsynsmyndighet har, på grunnlag av en detaljert vurdering i samsvar med vilkårene fastsatt i 

vedlegg X, fastslått at den berørte ytingen av de berørte tjenestene er underlagt markedsvilkår. 

b) Medlemsstaten har rådført seg med representantene for luftromsbrukerne om den planlagte beslutningen og om denne 

vurderingen, og har tatt hensyn til deres merknader når det er relevant. 

c) Medlemsstaten har offentliggjort den planlagte beslutningen og vurderingen. 

d) Medlemsstaten har framlagt sin planlagte beslutning og vurderingen for Kommisjonen og fått Kommisjonens godkjenning. 

Når det gjelder bokstav d), skal den berørte medlemsstaten framlegge vurderingen senest 12 måneder før begynnelsen av en 

referanseperiode eller, dersom det gjelder en vurdering i løpet av referanseperioden, uten utilbørlig forsinkelse etter å ha fullført 

vurderingen. Kommisjonen skal underrette den berørte medlemsstaten om hvorvidt den er enig i at vurderingen er utført i 

samsvar med vilkårene fastsatt i vedlegg X. Kommisjonen skal gjøre dette uten utilbørlig forsinkelse. Ved behov skal 

Kommisjonen anmode om tilleggsopplysninger fra den berørte medlemsstaten, som medlemsstaten skal framlegge uten 

utilbørlig forsinkelse. 

4. Dersom en medlemsstat beslutter å anvende nr. 1, skal den nasjonale tilsynsmyndigheten regelmessig vurdere om 

vilkårene fastsatt i vedlegg X fortsatt er oppfylt. 

Dersom den nasjonale tilsynsmyndigheten anser at disse vilkårene ikke lenger er oppfylt, skal medlemsstaten uten utilbørlig 

forsinkelse tilbakekalle sin beslutning etter å ha fullført trinnene fastsatt i nr. 3 bokstav b)–d). 

Etter nevnte tilbakekalling skal medlemsstaten, for den kommende referanseperioden eller eventuelt for den tiden som gjenstår 

av referanseperioden, ikke anvende unntakene nevnt i nr. 2 første ledd med hensyn til de berørte tjenestene. Dersom 

tilbakekallingen skjer i løpet av referanseperioden, skal den berørte medlemsstaten også revidere sin ytelsesplan i samsvar med 

artikkel 18 nr. 1. 

5. Dersom tjenestene som omfattes av anvendelsen av nr. 1, ytes i en felles avgiftssone opprettet i samsvar med artikkel 21 

nr. 4, kan de berørte medlemsstatene beslutte å fastsette at ytingen av noen av eller alle disse tjenestene bare samlet er underlagt 

markedsvilkår. I så fall skal de i fellesskap sikre at kravene i denne artikkel overholdes. 

6. Dersom en medlemsstat beslutter å anvende nr. 1, skal den framlegge for Kommisjonen opplysningene angitt i vedlegg XI 

i det første året i hver referanseperiode. Kommisjonen skal ikke offentliggjøre disse opplysningene. 

KAPITTEL VIII 

FORMIDLING AV OPPLYSNINGER, OVERVÅKING OG OFFENTLIGGJØRING AV OPPLYSNINGER 

Artikkel 36 

Formidling av opplysninger 

1. Med henblikk på overvåking i samsvar med artikkel 37 skal nasjonale tilsynsmyndigheter, ytere av flysikringstjenester, 

lufthavnoperatører, lufthavnkoordinatorer, luftromsbrukere og nettverksforvalteren framlegge for Kommisjonen dataene nevnt i 

vedlegg VI i samsvar med de særlige kravene som gjelder for hver part som fastsatt i nevnte vedlegg. Dataene skal framlegges 

vederlagsfritt i et elektronisk format.  
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Med hensyn til luftromsbrukere får denne artikkel anvendelse bare på brukere som driver virksomhet i det europeiske luftrom 

med mer enn 35 000 flygninger per år, beregnet som et gjennomsnitt for de tre foregående årene. 

2. Dersom partene nevnt i nr. 1 allerede har framlagt noen av eller alle disse dataene for Eurocontrol eller Den europeiske 

unions flysikkerhetsbyrå, er de ikke pålagt å framlegge de berørte dataene for Kommisjonen, forutsatt at de underretter 

Kommisjonen om data de allerede har framlagt, tidspunktet for framleggingen og hvorvidt de har framlagt dem for Eurocontrol 

eller Den europeiske unions flysikkerhetsbyrå. 

3. Partene nevnt i nr. 1 skal hver for seg treffe de nødvendige tiltak for å sikre kvaliteten på, valideringen av og den rettidige 

overføringen av dataene de skal framlegge i samsvar med nr. 1. De skal på anmodning fra Kommisjonen framlegge 

opplysninger om sine kvalitetskontroller og valideringsprosesser med hensyn til nevnte data. 

Artikkel 37 

Overvåking og rapportering 

1. De nasjonale tilsynsmyndighetene skal overvåke ytelsen til flysikringstjenester som utføres i luftrom under deres 

ansvarsområde, med henblikk på å vurdere om ytelsesmålene i ytelsesplanene er nådd. 

Dersom en nasjonal tilsynsmyndighet anser at disse målene ikke er nådd, eller at det er en risiko for at de ikke blir nådd, skal 

den umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. For å rette opp situasjonen og nå målene fastsatt i ytelsesplanen skal 

medlemsstaten eller den berørte nasjonale tilsynsmyndigheten uten utilbørlig forsinkelse anvende de egnede tiltakene den har 

fastsatt, idet det tas hensyn til utbedringstiltakene nevnt i artikkel 10 nr. 2 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/123. De skal 

uten utilbørlig forsinkelse underrette Kommisjonen om de egnede tiltakene. 

Senest 1. juni hvert år skal de nasjonale tilsynsmyndighetene framlegge en rapport for Kommisjonen om resultatene av 

overvåkingen nevnt i første ledd for det foregående året. 

2. Kommisjonen skal overvåke nettverksfunksjonenes ytelse og vurdere om ytelsesmålene i ytelsesplanen for nettverket er 

nådd. 

Dersom Kommisjonen anser at ytelsesmålene i ytelsesplanen for nettverket ikke er nådd, eller at det er en risiko for at de ikke 

blir nådd, skal den anmode nettverksforvalteren om å definere egnede tiltak for å rette opp situasjonen og nå disse 

målene. Nettverksforvalteren skal uten utilbørlig forsinkelse underrette Kommisjonen om disse tiltakene. 

3. På grunnlag av rapportene nevnt i nr. 1 siste ledd, sin egen overvåking nevnt i nr. 2 samt analysen av data som er mottatt i 

samsvar med artikkel 36 nr. 1, skal Kommisjonen overvåke ytelsen når det gjelder utførelse av flysikringstjenester og 

nettverksfunksjoner og utføre regelmessige vurderinger av oppnåelsen av ytelsesmålene. Kommisjonen skal underrette 

medlemsstatene om sin overvåkingsvirksomhet minst en gang i året. 

Artikkel 38 

Offentliggjøring 

1. Medlemsstatene skal offentliggjøre, særlig elektronisk, følgende opplysninger: 

a) Alle beslutninger som de har truffet i henhold til artikkel 1 nr. 4 og 5. 

b) Alle beslutninger som de har truffet i henhold til artikkel 35 nr. 3 bokstav c). 

c) Sine utkast til ytelsesplaner nevnt i artikkel 12. 

d) Sine vedtatte ytelsesplaner nevnt i artikkel 16. 

e) Sine rapporteringstabeller nevnt i artikkel 24, 29 og 30. 

2. Nettverksforvalteren skal offentliggjøre, særlig elektronisk, følgende opplysninger: 

a) Utkastet til ytelsesplan for nettverket nevnt i artikkel 19 nr. 1. 

b) Den vedtatte ytelsesplanen for nettverket nevnt i artikkel 19 nr. 3. 

3. Kommisjonen skal offentliggjøre, særlig elektronisk, de rapportene og det støttematerialet som organet for 

ytelsesvurdering har utarbeidet om bistanden som dette organet har gitt i samsvar med artikkel 3. 
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KAPITTEL IX 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 39 

Begrunnelse for og klager på nasjonale beslutninger 

Medlemsstatene skal påse at beslutninger truffet av deres vedkommende nasjonale myndigheter i henhold til denne forordning 

er behørig begrunnet og underlagt effektiv rettslig klageadgang i samsvar med nasjonal rett. 

Artikkel 40 

Oppheving 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 oppheves med virkning fra 1. januar 2020. Disse 

forordningene får fortsatt anvendelse med henblikk på gjennomføringen av ytelses- og avgiftsordningene for den andre 

referanseperioden. 

Artikkel 41 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 11. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



Nr. 30/1202 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

 

VEDLEGG I 

SENTRALE YTELSESINDIKATORER FOR FASTSETTELSE AV MÅL OG INDIKATORER FOR OVERVÅKING 

AVSNITT 1 

Sentrale ytelsesindikatorer for fastsettelse av felles mål for Unionen og indikatorer for overvåking på unionsplan 

1. SIKKERHET 

1.1. Sentrale ytelsesindikatorer 

Minstenivået for sikkerhetsstyringens effektivitet som skal oppnås av ytere av flysikringstjenester som er sertifisert til å 

yte lufttrafikktjenester. Denne sentrale ytelsesindikatoren måler i hvor stor grad følgende mål for sikkerhetsstyring er 

gjennomført: 

a) Retningslinjer og mål for sikkerhet. 

b) Håndtering av sikkerhetsrisiko. 

c) Sikkerhetsbekreftelse. 

d) Sikkerhetsfremmende tiltak. 

e) Sikkerhetskultur. 

1.2. Indikatorer for overvåking 

a) Antall rullebaneinntrenginger på unionsplan med sikkerhetsvirkninger, beregnet i samsvar med nr. 1.2 bokstav a) i 

avsnitt 2. 

b) Antall underskridelser av atskillelsesminima på unionsplan med sikkerhetsvirkninger, beregnet i samsvar med nr. 1.2 

bokstav b) i avsnitt 2. 

2. MILJØ 

2.1. Sentrale ytelsesindikatorer 

Denne sentrale ytelsesindikatoren måler gjennomsnittlig horisontal flygeeffektivitet underveis for den faktiske flygebanen, 

beregnet som følger: 

a) Indikatoren er sammenligningen mellom lengden på underveisdelen av den faktiske flygebanen på grunnlag av 

overvåkingsdata og den tilbakelagte strekningen, sammenlagt for IFR-flygninger i eller gjennom luftrommet som 

definert i artikkel 1, heretter kalt «det europeiske luftrom». 

b) Med «underveisdelen» menes strekningen som tilbakelegges utenfor en sirkel på 40 NM rundt lufthavnene. 

c) Når en flygning avgår fra eller ankommer til en lufthavn utenfor det europeiske luftrommet, brukes innflygings- eller 

utflygingspunktene i det europeiske luftrommet til å beregne denne indikatoren som henholdsvis opprinnelsessted 

eller bestemmelsessted, og ikke avgangslufthavnen eller bestemmelseslufthavnen. 

d) Når en flygning avgår fra eller ankommer til en lufthavn innenfor det europeiske luftrommet og krysser et ikke-

europeisk luftrom, brukes bare delen innenfor det europeiske luftrommet ved beregning av denne indikatoren. 

e) «Tilbakelagt strekning» er en funksjon av innflygings- og utflygingspunktenes posisjon ved flyging inn i og ut av hver 

del av luftrommet for alle deler av flygebanen. Tilbakelagt strekning utgjør disse punktenes bidrag til 

storsirkeldistansen mellom flygningens opprinnelsessted og bestemmelsessted. 

f) Indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden, som et gjennomsnitt. Ved beregning av 

dette gjennomsnittet utelates de ti høyeste daglige verdiene og de ti laveste daglige verdiene fra beregningen. 

2.2. Indikatorer for overvåking 

a) Gjennomsnittlig horisontal flygeeffektivitet underveis for den siste flygebanen ifølge den innleverte reiseplanen, 

beregnet som følger: 

i) Differansen mellom lengden på underveisdelen av den siste flygebanen ifølge den innleverte reiseplanen og den 

tilsvarende delen av storsirkeldistansen, sammenlagt for alle IFR-flygninger i eller gjennom europeisk luftrom.  
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ii) Med «underveisdelen» menes strekningen som tilbakelegges utenfor en sirkel på 40 NM rundt lufthavnene. 

iii) Når en flygning avgår fra eller ankommer til en lufthavn utenfor det europeiske luftrommet, brukes innflygings- 

eller utflygingspunktene i det europeiske luftrommet til å beregne denne indikatoren som henholdsvis 

opprinnelsessted eller bestemmelsessted, og ikke avgangslufthavnen eller bestemmelseslufthavnen. 

iv) Når en flygning avgår fra eller ankommer til en lufthavn innenfor det europeiske luftrommet og krysser et ikke-

europeisk luftrom, brukes bare delen innenfor det europeiske luftrommet ved beregning av denne indikatoren. 

v) Indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden, som et gjennomsnitt. Ved 

beregning av dette gjennomsnittet utelates de ti høyeste daglige verdiene og de ti laveste daglige verdiene fra 

beregningen. 

b) Gjennomsnittlig horisontal flygeeffektivitet underveis for den korteste begrensede flygebanen, beregnet som følger: 

i) Indikatoren er differansen mellom lengden på underveisdelen av den korteste begrensede flygebanen som er 

tilgjengelig for reiseplanlegging, beregnet av algoritmer for planlegging av flygebaner og nettverksforvalterens 

systemer for validering av reiseplaner, målt mellom innflygings- og utflygingspunktene for to terminalområder, 

og den tilsvarende delen av storsirkeldistansen sammenlagt for alle IFR-flygninger i eller gjennom det 

europeiske luftrommet. 

ii) Denne indikatoren tar hensyn til restriksjonsområder på dager med og uten militær virksomhet som er 

offentliggjort i dokumentet som angir tilgjengelige ruter (RAD, Route Availability Document), utstedt av 

nettverksforvalteren, og den faktiske statusen for ruter underlagt særlige vilkår på tidspunktet for den sist 

innleverte reiseplanen. 

iii) Med «underveisdelen» menes delen utenfor en sirkel på 40 NM rundt lufthavnene. 

iv) Når en flygning avgår fra eller ankommer til en lufthavn utenfor det europeiske luftrommet, brukes innflygings- 

eller utflygingspunktene i det europeiske luftrommet til å beregne denne indikatoren som henholdsvis 

opprinnelsessted eller bestemmelsessted, og ikke avgangslufthavnen eller bestemmelseslufthavnen. 

v) Når en flygning avgår fra eller ankommer til en lufthavn innenfor det europeiske luftrommet og krysser et ikke-

europeisk luftrom, brukes bare delen innenfor det europeiske luftrommet ved beregning av denne indikatoren. 

vi) Indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden, som et gjennomsnitt. Ved 

beregning av dette gjennomsnittet utelates de ti høyeste daglige verdiene og de ti laveste daglige verdiene fra 

beregningen. 

c) Effektiv bruk av reservert eller atskilt luftrom beregnet som forholdet mellom tiden det opprinnelig ble anmodet om å 

få tildelt for reservasjon eller atskillelse fra allmenn lufttrafikk, og den endelige tildelte tiden brukt til virksomheten 

som krevde slik atskillelse eller reservasjon. Indikatoren beregnes for alle fordelinger av luftrom som er meddelt 

nettverksforvalteren. 

d) Graden av planlegging via tilgjengelige luftromsstrukturer, herunder reservert eller atskilt luftrom og ruter underlagt 

særlige vilkår, for allmenn lufttrafikk beregnet som forholdet mellom luftfartøyer som innleverer reiseplaner via slike 

luftromsstrukturer, og antall luftfartøyer som kunne ha innlevert planer via disse luftromsstrukturene. 

e) Utnyttelsesgraden for tilgjengelige luftromsstrukturer, herunder reservert eller atskilt luftrom, ruter underlagt særlige 

vilkår, for allmenn lufttrafikk beregnet som forholdet mellom luftfartøyer som flyr via slike luftromsstrukturer, og 

antall luftfartøyer som kunne ha innlevert planer via disse luftromsstrukturene. 

3. KAPASITET 

3.1. Sentral ytelsesindikator 

Gjennomsnittlig antall minutter ATFM-underveisforsinkelse per flygning som skyldes flysikringstjenester, beregnet som 

følger: 

a) ATMF-forsinkelsen underveis er forsinkelsen beregnet av nettverksforvalteren, uttrykt som differansen mellom 

estimert avgangstid og beregnet avgangstid tildelt av nettverksforvalteren.  
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b) For denne indikatoren menes med 

«estimert avgangstid» tidspunktet da luftfartøyet forventes å være i luften, beregnet av nettverksforvalteren og basert 

på den sist estimerte utkjøringstiden, eller målutkjøringstid for lufthavner som omfattes av samarbeidsbaserte 

beslutningsprosesser for lufthavner, pluss den estimerte uttaksetiden beregnet av nettverksforvalteren, 

«beregnet avgangstid» tidspunktet som nettverksforvalteren tildeler på dagen for flygningen som følge av taktisk 

fordeling av tidsluker, da en flygning forventes å være i luften, 

«estimert uttaksetid» den estimerte tiden mellom utkjøring og avgang. Dette estimatet omfatter eventuell buffertid for 

forsinkelser ved ventepunktet eller ved avising et annet sted før avgang. 

c) Denne indikatoren omfatter alle IFR-flygninger og alle årsaker til ATFM-forsinkelser, unntatt ekstraordinære 

hendelser. 

d) Denne indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

3.2. Indikatorer for overvåking 

a) Gjennomsnittlig ATFM-forsinkelse, uttrykt i antall minutter, ved ankomst per flygning som kan tilskrives 

flysikringstjenester for terminalområdet og lufthavnområdet, og som er forårsaket av landingsrestriksjoner i 

bestemmelseslufthavnen, beregnet som følger: 

i) Denne indikatoren er den gjennomsnittlige genererte ATFM-forsinkelsen ved ankomst per innkommende IFR-

flygning. 

ii) Denne indikatoren omfatter alle IFR-flygninger som lander i bestemmelseslufthavnen, og omfatter alle årsaker til 

ATFM-forsinkelser, unntatt ekstraordinære hendelser. 

iii) Denne indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

b) Prosentdelen av flygninger med en ATFM-underveisforsinkelse på mer enn 15 minutter, beregnet som følger: 

i) ATFM-underveisforsinkelse beregnet i samsvar med nr. 3.1 bokstav a). 

ii) Denne indikatoren omfatter alle IFR-flygninger og alle årsaker til ATFM-forsinkelser, unntatt ekstraordinære 

hendelser. 

iii) Denne indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

c) Den gjennomsnittlige tiden, uttrykt i minutter, for all forsinkelse før avgang per flygning, uansett årsak, beregnet som 

følger: 

i) Denne indikatoren er den gjennomsnittlige forsinkelsen som kan tilskrives 

— forsinkelser som skyldes luftfartsselskapenes virksomhet, 

— ATMF-underveisforsinkelser rapportert av luftromsbrukere, 

— følgeforsinkelser («knock-on»), 

— driftsforsinkelser i lufthavnen, herunder ATFM-forsinkelser i lufthavnen som rapporteres av 

luftromsbrukere og forårsakes av regulering basert på trafikkmengde, med en referanseplassering 

klassifisert som flyplassone eller flyplass. 

ii) Denne indikatoren omfatter alle IFR-flygninger og beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i 

referanseperioden. 

4. KOSTNADSEFFEKTIVITET 

4.1. Sentrale ytelsesindikatorer 

Den årlige endringen i den gjennomsnittlige fastsatte enhetskostnaden (DUC) for Unionen for underveisflysikrings-

tjenester, beregnet som følger: 

a) Denne indikatoren uttrykkes som en prosentdel og gjenspeiler variasjonen fra år til år i den gjennomsnittlige fastsatte 

enhetskostnaden for Unionen for underveisflysikringstjenester, med utgangspunkt i referanseverdien nevnt i artikkel 9 

nr. 4 bokstav a).  
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b) Denne indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

c) Den gjennomsnittlige fastsatte enhetskostnaden for Unionen for flysikringstjenester underveis er forholdet mellom 

fastsatte underveiskostnader og underveistrafikk som forventes i hvert år i referanseperioden på unionsplan, uttrykt i 

underveistjenesteenheter, i henhold til Kommisjonens forutsetninger for fastsettelse av felles ytelsesmål for Unionen i 

samsvar med artikkel 9 nr. 3. 

d) Den gjennomsnittlige fastsatte enhetskostnaden for Unionen for underveisflysikringstjenester beregnes i euro og i 

realverdi. 

4.2. Indikatorer for overvåking 

Den faktiske enhetskostnaden som brukerne pådrar seg separat for underveis- og terminalflysikringstjenester på 

unionsplan, beregnet som følger: 

a) Denne indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden som det vektede gjennomsnittet 

av summen av den fastsatte enhetskostnaden for hver medlemsstat for flysikringstjenester og av justeringene i 

samsvar med artikkel 25 nr. 2 med utgangspunkt i samme år. 

b) Denne indikatoren uttrykkes i euro og i nominell verdi. 

AVSNITT 2 

Sentrale ytelsesindikatorer for fastsettelse av mål på lokalt plan og indikatorer for overvåking på lokalt plan 

1. SIKKERHET 

1.1. Sentral ytelsesindikator 

Nivået for sikkerhetsstyringens effektivitet i samsvar med nr. 1.1 i avsnitt 1. 

I forbindelse med denne indikatoren menes med «lokal» på nivået for ytere av flysikringstjenester. 

1.2. Indikatorer for overvåking 

a) Andelen rullebaneinntrenginger i lufthavner i en medlemsstat, beregnet som samlet antall rullebaneinntrenginger som 

påvirket sikkerheten og inntraff i nevnte lufthavner, dividert med samlet antall IFR- og VFR-flybevegelser i disse 

lufthavnene. 

b) Andelen underskridelser av atskillelsesminima i luftrommet tilhørende samtlige kontrollenheter for lufttrafikktjenester 

i en medlemsstat, beregnet som samlet antall underskridelser av atskillelsesminima som påvirket sikkerheten og 

inntraff i nevnte luftrom, dividert med samlet antall kontrollerte flygetimer innenfor dette luftrommet. 

c) Andelen rullebaneinntrenginger i en lufthavn, beregnet som samlet antall rullebaneinntrenginger som 

lufttrafikktjenester eller CNS-tjenester har bidratt til, som påvirket sikkerheten og inntraff i nevnte lufthavn, dividert 

med samlet antall IFR- og VFR-flybevegelser i den lufthavnen. 

d) Andelen underskridelser av atskillelsesminima i luftrommet der yteren av flysikringstjenester yter lufttrafikktjenester, 

beregnet som samlet antall underskridelser av atskillelsesminima som lufttrafikktjenester eller CNS-tjenester har 

bidratt til, og som har påvirket sikkerheten, dividert med samlet antall kontrollerte flygetimer innenfor dette 

luftrommet. 

e) Dersom det er innført automatiske systemer for registrering av sikkerhetsdata, bruk av disse systemene av ytere av 

flysikringstjenester som en del av deres ramme for sikkerhetsrisikostyring med henblikk på innsamling, lagring og 

analyser i nesten sanntid av data som omfatter minst underskridelser av atskillelsesminima og rullebaneinntrenging. 

Indikatorene for overvåking nevnt i dette nummer skal beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

I forbindelse med indikatorene fastsatt i bokstav a) og c) menes med «lokal» på lufthavnnivå. I forbindelse med 

indikatoren fastsatt i bokstav b) menes med «lokal» på nasjonalt plan. I forbindelse med indikatoren fastsatt i bokstav d) 

menes med «lokal» på nivået for ytere av flysikringstjenester.  
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2. MILJØ 

2.1. Sentral ytelsesindikator 

Gjennomsnittlig horisontal flygeeffektivitet underveis for den faktiske flygebanen, beregnet som følger: 

a) Denne indikatoren er sammenligningen mellom lengden på underveisdelen av den faktiske flygebanen på grunnlag av 

overvåkingsdata og den tilbakelagte strekningen, sammenlagt for IFR-flygninger i eller gjennom lokalt luftrom. 

b) Med «underveisdelen» menes strekningen som tilbakelegges utenfor en sirkel på 40 NM rundt avgangs- og 

bestemmelseslufthavnene. 

c) Når en flygning avgår fra eller ankommer til en lufthavn utenfor det lokale luftrommet, brukes innflygings- eller 

utflygingspunktene i det lokale luftrommet til å beregne denne indikatoren. 

d) Når en flygning avgår fra eller ankommer til en lufthavn innenfor det lokale luftrommet og krysser et ikke-lokalt 

luftrom, brukes bare delen innenfor det lokale luftrommet ved beregning av denne indikatoren. 

e) «Tilbakelagt strekning» er en funksjon av innflygings- og utflygingspunktenes posisjon ved flyging inn i og ut av det 

lokale luftrommet. Tilbakelagt strekning utgjør disse punktenes bidrag til storsirkeldistansen mellom flygningens 

opprinnelsessted og bestemmelsessted. 

f) I forbindelse med denne indikatoren menes med «lokal» på nasjonalt plan eller på nivået for funksjonelle 

luftromsblokker, avhengig av nivået som ytelsesplanen er opprettet for. 

g) Indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden, som et gjennomsnitt. Ved beregning av 

dette gjennomsnittet utelates de ti høyeste daglige verdiene og de ti laveste daglige verdiene fra beregningen. 

2.2. Indikatorer for overvåking 

a) Gjennomsnittlig horisontal flygeeffektivitet underveis for den siste flygebanen ifølge den innleverte reiseplanen, 

beregnet på lokalt plan som følger: 

i) Differansen mellom lengden på underveisdelen av den siste flygebanen ifølge den innleverte reiseplanen og den 

tilsvarende delen av storsirkeldistansen, sammenlagt for alle IFR-flygninger i eller gjennom lokalt luftrom. 

ii) Med «underveisdelen» menes strekningen som tilbakelegges utenfor en sirkel på 40 NM rundt lufthavnene. 

iii) Når en flygning avgår fra eller ankommer til en lufthavn utenfor det lokale luftrommet, brukes innflygings- eller 

utflygingspunktene i det lokale luftrommet til å beregne denne indikatoren. 

iv) Når en flygning avgår fra eller ankommer til en lufthavn innenfor det lokale luftrommet og krysser et ikke-lokalt 

luftrom, brukes bare delen innenfor det lokale luftrommet ved beregning av denne indikatoren. 

v) Indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden, som et gjennomsnitt. Ved 

beregning av dette gjennomsnittet utelates de ti høyeste daglige verdiene og de ti laveste daglige verdiene fra 

beregningen. 

b) Gjennomsnittlig horisontal flygeeffektivitet underveis for den korteste begrensede flygebanen, beregnet på lokalt plan 

som følger: 

i) Indikatoren er differansen mellom lengden på underveisdelen av den korteste begrensede flygebanen som er 

tilgjengelig for reiseplanlegging, beregnet av algoritmer for planlegging av flygebaner og nettverksforvalterens 

systemer for validering av reiseplaner, og den tilbakelagte strekningen sammenlagt for alle IFR-flygninger i eller 

gjennom det lokale luftrommet. 

ii) Denne indikatoren tar hensyn til restriksjonsområder som er offentliggjort i dokumentet som angir tilgjengelige 

ruter (RAD, Route Availability Document), utstedt av nettverksforvalteren, og den faktiske statusen for ruter 

underlagt særlige vilkår på tidspunktet for den sist innleverte reiseplanen. 

iii) Med «underveisdelen» menes delen utenfor en sirkel på 40 NM rundt avgangs- og bestemmelseslufthavnene.  
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iv) Når en flygning avgår fra eller ankommer til en lufthavn utenfor det lokale luftrommet, brukes innflygings- eller 

utflygingspunktene i det lokale luftrommet til å beregne denne indikatoren. 

v) Når en flygning avgår fra eller ankommer til en lufthavn innenfor det lokale luftrommet og krysser et ikke-lokalt 

luftrom, brukes bare delen innenfor det lokale luftrommet ved beregning av denne indikatoren. 

vi) «Tilbakelagt strekning» er en funksjon av innflygings- og utflygingspunktenes posisjon ved flyging inn i og ut av 

det lokale luftrommet. Tilbakelagt strekning utgjør disse punktenes bidrag til storsirkeldistansen mellom 

flygingens opprinnelsessted og bestemmelsessted. 

vii) Indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden, som et gjennomsnitt. Ved 

beregning av dette gjennomsnittet utelates de ti høyeste daglige verdiene og de ti laveste daglige verdiene fra 

beregningen. 

c) Tilleggstid i uttaksefasen, beregnet på lokalt plan som følger: 

i) Denne indikatoren er differansen mellom faktisk uttaksetid og uhindret uttaksetid. 

ii) Uhindret uttaksetid er uttaksetiden i perioder uten overbelastning og med liten trafikk i en lufthavn. 

iii) Denne indikatoren uttrykkes i minutter per avgang, beregnet for hele kalenderåret og for hvert år i 

referanseperioden. 

d) Tilleggstid i terminalluftrommet, beregnet på lokalt plan som følger: 

i) Denne indikatoren er forskjellen mellom transittid for området for sekvensering og måling av effektivitet i 

trafikkavviklingen (Arrival Sequencing and Metering Area, ASMA) og uhindret tid basert på transittider for 

ASMA. 

ii) Uhindret tid basert på transittider for ASMA bestemmes for hver gruppe av flygninger med samme parametrer, 

som er luftfartøyklasse, ASMA-innflygingssektor og landingsbane, og representerer transittiden i perioder uten 

overbelastning og med liten trafikk. 

iii) Denne indikatoren uttrykkes i minutter per ankomst, beregnet for hele kalenderåret og for hvert år i 

referanseperioden. 

iv) ASMA defineres som en sylinder med en radius på 40 NM rundt ankomstlufthavnen. 

e) Andelen ankomster med kontinuerlig nedstigning (Continuous Descent Operation, CDO), beregnet på lokalt plan som 

følger: 

i) Denne indikatoren er forholdet mellom det samlede antall ankomster som utfører CDO fra et referansepunkt i en 

høyde over bakken, definert av den nasjonale tilsynsmyndigheten, og det samlede antall ankomster. 

ii) Denne indikatoren uttrykkes i prosent, beregnet for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

f) Effektiv bruk av reservert eller atskilt lokalt luftrom, beregnet i samsvar med nr. 2.2 bokstav c) i avsnitt 1. 

g) Graden av planlegging via tilgjengelige lokale luftromsstrukturer, beregnet i samsvar med nr. 2.2 bokstav d) i avsnitt 

1. 

h) Utnyttelsesgraden for tilgjengelige lokale luftromsstrukturer, beregnet i samsvar med nr. 2.2 bokstav e) i avsnitt 1. 

i) I forbindelse med indikatorene fastsatt i bokstav a) og b) menes med «lokal» på nasjonalt plan eller på nivået for 

funksjonelle luftromsblokker, avhengig av nivået som ytelsesplanen er opprettet for, herunder tilfeller av delegering 

av ansvar for yting av lufttrafikktjenester som følge av tverrnasjonale samarbeidsordninger. I forbindelse med 

indikatorene fastsatt i bokstav c) og d) menes med «lokal» på lufthavnnivå med minst 80 000 IFR-flybevegelser i året. 

I forbindelse med indikatoren fastsatt i bokstav e) menes med «lokal» på lufthavnnivå. I forbindelse med indikatorene 

fastsatt i bokstav f)–h) menes med «lokal» på nasjonalt plan spesifisert etter kontrollsentralenes ansvarsområde, 

herunder tilfeller av delegering av ansvar for yting av lufttrafikktjenester som følge av tverrnasjonale 

samarbeidsordninger.  
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3. KAPASITET 

3.1. Sentrale ytelsesindikatorer 

a) Gjennomsnittlig antall minutter ATFM-underveisforsinkelse per flygning som skyldes flysikringstjenester, beregnet 

som følger: 

i) ATFM-underveisforsinkelsen, beregnet i samsvar med nr. 3.1 bokstav a) i avsnitt 1. 

ii) Denne indikatoren omfatter alle IFR-flygninger gjennom lokalt luftrom og alle årsaker til ATFM-forsinkelser, 

unntatt ekstraordinære hendelser. Den omfatter også IFR-flygninger gjennom andre luftrom når korreksjoner for 

forsinkelse anvendes som følge av framgangsmåten for forsinkelsesjustering etter utført flyging, som koordineres 

av nettverksforvalteren og gir driftsmessig berørte parter mulighet til å underrette nettverksforvalteren i spørsmål 

som gjelder måling, klassifisering og tildeling av ATFM-forsinkelse. 

iii) Denne indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

iv) I forbindelse med denne indikatoren menes med «lokal» på nasjonalt plan eller på nivået for funksjonelle 

luftromsblokker, avhengig av nivået som ytelsesplanen er opprettet for. 

v) Med henblikk på overvåking spesifiseres de beregnede verdiene for denne indikatoren på nasjonalt plan dersom 

ytelsesplanen er opprettet på nivået for funksjonelle luftromsblokker, herunder tilfeller av delegering av ansvar 

for yting av lufttrafikktjenester som følge av tverrnasjonale samarbeidsordninger. 

b) Gjennomsnittlig ATFM-forsinkelse, uttrykt i antall minutter, ved ankomst per flygning som kan tilskrives 

flysikringstjenester for terminalområdet og lufthavnområdet, beregnet på lokalt plan som følger: 

i) Denne indikatoren er den gjennomsnittlige forsinkelsen ved ankomst i bestemmelseslufthavnen forårsaket av 

ATFM-regler per inngående IFR-flygning. 

ii) Denne indikatoren omfatter alle IFR-flygninger som lander i bestemmelseslufthavnen, og alle årsaker til ATFM-

forsinkelser, unntatt ekstraordinære hendelser. 

iii) Denne indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

iv) I forbindelse med denne indikatoren menes med «lokal» på nasjonalt plan. 

v) Med henblikk på overvåking spesifiseres de beregnede verdiene for denne indikatoren på lufthavnnivå. 

3.2. Indikatorer for overvåking 

a) Prosentdelen av IFR-flygninger som overholder sine ATFM-tidsluker for avgang på lokalt plan, beregnet for hele 

kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

b) Gjennomsnittlig antall minutters forsinkelse før avgang per flygning på grunn av flygekontroll som skyldes 

startrestriksjoner i avgangslufthavnen, beregnet på lokalt plan som følger: 

i) Denne indikatoren er den gjennomsnittlige forsinkelsen før avgang på grunn av flygekontroll per utgående IFR-

flygning. 

ii) Denne indikatoren omfatter alle IFR-flygninger med avgang fra avgangslufthavnen og omfatter forsinkelser i 

avgangen forårsaket av flygekontrollbegrensninger når luftfartøyet er klart til å forlate oppstillingsplassen ved 

avgang. 

iii) Denne indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

c) Gjennomsnittlig forsinkelse, uttrykt i minutter, for alle avgangsforsinkelser uansett årsak per flygning, beregnet på 

lokalt plan i samsvar med nr. 3.2 bokstav c) i avsnitt 1. 

d) I forbindelse med indikatoren fastsatt i bokstav a) menes med «lokal» på nasjonalt plan spesifisert etter lufthavn.  

I forbindelse med indikatorene fastsatt i bokstav b) og c) menes med «lokal» på lufthavnnivå for lufthavner med minst 

80 000 IFR-flybevegelser i året.  
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4. KOSTNADSEFFEKTIVITET 

4.1. Sentrale ytelsesindikatorer 

a) Den fastsatte enhetskostnaden for flysikringstjenester underveis, beregnet som følger: 

i) Denne indikatoren er forholdet mellom fastsatte underveiskostnader og trafikk i avgiftssonen som forventes i 

hvert år av referanseperioden på lokalt plan, uttrykt i underveistjenesteenheter, som inngår i ytelsesplanene. 

ii) Denne indikatoren uttrykkes i realverdi og i nasjonal valuta. 

iii) Denne indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

b) Den fastsatte enhetskostnaden for terminalflysikringstjenester, beregnet som følger: 

i) Denne indikatoren er forholdet mellom fastsatte kostnader og trafikk som forventes i hvert år av 

referanseperioden på lokalt plan, uttrykt i terminaltjenesteenheter, som inngår i ytelsesplanene. 

ii) Denne indikatoren uttrykkes i realverdi og i nasjonal valuta. 

iii) Denne indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

c) I forbindelse med indikatorene fastsatt i bokstav a) og b) menes med «lokal» på avgiftssonenivå. 

4.2. Indikator for overvåking 

Den faktiske enhetskostnaden som brukerne pådrar seg separat for underveis- og terminalflysikringstjenester, beregnet 

som følger: 

a) Denne indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden som summen av den fastsatte 

enhetskostnaden for flysikringstjenester og av justeringene i samsvar med artikkel 25 nr. 2 med utgangspunkt i samme 

år. 

b) Denne indikatoren uttrykkes i nominell verdi og i nasjonal valuta. 

AVSNITT 3 

Sentrale ytelsesindikatorer for fastsettelse av mål og indikatorer for overvåking av nettverksfunksjoner 

1. Alle indikatorene som er fastsatt i dette avsnitt, får anvendelse på det geografiske området som omfattes av denne 

forordnings virkeområde. 

2. SIKKERHET 

2.1. Sentrale ytelsesindikatorer 

Nivået for effektiviteten til nettverksforvalterens sikkerhetsstyring i samsvar med nr. 1.1 i avsnitt 1. 

2.2. Indikatorer for overvåking 

ATFM-overskridelser over de kapasitetsgrensene som yteren av flysikringstjenester har angitt for en sektor, når ATFM-

regler anvendes, beregnet som følger: 

a) Forholdet mellom tidsrommet da antall flygninger overskrider med mer enn 10 % de kapasitetsgrensene som yteren 

av flysikringstjenester har angitt for en sektor, da ATFM-regler anvendes, og det samlede tidsrommet da ATFM-

regler anvendes, beregnet for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

b) I forbindelse med denne indikatoren er det regulerte tidsrommet inndelt i overlappende timer med et intervall på  

20 minutter. 

3. MILJØ 

3.1. Sentrale ytelsesindikatorer 

Den forbedringen av flygeeffektiviteten underveis som genereres av funksjonen for utforming av det europeiske 

rutenettverket i tilknytning til banen i den sist innleverte reiseplanen, uttrykt i prosentpoeng av den årlige variasjonen i 

flygeeffektivitet underveis for banen i den sist innleverte reiseplanen og beregnet i samsvar med nr. 2.2 bokstav a) i 

avsnitt 1. 
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4. KAPASITET 

4.1. Sentrale ytelsesindikatorer 

a) Prosentdelen av ATFM-underveisforsinkelser som er unngått som følge av de samarbeidsbaserte beslutnings-

prosessene på nettverksplan og tiltak iverksatt av nettverksforvalterens driftssenter, i prosent av ATFM-

underveisforsinkelser som totalt er unngått fra år til år, der ATFM-underveisforsinkelser beregnes i samsvar med  

nr. 3.1 i avsnitt 1. 

b) Prosentdelen av ATFM-forsinkelser ved ankomst som er unngått som følge av de samarbeidsbaserte beslutnings-

prosessene på nettverksplan og tiltak iverksatt av nettverksforvalterens driftssenter, i prosent av ATFM-forsinkelser 

ved ankomst som totalt er unngått, der ATFM-forsinkelser ved ankomst beregnes i samsvar med nr. 3.2 bokstav a) i 

avsnitt 1. 

4.2. Indikatorer for overvåking 

a) Årlig prosentdel av IFR-flygninger med en ATFM-forsinkelse på over 15 minutter. 

b) Gjennomsnittet, i løpet av et kalenderår, av daglig antall ATFM-regler som hver for seg fører til høyst 200 minutter 

med forsinkelse. 

c) Gjennomsnittet, i løpet av et kalenderår, av ATFM-underveisforsinkelser i helger, uttrykt i minutters forsinkelse per 

flygning. 

d) Årlig prosentdel av forsinkelse for første rotasjon på grunn av kapasitet og bemanning for et første utvalg av 

kontrollsentraler/lufthavner som ifølge nettverksforvalterens årlige vurdering har størst potensial for en reduksjon i 

forsinkelser. 

e) Effektiv bruk av reservert eller atskilt luftrom, beregnet i samsvar med nr. 2.2 bokstav c) i avsnitt 1. 

f) Graden av planlegging via tilgjengelige luftromsstrukturer, beregnet i samsvar med nr. 2.2 bokstav d) i avsnitt 1. 

g) Utnyttelsesgraden for tilgjengelige luftromsstrukturer, beregnet i samsvar med nr. 2.2 bokstav e) i avsnitt 1. 

5. KOSTNADSEFFEKTIVITET 

5.1. Indikatorer for overvåking 

Enhetskostnaden for utførelsen av nettverksforvalterens oppgaver, beregnet som følger: 

a) Denne indikatoren er forholdet mellom faktiske kostnader for utførelsen av nettverksforvalterens oppgaver og 

underveistrafikk, uttrykt i underveistjenesteenheter, i løpet av referanseperioden, på nivået for det geografiske 

området der nettverksforvalteren utfører de oppgavene som er nødvendige for utøvelsen av nettverksfunksjonene. 

b) Denne indikatoren uttrykkes i euro og i realverdi. 

c) Denne indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

 _____  
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VEDLEGG II 

MAL FOR DE YTELSESPLANENE PÅ NASJONALT PLAN ELLER INNENFOR FUNKSJONELLE LUFTROMSBLOKKER 

SOM ER NEVNT I ARTIKKEL 10 NR. 1 

1. INNLEDNING 

1.1. Beskrivelse av situasjonen, herunder planens virkeområde med hensyn til geografisk dekning og tjenester, liste over 

berørte ytere av flysikringstjenester og andre generelle opplysninger som er relevante for ytelsesplanen. 

1.2. Trafikkprognoser nevnt i artikkel 10 nr. 2 bokstav f) og g), uttrykt i IFR-flybevegelser og i tjenesteenheter, som ligger til 

grunn for ytelsesplanen, basert på grunnprognosen fra Eurocontrols statistikk- og prognosetjeneste (STATFOR). Dersom 

prognosene avviker fra STATFORs grunnprognoser, skal grunnene som berettiger bruk av en annen prognose enn den 

som er nevnt i artikkel 10 nr. 2 bokstav f) og g), samt en begrunnelse for bruken av disse prognosene, dokumenteres. 

1.3. Beskrivelse av resultatet av samrådet med berørte parter om utkastet til ytelsesplan, herunder de punktene det var enighet 

og uenighet om, samt grunnene til slik uenighet. 

1.4. Liste over lufthavner som omfattes av ytelses- og avgiftsordningen, samt deres gjennomsnittlige antall IFR-flybevegelser i 

året. 

1.5. Dersom det er relevant, liste over tjenester hvis yting er fastslått å være underlagt markedsvilkår i samsvar med  

artikkel 35. 

1.6. Med hensyn til ytelsesplaner som er vedtatt innenfor funksjonelle luftromsblokker, en beskrivelse av prosessen som følges 

for å utarbeide og vedta ytelsesplanen. 

1.7. Angivelse av hvorvidt den forenklede avgiftsordningen nevnt i artikkel 34 får anvendelse, og i så fall dokumentasjon som 

viser at vilkårene i nevnte artikkel er oppfylt, samt en beskrivelse av anvendelsen av den forenklede avgiftsordningen og 

dens virkeområde med hensyn til avgiftssoner som omfattes. 

2. INVESTERINGER 

2.1. Beskrivelse av og begrunnelse for kostnadene, arten og nytten av nye og eksisterende investeringer i anleggsmidler som er 

planlagt i referanseperioden. 

2.2. Opplysningene nevnt i nr. 2.1 skal særlig omfatte følgende: 

a) De fastsatte kostnadene for nye og eksisterende investeringer med hensyn til avskrivning, kapitalkostnader og 

leasingkostnader i løpet av hele referanseperioden, samt for hvert kalenderår i perioden, i samsvar med vedlegg VII. 

b) Beskrivelse av og begrunnelse for større investeringer, herunder med hensyn til følgende elementer: 

i) Samlet verdi av hver større investering. 

ii) Eiendelen eller eiendelene som er anskaffet eller utviklet. 

iii) Opplysninger om fordelen ved investeringen for luftromsbrukere samt om resultatene av samrådet med 

representantene for luftromsbrukerne. 

iv) For større investeringer i ATM-systemer: 

— Skjelning mellom investeringer i nye systemer, ettersyn av eksisterende systemer og utskiftnings-

investeringer. 

— Begrunnelse for relevansen av hver investering med henvisning til den europeiske ATM-hovedplanen og de 

felles prosjektene nevnt i artikkel 15a i forordning (EF) nr. 550/2004. 

c) Nærmere opplysninger om synergiene som er oppnådd innenfor funksjonelle luftromsblokker eller eventuelt gjennom 

andre initiativer til samarbeid over landegrensene, særlig med hensyn til felles infrastruktur og felles innkjøp. 

3. NASJONALE YTELSESMÅL ELLER YTELSESMÅL FOR FUNKSJONELLE LUFTROMSBLOKKER SAMT TILTAK FOR Å NÅ 

DEM 

3.1. Nasjonale ytelsesmål eller ytelsesmål for funksjonelle luftromsblokker på hvert sentrale ytelsesområde, fastsatt med 

henvisning til hver sentrale ytelsesindikator som fastsatt i avsnitt 2 i vedlegg I, som dekker hvert kalenderår i 

referanseperioden.  



Nr. 30/1212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

 

3.2. For alle sentrale ytelsesområder, en beskrivelse av de viktigste tiltakene som er iverksatt på nasjonalt plan eller innenfor 

funksjonelle luftromsblokker for å nå ytelsesmålene. 

3.3. Tilleggsopplysninger som underbygger de nasjonale ytelsesmålene eller ytelsesmålene for funksjonelle luftromsblokker 

på det sentrale ytelsesområdet kostnadseffektivitet: 

a) Fastsatte kostnader for underveis- og terminalflysikringstjenester fastsatt i samsvar med artikkel 15 nr. 2 bokstav a) og 

b) i forordning (EF) nr. 550/2004 og denne forordning, for hvert år i referanseperioden. 

b) Prognose for underveistjenesteenheter og terminaltjenesteenheter, for hvert år i referanseperioden. 

c) Referanseverdiene for kostnadseffektivitetsmål for flysikringstjenester underveis og på terminalområdet som nevnt i 

artikkel 10 nr. 2 bokstav a) samt en beskrivelse av og begrunnelse for metoden som brukes til å estimere disse 

verdiene for hver avgiftssone. 

d) Beskrivelse av og begrunnelse for kriteriene og metodene for fordelingen av kostnader til avgiftssoner og fordelingen 

av kostnader mellom underveistjenester og terminaltjenester, i samsvar med artikkel 22 nr. 5. 

e) Beskrivelse av og begrunnelse for avkastningen på egenkapital for de berørte yterne av flysikringstjenester samt for 

gjeldsgraden og nivået og sammensetningen av eiendelene som brukes til å beregne kapitalkostnaden som inngår i de 

fastsatte kostnadene. 

f) Beskrivelse av og begrunnelse for økonomiske forutsetninger, herunder 

— forutsetninger som ligger til grunn for beregningen av pensjonskostnader som inngår i de fastsatte kostnadene, 

herunder en beskrivelse av de relevante nasjonale reglene for pensjoner og pensjonsregnskap som disse 

forutsetningene er basert på, samt opplysninger om hvorvidt det forventes å bli endringer i disse reglene, 

— forutsetninger om rente på lån som finansierer ytingen av flysikringstjenester, herunder beløp, løpetid og andre 

relevante opplysninger om lån, og forklaring på det vektede gjennomsnittet av gjeldsrenten som brukes til å 

beregne kapitalkostnaden før skatt og kapitalkostnaden som inngår i de fastsatte kostnadene, 

— bare til orientering, inflasjonsprognose basert på det internasjonale valutafondets (IMF) konsumprisindeks (KPI), 

— justeringer som går utover bestemmelsene i de internasjonale standardene for finansiell rapportering vedtatt av 

Unionen i henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(1). 

g) Beskrivelse av og forklaring på justeringene som følger av årene før referanseperioden. 

h) Angivelse og kategorisering av de fastsatte kostnadene knyttet til kostnadspostene nevnt i artikkel 28 nr. 3. 

i) Dersom det er relevant, en beskrivelse av enhver betydelig omstrukturering som er planlagt i referanseperioden. 

j) Dersom det er relevant, omstruktureringskostnader som er godkjent fra tidligere referanseperioder og skal inndrives. 

k) Rapporteringstabellene og tilleggsopplysningene som kreves i henhold til vedlegg VII, IX og XI, og som skal 

vedlegges ytelsesplanen. 

3.4. En spesifikasjon av ytelsesmålene fastsatt i samsvar med avsnitt 2 nr. 2.1 og nr. 3.1 bokstav a) i vedlegg I for hver enkelt 

yter av flysikringstjenester som omfattes av ytelsesplanen, og, for ytelsesplaner opprettet innenfor funksjonelle 

luftromsblokker, som gjenspeiler den enkelte berørte yters bidrag til ytelsesmålene innenfor funksjonelle luftromsblokker. 

3.5. Dersom det ikke finnes et felles ytelsesmål for Unionen, beskrivelse av og forklaring på hvordan de nasjonale 

ytelsesmålene eller ytelsesmålene for funksjonelle luftromsblokker bidrar til å forbedre ytelsen til det europeiske ATM-

nettet. 

3.6. Beskrivelse av og forklaring på den gjensidige avhengigheten og kompromissene mellom de sentrale ytelsesområdene, 

herunder forutsetninger som brukes til å vurdere disse kompromissene. 

4. INITIATIVER OVER LANDEGRENSENE OG GJENNOMFØRING AV SESAR 

4.1. Beskrivelse av de initiativene til samarbeid over landegrensene som er gjennomført, eller planlegges gjennomført, på 

nivået for ytere av flysikringstjenester for å forbedre ytingen av flysikringstjenester. Angivelse av ytelsesgevinstene som 

disse initiativene har muliggjort på de forskjellige sentrale ytelsesområdene. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s.1). 
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4.2. Beskrivelse av den seneste og forventede framdriften i innføringen av de felles SESAR-prosjektene nevnt i artikkel 15a i 

forordning (EF) nr. 550/2004 samt av praksis for endringsstyring i forbindelse med overgangsplaner for å minimere 

eventuelle negative virkninger av endringer på nettverkets ytelse. 

5. ORDNINGER FOR TRAFIKKRISIKODELING OG INSENTIVORDNINGER 

5.1. Med hensyn til hver berørt avgiftssone, en beskrivelse av de fastsatte verdiene for parametrene for trafikkrisikodeling får 

anvendelse i samsvar med artikkel 27: 

a) Angivelse av det gjeldende avviket nevnt i artikkel 27 nr. 2 og av de sentrale verdiene for trafikkrisikodeling nevnt i 

artikkel 27 nr. 3. 

b) Dersom den nasjonale tilsynsmyndigheten tilpasser verdiene for parametrene for ordningen for trafikkrisikodeling 

nevnt i bokstav a) i samsvar med artikkel 27 nr. 5: 

i) Begrunnelse for de fastsatte verdiene for parametrene for trafikkrisikodeling. 

ii) Beskrivelse av prosessen for samråd med luftromsbrukere og ytere av flysikringstjenester om fastsettelsen av 

verdiene for parametrene for trafikkrisikodeling og av resultatet av samrådet. 

5.2. Med hensyn til insentivordninger som får anvendelse i referanseperioden i samsvar med artikkel 11: 

a) Beskrivelse av og begrunnelse for parametrene for insentivordningen som er fastsatt i samsvar med artikkel 11 nr. 3, 

herunder pivotverdiene, og framgangsmåten for tilpasning av pivotverdier dersom det er relevant. 

b) Angivelse av ytere av flysikringstjenester og avgiftssoner som omfattes av insentivordningene. 

c) Dersom det er relevant, beskrivelse av de ytterligere insentivordningene nevnt i artikkel 11 nr. 4. 

6. GJENNOMFØRING AV YTELSESPLANEN 

Beskrivelse av prosessene som nasjonale tilsynsmyndigheter vil innføre for å 

a) overvåke gjennomføringen av ytelsesplanen, 

b) bringe forholdet i orden dersom mål ikke nås i løpet av referanseperioden. 

 _____  
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VEDLEGG III 

MAL FOR YTELSESPLANEN FOR NETTVERKET NEVNT I ARTIKKEL 10 NR. 5 

1. INNLEDNING 

1.1. Beskrivelse av situasjonen, herunder omfanget av ytelsesplanen for nettverket, nettverksfunksjoner som omfattes, roller 

og ansvarsområder samt andre generelle opplysninger som er relevante for planen. 

1.2. Beskrivelse av trafikkprognosen og det makroøkonomiske scenarioet som ligger til grunn for ytelsesplanen for nettverket. 

1.3. Beskrivelse av hvordan ytelsesplanen for nettverket samsvarer med strategiplanen for nettverket. 

1.4. Beskrivelse av resultatet av samrådet med berørte parter om utkastet til ytelsesplan for nettverket, herunder de punktene 

det var enighet og uenighet om, samt grunnene til slik uenighet, samt en beskrivelse av resultatet av samrådet med 

nettverksstyret. 

2. NETTVERKSFORVALTERENS MERVERDI 

Samarbeidsområder for å støtte medlemsstatenes oppgaver og virksomhet, funksjonelle luftromsblokker, ytere av 

flysikringstjenester, lufthavner, sivile og militære luftromsbrukere. 

Beskrivelse av nettverksforvalterens arbeid med å 

a) utarbeide og harmonisere driftskonsepter for nettverket og regionalt, 

b) utvikle og harmonisere luftromsprosjekter basert på nettverksprioriteringer, herunder initiativer til utforming av 

luftrom over landegrensene, 

c) redusere ineffektiv bruk av rutenettet og tilgjengelig luftrom, 

d) utvikle forbedrede prosesser for styring av luftrommet, trafikkflytstyring og kapasitetsstyring, 

e) sikre harmonisert kapasitetsplanlegging og måling av driftsmessig ytelse, 

f) støtte løsninger på problemet med flygeledermangel på tvers av nettverket, 

g) styrke samordningen på det tekniske området, herunder innenfor funksjonelle luftromsblokker, og håndtere teknisk 

samvirkingsevne mellom systemene til ytere av flysikringstjenester og særlig med nettverksforvalterens systemer, 

h) støtte sikkerheten i nettverket og gjennomføringen, overvåkingen og forbedringen av sikkerhetsytelsen lokalt. 

3. YTELSESMÅL, MÅLSETNINGER OG TILTAK 

3.1. Nettverksforvalterens sikkerhetsytelse 

a) Ytelsesmål for effektiviteten til nettverksforvalterens sikkerhetsstyring. 

b) Beskrivelse av de tiltakene nettverksforvalteren innfører for å nå dette målet. 

c) Beskrivelse av de tiltakene nettverksforvalteren innfører for å håndtere ATFM-overskridelser. 

3.2. Nettverksforvalterens ytelse med hensyn til kostnadseffektivitet 

a) Beskrivelse av de tiltakene nettverksforvalteren innfører for å forbedre sin kostnadseffektivitet. 

3.3. Ytelsesmål og målsetninger for hver enkelt nettverksfunksjon 

a) Funksjonen for utforming av det europeiske rutenettverket (ERND): 

i) Ytelsesmål for den sentrale ytelsesindikatoren fastsatt i avsnitt 3 nr. 3.1 i vedlegg I. 
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ii) Beskrivelse av og forklaring på tiltakene som tar sikte på å nå ytelsesmålene for ERND-funksjonen: 

— Tiltak knyttet til utformingen av en effektiv luftromsstruktur. 

— Tiltak knyttet til bedre utnytting av luftrommet ved driftsmessig berørte parter. 

— Tiltak knyttet til optimering av flygninger. 

iii) Andre initiativer for effektive flygninger. 

b) Funksjonen for trafikkflytstyring (ATFM): 

i) Ytelsesmål for hver relevant sentral ytelsesindikator fastsatt i avsnitt 3 nr. 4.1 i vedlegg I. 

ii) Beskrivelse av og forklaring på tiltakene som tar sikte på å nå ytelsesmålene for ATFM-funksjonen: 

— Initiativer og tiltak for å redusere ATFM-forsinkelsen, herunder forsinkelser i helger og forsinkelser grunnet 

værforhold, minimere sanksjoner mot enkeltflygninger, bedre ATFM-effektiviteten og redusere 

følgeforsinkelser og overskridelser. 

— Planens militære dimensjon. 

iii) Andre kapasitetsinitiativer. 

c) Funksjoner for samordning av knappe ressurser: 

i) Funksjonen for samordning av radiofrekvenser: 

— Beskrivelse av støtten til nettverkskapasitet. 

— Beskrivelse av særlige målsetninger. 

ii) Funksjonen for samordning av radartransponderkoder: 

— Beskrivelse av støtten til nettverkssikkerhet. 

— Beskrivelse av særlige målsetninger. 

4. GJENNOMFØRING AV YTELSESPLANEN FOR NETTVERKET 

Beskrivelse av de tiltakene nettverksforvalteren innfører for å 

a) bidra til overvåking av og rapportering om gjennomføringen av ytelsesplanen for nettverket, 

b) bringe forholdet i orden når mål ikke nås i løpet av referanseperioden, 

c) kommunisere med de nasjonale tilsynsmyndighetene. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

KRITERIER FOR VURDERING AV YTELSESPLANER OG -MÅL PÅ NASJONALT PLAN ELLER INNENFOR 

FUNKSJONELLE LUFTROMSBLOKKER 

1. VURDERING AV SAMSVAR FOR NASJONALE YTELSESMÅL ELLER YTELSESMÅL FOR FUNKSJONELLE 

LUFTROMSBLOKKER 

1.1. SIKKERHET 

Sikkerhetsstyringens effektivitet 

Hvorvidt nasjonale ytelsesmål eller ytelsesmål for funksjonelle luftromsblokker samsvarer med de felles ytelsesmålene for 

Unionen med hensyn til sikkerhetsstyringens effektivitet, der nivået for sikkerhetsstyringens effektivitet for hvert 

kalenderår i referanseperioden er lik eller høyere enn de tilsvarende ytelsesmålene for Unionen. 

1.2. MILJØ 

Gjennomsnittlig horisontal flygeeffektivitet underveis for den faktiske flygebanen 

Hvorvidt nasjonale ytelsesmål eller ytelsesmål for funksjonelle luftromsblokker samsvarer med de felles ytelsesmålene for 

Unionen for hvert kalenderår i referanseperioden, idet de nasjonale ytelsesmålene eller ytelsesmålene for funksjonelle 

luftromsblokker sammenlignes med de referanseverdiene for horisontal flygeeffektivitet underveis som er fastsatt i den 

siste utgaven av forbedringsplanen for det europeiske rutenettverket som var tilgjengelig på tidspunktet for vedtakelsen av 

de felles ytelsesmålene for Unionen. 

Med henblikk på dette nummer menes med «referanseverdi for horisontal flygeeffektivitet underveis» verdien for 

flygeeffektivitet som nettverksforvalteren har estimert for den faktiske flygebanen på nasjonalt plan eller innenfor 

funksjonelle luftromsblokker, med henblikk på å sikre oppfyllelsen av de felles ytelsesmålene for Unionen for horisontal 

flygeeffektivitet underveis for den faktiske flygebanen. 

1.3. KAPASITET 

Gjennomsnittlig ATFM-underveisforsinkelse per flygning 

Hvorvidt nasjonale ytelsesmål eller ytelsesmål for funksjonelle luftromsblokker samsvarer med de felles ytelsesmålene for 

Unionen for hvert kalenderår i referanseperioden, idet de nasjonale ytelsesmålene eller ytelsesmålene for funksjonelle 

luftromsblokker sammenlignes med referanseverdiene som er fastsatt i den siste utgaven av driftsplanen for nettverket 

som var tilgjengelig på tidspunktet for vedtakelsen av felles ytelsesmål for Unionen. 

1.4. KOSTNADSEFFEKTIVITET 

Fastsatte underveisenhetskostnader 

a) Samsvar mellom utviklingstendensen for fastsatte enhetskostnader på avgiftssonenivå i referanseperioden og 

utviklingstendensen for fastsatte enhetskostnader for hele Unionen i samme tidsrom, der disse tendensene uttrykkes i 

prosent. 

Ved beregning av disse utviklingstendensene brukes gjeldende verdier for unionsomfattende og lokale ytelsesmål og 

referanseverdiene for de fastsatte enhetskostnadene nevnt i artikkel 9 nr. 4 bokstav a) og artikkel 10 nr. 2. 

b) Samsvar mellom trenden for fastsatte enhetskostnader på avgiftssonenivå i et tidsrom som omfatter både 

referanseperioden som inngår i ytelsesplanen, og foregående referanseperiode («langsiktig utviklingstendens for 

fastsatte enhetskostnader») og utviklingstendensen for fastsatte enhetskostnader for hele Unionen i samme tidsrom, 

der disse tendensene uttrykkes i prosent. 

Den langsiktige utviklingstendensen for fastsatte enhetskostnader på avgiftssonenivå skal beregnes ved hjelp av den 

faktisk enhetskostnaden på avgiftssonenivå for året forut for begynnelsen av den berørte foregående 

referanseperioden. 

c) Samsvar for nivået for fastsatte enhetskostnader: sammenligning av referanseverdien for den fastsatte 

enhetskostnaden nevnt i artikkel 10 nr. 2 bokstav a) på nivået for den berørte avgiftssonen med den tilsvarende 

gjennomsnittsverdien for de avgiftssonene der ytere av flysikringstjenester har et lignende operasjonelt og økonomisk 

miljø, som definert i samsvar med artikkel 9 nr. 4 bokstav c).  
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d) Et avvik fra kriteriene nevnt i bokstav a)–c) kan anses som nødvendig og forholdsmessig for å 

i) gjøre det mulig å nå de ytelsesmålene på det sentrale ytelsesområdet kapasitet som er fastsatt på nasjonalt plan 

eller innenfor funksjonelle luftromsblokker, forutsatt at avviket fra utviklingstendensen for fastsatte 

enhetskostnader for hele Unionen utelukkende skyldes ytterligere fastsatte kostnader knyttet til tiltak som er 

nødvendige for å nå ytelsesmålene på det sentrale ytelsesområdet kapasitet, eller 

ii) gjennomføre omstruktureringstiltak som medfører omstruktureringskostnader som nevnt i artikkel 2 nr. 18, 

forutsatt at avviket utelukkende skyldes nevnte omstruktureringskostnader og at ytelsesplanen dokumenterer at de 

berørte omstruktureringstiltakene kommer til å gi luftromsbrukerne en økonomisk nettogevinst senest i den 

etterfølgende referanseperioden. 

2. VURDERING AV UTKAST TIL YTELSESPLANER 

2.1. Elementer som skal vurderes: 

a) Tiltak for å nå nasjonale ytelsesmål eller ytelsesmål for funksjonelle luftromsblokker for hvert sentrale ytelsesområde 

som nevnt i nr. 3.2 i vedlegg II. 

b) Nasjonale ytelsesmål eller ytelsesmål for funksjonelle luftromsblokker for gjennomsnittlig ATFM-forsinkelse ved 

ankomst per flygning: 

i) Sammenligning med nivået og utviklingstendensen for den faktiske ytelsen i løpet av referanseperioden forut for 

referanseperioden som omfattes av ytelsesplanen. 

ii) På lufthavnnivå, sammenligning av ytelsen med lignende lufthavner. 

c) Nasjonale ytelsesmål eller ytelsesmål for funksjonelle luftromsblokker for fastsatte enhetskostnader for 

terminaltjenester: 

i) Sammenligning med utviklingstendensen for fastsatte enhetskostnader underveis på lokalt plan. 

ii) Sammenligning med nivået og utviklingstendensen for den faktiske ytelsen i løpet av referanseperioden forut for 

referanseperioden som omfattes av ytelsesplanen. 

iii) På lufthavnnivå, sammenligning av ytelsen med lignende lufthavner. 

d) Sentrale faktorer og parametrer som ligger til grunn for de nasjonale ytelsesmålene eller ytelsesmålene for 

funksjonelle luftromsblokker eller ytelse på det sentrale ytelsesområdet kostnadseffektivitet: 

i) Referanseverdier og forutsetninger som ligger til grunn for bestemmelsen av fastsatte kostnader for det første 

året i referanseperioden, sammenlignet med de sist tilgjengelige faktiske kostnader. 

ii) Trafikkprognoser som brukes i ytelsesplanen, og, dersom prognosene avviker fra STATFORs grunnprognoser, 

de angitte begrunnelsene. 

iii) Planlagt kapitalkostnad med hensyn til omfanget og sammensetningen av den reguleringsmessige eiendelsbasen 

samt den planlagte kapitalkostnaden før skatt, herunder gjeldsrenten og egenkapitalavkastningen. 

iv) Fastsatte kostnader for nye og eksisterende investeringer og framlagte begrunnelser for større investeringer. 

v) Fastsatte pensjonskostnader og forutsetninger som ligger til grunn for beregning av dem. 

vi) Forutsetninger om rente på lån som finansierer ytingen av flysikringstjenester, herunder beløp, løpetid og andre 

relevante opplysninger om lån, avstemming med det vektede gjennomsnittet av gjeldsrenten som brukes til å 

beregne kapitalkostnaden før skatt og kapitalkostnaden som inngår i de fastsatte kostnadene. 

vii) Metoden som er brukt til å fordele kostnader mellom underveistjenester og terminaltjenester, og begrunnelser for 

eventuelle endringer i metoden sammenlignet med forrige referanseperiode. 

e) Verdier for parametrene for trafikkrisikodeling nevnt i artikkel 27 nr. 2 og 3 og, dersom den nasjonale 

tilsynsmyndigheten har tilpasset verdiene for disse parametrene i samsvar med artikkel 27 nr. 5, framlagte 

begrunnelser for disse verdiene. 
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f) Insentivordningen(e) nevnt i artikkel 11. 

g) Fordeler og synergivirkninger for ytelsen som er gjort mulig gjennom initiativer til samarbeid over landegrensene, 

herunder samarbeid innenfor funksjonelle luftromsblokker eller bransjesammenslutninger. 

h) Med hensyn til anvendelse av en forenklet avgiftsordning som nevnt i artikkel 34, kontroll av at kriteriene nevnt i 

artikkel 34 nr. 2 er oppfylt. 

 _____  
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VEDLEGG V 

KRITERIER FOR VURDERING AV UTKASTET TIL YTELSESPLAN FOR NETTVERKET 

a) Fullstendigheten av utkastet til ytelsesplan for nettverket med hensyn til elementene som er nødvendige for å vurdere 

samsvar med kravene angitt i artikkel 10 nr. 5 og vedlegg III. 

b) Omfanget av de tiltak som nettverksforvalteren har truffet for å bidra til optimering av nettverket, og som omfatter tiltakene 

angitt i nr. 2 i vedlegg III. 

c) Samsvar mellom målet som er fastsatt for nivået på effektiviteten til nettverksforvalterens sikkerhetsstyring, og de felles 

ytelsesmålene for Unionen, der nivået for sikkerhetsstyringens effektivitet for hvert kalenderår i referanseperioden er lik 

eller høyere enn de tilsvarende ytelsesmålene for Unionen. 

d) Tiltak for forbedring av flygeeffektiviteten, utarbeidet av funksjonen for utforming av det europeiske rutenettverket. 

e) ATFM-underveisforsinkelser som er unngått som følge av de samarbeidsbaserte beslutningsprosessene på nettverksplan og 

tiltak iverksatt av nettverksforvalterens driftssenter. 

f) ATFM-forsinkelser ved ankomst som er unngått som følge av de samarbeidsbaserte beslutningsprosessene på nettverksplan 

og tiltak iverksatt av nettverksforvalterens driftssenter. 

g) Tilstrekkeligheten av tiltakene som tar sikte på å oppnå ytelsesmålene for nettverksfunksjonene, herunder relevansen av 

investeringer og kapitalutgifter med hensyn til den europeiske ATM-hovedplanen, de felles prosjektene nevnt i artikkel 15a 

i forordning (EF) nr. 550/2004 og forordning (EU) nr. 409/2013, og, dersom det er relevant, strategiplanen for nettverket. 

 _____  
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VEDLEGG VI 

LISTE OVER YTELSESRELATERTE DATA SOM SKAL FRAMLEGGES FOR KOMMISJONEN MED HENBLIKK PÅ 

OVERVÅKING AV YTELSE I SAMSVAR MED ARTIKKEL 36 NR. 1 OG ARTIKKEL 37 

1. DATA SOM SKAL FRAMLEGGES AV NASJONALE TILSYNSMYNDIGHETER 

1.1. Nasjonale tilsynsmyndigheter skal sikre at følgende data framlegges hver måned: 

a) Data som brukes og beregnes av nettverksforvalteren i samsvar med definisjonen i vedlegg I og vedlegg II i 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/123, herunder reiseplaner for allmenn lufttrafikk etter instrumentflygereglene, 

faktiske flygeruter, overvåkingsdata basert på 30 sekunders rapporteringsintervall, ATFM-forsinkelser underveis og 

ved ankomst, unntak fra ATFM-regler, overholdelse av ATFM-tidsluker og hyppighet av bruk av ruter underlagt 

særlige vilkår. 

1.2. Nasjonale tilsynsmyndigheter skal sikre at følgende data framlegges hvert år: 

a) ATM-relaterte sikkerhetstilfeller. 

b) Opplysninger om sikkerhetsanbefalinger og korrigerende tiltak som iverksettes på grunnlag av analyser eller 

undersøkelser av ATM-relaterte hendelser i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010(1) 

og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014(2). 

c) Opplysninger innsamlet av ytere av flysikringstjenester, lufthavnoperatører og lufttransportoperatører gjennom 

automatiske systemer for registrering av sikkerhetsdata, når slike er tilgjengelige, minst om rullebaneinntrenginger og 

underskridelser av atskillelsesminima. 

d) Utviklingstrekk minst for underskridelser av atskillelsesminima og rullebaneinntrenginger i alle enheter for 

lufttrafikktjenester. 

2. DATA SOM SKAL FRAMLEGGES AV YTERE AV FLYSIKRINGSTJENESTER 

2.1. Ytere av flysikringstjenester skal framlegge følgende hvert år: 

a) Dataene nevnt i Eurocontrol-spesifikasjonen med tittelen «Eurocontrol Specification for Economic Information 

Disclosure», versjon 2.6 av 31. desember 2008 med referansen EUROCONTROL-SPEC-0117, for framlegging av 

data til og med 2013 og versjon 3.0 av 4. desember 2012 fra og med 2014. 

Dataene skal framlegges før 15. juli i år n + 1, med unntak av prognosedata, som skal framlegges innen 1. november i 

år n + 1. 

b) Opplysninger som kreves for å overvåke de sentrale ytelsesindikatorerene og indikatorene for overvåking nevnt i 

avsnitt 2 nr. 1.1 og 1.2 i vedlegg I. 

Disse opplysningene skal framlegges innen 1. februar hvert år. 

c) Opplysninger om sikkerhetstilfeller som er samlet inn gjennom automatiske systemer for registrering av 

sikkerhetsdata, dersom slike er tilgjengelige. 

d) Utviklingstrekk minst for tilfeller av underskridelser av atskillelsesminima og rullebaneinntrenginger i alle enheter for 

lufttrafikktjenester, fra både frivillige rapporter og automatiske systemer for registrering av sikkerhetsdata, dersom 

slike er tilgjengelige. 

2.2. Ytere av flysikringstjenester skal framlegge dataene nevnt i artikkel 4 på anmodning. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 av 20. oktober 2010 om undersøkelse og forebygging av ulykker og hendelser 

innen sivil luftfart og om oppheving av direktiv 94/56/EF (EUT L 295 av 12.11.2010, s. 35). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014 av 3. april 2014 om rapportering, analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil 

luftfart, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/42/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 1321/2007 og (EF) nr. 1330/2007 (EUT L 122 av 24.4.2014, s. 18). 
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3. DATA SOM SKAL FRAMLEGGES AV LUFTHAVNOPERATØRER FOR LUFTHAVNER MED MINST 80 000 IFR-

FLYBEVEGELSER PER ÅR 

Lufthavnoperatører skal framlegge følgende: 

a) Dataene nevnt i Eurocontrol-spesifikasjonen med tittelen «Airport Operator Data Flow – Data Specification», versjon 

1.0 av 2018. 

Disse dataene skal framlegges hver måned. 

b) Opplysninger om sikkerhetstilfeller som er samlet inn gjennom automatiske systemer for registrering av 

sikkerhetsdata, dersom slike er tilgjengelige. 

Disse opplysningene skal framlegges hvert år. 

4. DATA SOM SKAL FRAMLEGGES AV LUFTHAVNKOORDINATORER 

Lufthavnkoordinatorer skal framlegge dataene nevnt i artikkel 4 nr. 8 bokstav c) og d) i forordning (EØF) nr. 95/93 to 

ganger i året, i samsvar med tidsintervallene nevnt i artikkel 6 i nevnte forordning. 

5. DATA SOM SKAL FRAMLEGGES AV LUFTROMSBRUKERE 

Luftromsbrukere skal framlegge følgende: 

a) Dataene nevnt i Eurocontrol-spesifikasjonen med tittelen «Air Transport Operator Data Flow – Data Specification», 

versjon 1.0 av 2018. 

Disse dataene skal framlegges hver måned. 

b) Opplysninger om sikkerhetstilfeller som er samlet inn gjennom automatiske systemer for registrering av 

sikkerhetsdata, dersom slike er tilgjengelige. 

Disse opplysningene skal framlegges hvert år. 

6. DATA SOM SKAL FRAMLEGGES AV NETTVERKSFORVALTEREN 

Nettverksforvalteren skal hver måned framlegge dataene som kreves for å overvåke de sentrale ytelsesindikatorene og 

indikatorene for overvåking nevnt i avsnitt 1 nr. 2 og 3 i vedlegg I, avsnitt 2 nr. 2 og 3 i vedlegg I og avsnitt 3 i vedlegg I. 

 _____   
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VEDLEGG VII 

FASTSATTE OG FAKTISKE KOSTNADER 

1. RAPPORTERINGSTABELL FOR SAMLEDE KOSTNADER OG ENHETSKOSTNADER 

1.1. Det skal fylles ut en rapporteringstabell for samlede kostnader og enhetskostnader separat for hver berørt enhet som 

pådrar seg kostnader i en avgiftssone, ved bruk av malen i tabell 1. I tillegg skal en sammenfattende rapporteringstabell 

fylles ut ved bruk av malen i tabell 1, der dataene for de relevante enhetene legges sammen for avgiftssonen. 

Med hensyn til terminalflysikringstjenester skal det fylles ut ytterligere en rapporteringstabell for samlede kostnader og 

enhetskostnader for hver lufthavn som omfattes av denne forordning, ved bruk av malen i tabell 1. Dersom 

medlemsstatene beslutter å anvende bestemmelsene i denne forordning på andre lufthavner nevnt i artikkel 1 nr. 4, kan 

kostnadene for disse lufthavnene angis i en sammenfattende tabell ved bruk av malen i tabell 1, bortsett fra de samlede 

kostnadene nevnt i linje 4.2 i malen i tabell 1, som skal framlegges separat for hver lufthavn. 

Dersom en avgiftssone strekker seg over mer enn én medlemsstats luftrom, skal det fylles ut en felles rapporteringstabell 

ved bruk av malen i tabell 1, i samsvar med kravene om ensartet og enhetlig anvendelse nevnt i artikkel 21 nr. 4. 

1.2. Rapporteringstabellene for samlede kostnader og enhetskostnader nevnt i nr. 1.1 skal fylles ut som en del av ytelsesplanen 

for hvert kalenderår i referanseperioden, og skal også fylles ut årlig for å rapportere om faktiske kostnader og faktiske 

tjenesteenheter. Faktiske tjenesteenheter skal fastsettes på grunnlag av tall framlagt av enheten som fakturerer og 

innkrever avgifter. Eventuelle avvik fra disse tallene skal være behørig begrunnet i tilleggsopplysningene.  
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N N+1 N N+1 N+2 N+3 

1.  Etter kostnadsart (nominell verdi) 

N+4 N+2 N+3 

2.  Etter tjenestetype (nominell verdi) 

N+4 

2.1 Lufttrafikkstyring 

2.2 Kommunikasjon 

2.3 Navigasjon 

2.4 Overvåking 

2.5 Leting og redning 

2.6 Luftfartsinformasjon 

2.7 Flyværtjenester 

2.8 Tilsynskostnader 

2.9 Andre statlige kostnader 

2.10 Samlede kostnader 

I alt  % n/n-1 

3.5 Kapitalkostnader før skatt 

3.6 Avkastning på egenkapital 

3.7 Gjennomsnittlig gjeldsrente 

3.8 Andel finansiering gjennom egenkapital 

3.  Tilleggsopplysninger (nominell verdi) 

Kostnader til felles prosjekter 

3.9 Felles prosjekter 

Kostnader til nye og eksisterende investeringer 

3.1 Netto bokført verdi anleggsmidler 

3.2 Justering samlede eiendeler 

3.3 Netto omløpsmidler 

3.4 Samlede eiendeler 

3.10 Avskrivning 

3.11 Kapitalkostnader 

3.12 Leasingkostnader 

Eurocontrol-kostnader 

3.13 Eurocontrol-kostnader (euro) 

3.14 Valutakurs (dersom relevant) 

3.15 Eurocontrol-kostnader (nasjonal valuta) 

Gjennomsnittlige eiendeler 

4 Samlede kostnader etter fradrag for kostnader til tjenester for unntatte flygninger (nominell verdi) 

Kapitalkostnader % 

4.1 Kostnader til unntatte VFR-flygninger 

4.2 Samlede fastsatte/faktiske kostnader 

Tabell 1 – Samlede kostnader og enhetskostnader 

5. Ytelsesindikator for kostnadseffektivitet – fastsatt/faktisk enhetskostnad (realverdi) 

 
5.1 Inflasjon % 

5.2 Inflasjonsindeks (1) 

5.3 Samlede kostnader i realverdi (2) 

I alt  % n/n-1 

5.4 Tjenesteenheter i alt 

I alt  % n/n-1 

5.5 Enhetskostnader i realverdipriser (3) 

I alt  % n/n-1 

Kostnader og eiendelsposter angis i tusener – tjenesteenheter i tusener 

(1) Inflasjonsindeks – grunnlag 100 i år N-3 

(2) Fastsatte kostnader (ytelsesplan) og faktiske kostnader i realverdi 

(3) Fastsatte enhetskostnader (ytelsesplan) og faktiske kostnader i realverdi 

Fastsatte kostnader – Ytelsesplan – Referanseperiode 
 

Faktiske kostnader – Referanseperiode 
 

Kostnadsfordeling 

1.1 Personale 

herav pensjonskostnader 

1.2 Andre driftskostnader 

1.3 Avskrivning 

1.4 Kapitalkostnader 

1.5 Ekstraordinære poster 

1.6 Samlede kostnader 

I alt  % n/n-1 

Avgiftssonens navn 

Valuta 

Enhetens navn 
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2. TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL RAPPORTERINGSTABELLENE FOR SAMLEDE KOSTNADER OG ENHETSKOSTNADER 

2.1. Følgende tilleggsopplysninger skal framlegges sammen med opplysningene som skal inngå i rapporteringstabellene for 

samlede kostnader og enhetskostnader nevnt i nr. 1.1, før begynnelsen av en referanseperiode, som en del av 

ytelsesplanen: 

a) En beskrivelse av metoden som er brukt til å fordele kostnadene for anlegg eller tjenester mellom ulike 

flysikringstjenester, på grunnlag av listen over anlegg og tjenester som finnes i ICAOs regionale flysikringsplan for 

region Europa (Doc 7754) med senere endringer, og en beskrivelse av metoden som er brukt til å fordele de nevnte 

kostnadene mellom ulike avgiftssoner. 

b) En beskrivelse av metoden og forutsetningene som er lagt til grunn for å fastsette kostnadene for flysikringstjenester 

som gjelder VFR-flygninger, når det gis unntak for VFR-flygninger i samsvar med artikkel 31 nr. 3, 4 og 5. 

c) Kriteriene som er brukt til å fordele kostnadene mellom terminal- og underveistjenester, i samsvar med artikkel 22 

nr. 5. 

d) En spesifikasjon av kostnadene for flyværtjenester fordelt på direkte kostnader og kostnadene for å opprettholde 

værvarslingsanlegg og -tjenester som også tjener allmenne værvarslingsformål («meteorologiske kjernekostnader»). 

Meteorologiske kjernekostnader omfatter generell analyse og varsling, bakke- og atmosfærebaserte 

observasjonssystemer, kommunikasjonssystemer for værvarsling, databehandlingssentraler og støtte til 

grunnforskning, opplæring og administrasjon. 

e) En beskrivelse av metoden som er brukt til å fordele de samlede kostnadene for flyværtjenester og meteorologiske 

kjernekostnader nevnt i bokstav d) på sivil luftfart og mellom avgiftssoner. 

f) For hver enhet, en beskrivelse av sammensetningen av hver post i de fastsatte kostnadene etter art og tjeneste (nr. 1 og 

2 i tabell 1), herunder en beskrivelse av de viktigste faktorene som ligger til grunn for de planlagte variasjonene i 

referanseperioden. 

g) For hver enhet, en beskrivelse av og begrunnelse for metoden som er brukt ved beregning av avskrivningskostnader 

(nr. 1.3 i tabell 1): historiske kostnader eller dagsverdikostnader nevnt i artikkel 22 nr. 4 fjerde ledd og, dersom 

dagsverdiprinsippet benyttes, framlegging av sammenlignbare opplysninger om historiske kostnader. 

h) For hver enhet, en beskrivelse av og de underliggende forutsetningene for hver post med tilleggsopplysninger (nr. 3 i 

tabell 1), herunder en beskrivelse av de viktigste faktorene som ligger til grunn for de variasjonene i 

referanseperioden. 

i) For hver enhet, en beskrivelse av forutsetningene som er brukt ved utregning av kapitalkostnaden (nr. 1.4 i tabell 1), 

herunder sammensetningen av eiendelene, egenkapitalavkastningen, gjennomsnittlig gjeldsrente og andelen av 

finansiering av eiendelene gjennom lån og egenkapital. 

j) En beskrivelse av de fastsatte kostnadene for felles prosjekter (nr. 3.9 i tabell 1). 

Eventuelle endringer i bokstav a)–j) i løpet av referanseperioden skal rapporteres sammen med opplysningene framlagt i 

samsvar med nr. 2.2. 

2.2. Følgende tilleggsopplysninger skal framlegges hvert år sammen med opplysningene som skal inngå i 

rapporteringstabellene for samlede kostnader og enhetskostnader nevnt i nr. 1.1: 

a) For hver enhet og hver kostnadspost, en beskrivelse av de rapporterte faktiske kostnadene og differansen mellom 

disse kostnadene og de fastsatte kostnadene, for hvert år i referanseperioden. 

b) En beskrivelse av de rapporterte faktiske tjenesteenhetene og en beskrivelse av eventuelle differanser mellom disse 

enhetene og tallene som er framlagt av enheten som fakturerer og innkrever avgifter samt eventuelle differanser 

mellom disse enhetene og prognosen fastsatt i ytelsesplanen, for hvert år i referanseperioden. 

c) En spesifikasjon av kostnadene for felles prosjekter per individuelt prosjekt. 

d) En begrunnelse for forskjellen mellom de fastsatte og de faktiske kostnadene for nye og eksisterende investeringer 

gjort av ytere av flysikringstjenester, samt forskjellen mellom den planlagte og faktiske datoen for ibruktaking av 

anleggsmidlene som finansieres av disse investeringene, for hvert år i referanseperioden. 

e) En beskrivelse av investeringsprosjekter som er tilføyd, slettet eller erstattet i løpet av referanseperioden med hensyn 

til større investeringsprosjekter som er angitt i ytelsesplanen og godkjent av den nasjonale tilsynsmyndigheten i 

samsvar med artikkel 28 nr. 4. 

 _____   
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VEDLEGG VIII 

KRAV TIL BEREGNING AV UNDERVEISTJENESTEENHETER OG TERMINALTJENESTEENHETER NEVNT I 

ARTIKKEL 25 

1. Beregning av underveistjenesteenheter 

1.1. Underveistjenesteenheter skal beregnes som produktet av strekningsfaktoren og vektfaktoren for den berørte flygningen. 

Samlet antall underveistjenesteenheter skal bestå av samlet antall tjenesteenheter for IFR-flygninger samt tjenesteenheter 

for VFR-flygninger, med mindre VFR-flygninger er unntatt i samsvar med artikkel 31 nr. 3, 4 og 5. 

1.2. Strekningsfaktoren for en bestemt avgiftssone finnes ved å dividere antall tilbakelagte kilometer i storsirkelavstanden 

mellom avgangsflyplassen i avgiftssonen, eller innflygingspunktet i avgiftssonen, og ankomstflyplassen i avgiftssonen, 

eller utflygingspunktet fra avgiftssonen, i tråd med den faktiske ruten registrert av nettverksforvalteren, med 100. 

Strekningen som skal vurderes, skal reduseres med 20 kilometer for hver start og landing i avgiftssonen. 

1.3. Vektfaktoren, uttrykt med to desimaler, skal være lik kvadratroten av kvotienten som fås ved å dividere luftfartøyets 

sertifiserte største tillatte startvekt i tonn uttrykt med én desimal, som angitt i luftfartøyets flygehåndbok, med 50. 

1.4. Dersom et luftfartøy har flere sertifiserte største tillatte startvekter, skal den største benyttes. 

1.5. Luftfartøyoperatører skal oppgi sammensetningen av flåten og den sertifiserte største tillatte startvekten for hvert av 

luftfartøyene til det organ som har ansvar for å innkreve avgiften, hver gang det skjer en endring og minst en gang i året. 

Dersom vektfaktoren er ukjent, skal vektfaktoren beregnes ved å ta vekten til det tyngste kjente luftfartøyet av samme 

type. 

1.6. Når avgiftene faktureres regionalt, kan medlemsstatene vedta felles bestemmelser for anvendelsen. 

2. Beregning av terminaltjenesteenheter 

2.1. Terminaltjenesteenheten skal være lik vektfaktoren for det berørte luftfartøyet. 

2.2. Vektfaktoren, uttrykt med to desimaler, beregnes ved å dividere luftfartøyets sertifiserte største tillatte startvekt i tonn i 

henhold til nr. 1.3–1.5 i vedlegg VIII med 50 og opphøye kvotienten i en eksponent på 0,7. 

 _____   
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VEDLEGG IX 

ENHETSSATSER 

1. RAPPORTERINGSTABELLER FOR BEREGNING AV ENHETSSATSER 

En rapporteringstabell for beregning av enhetssatser skal hvert år fylles ut separat for hver berørt enhet som pådrar seg 

kostnader i en avgiftssone, ved bruk av malen i tabell 2. I tillegg skal en sammenfattende rapporteringstabell fylles ut 

hvert år ved bruk av malen i tabell 2 der dataene for de relevante enhetene legges sammen for avgiftssonen. 

2. RAPPORTERINGSTABELLER FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM JUSTERINGER 

En sammenfattende rapporteringstabell for hver avgiftssone med tilleggsopplysninger om justeringer skal fylles ut 

hvert år ved bruk av malen i tabell 3. 

3. RAPPORTERINGSTABELLER FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM FELLES PROSJEKTER OG OM INNTEKTER FRA 

UNIONENS BISTANDSPROGRAMMER 

En sammenfattende rapporteringstabell for hver avgiftssone med tilleggsopplysninger om felles prosjekter og om 

inntekter fra Unionens bistandsprogrammer skal fylles ut hvert år ved bruk av malen i tabell 4.  



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/1227 

 

 

  

Kryssfinansiering mellom avgiftssoner 

Andre inntekter 

Anvendelse av en lavere enhetssats 

1.1  Fastsatte kostnader i nominelle verdier – unntatt VFR – tabell 1 (art. 22) 

2.1 Fastsatte kostnader underlagt inflasjonsjustering 

2.2 Forventet inflasjonsindeks – tabell 1 

2.3 Faktisk inflasjonsindeks – tabell 1 

2.4 Faktisk/forventet inflasjonsindeks i alt (i %) 

2.5  Inflasjonsjustering knyttet til år n (art. 26) 

3.1  Nye og eksisterende investeringer (art. 28 nr. 4) 

3.3 Kostnader til vedkommende myndigheter og godkjente organer (art. 28 nr. 5) 

3.4 Eurocontrol-kostnader (art. 28 nr. 5) 

3.5 Pensjonskostnader (art. 28 nr. 6) 

3.6 Renter på lån (art. 28 nr. 6) 

3.7 Endringer i lovgivning (art. 28 nr. 6) 

3.8  Differanser mellom fastsatte og faktiske kostnader knyttet til år n (art. 28 nr. 4–6) 

B. Trafikkrisikodeling 

 4.1 Fastsatte kostnader som omfattes av trafikkrisikodeling 

4.2 Avvik i %, som nevnt i artikkel 27 nr. 2 og 5 

4.3 Tilleggsinntekter i % som tilbakeføres til brukerne, som nevnt i artikkel 27 nr. 3 og 5 

4.4 Inntektstap i % som bæres av luftromsbrukere, som nevnt i artikkel 27 nr. 3 og 5 

4.5 Avvik i %, som nevnt i artikkel 27 nr. 4 

4.6 Forventede tjenesteenheter i alt (ytelsesplan) 

4.7 Faktiske tjenesteenheter i alt 

4.8 Faktiske/forventede tjenesteenheter i alt (i %) 

4.9  Justering for trafikkrisikodeling knyttet til år n (art. 27 nr. 2–5) 

5.1 For fastsatte kostnader som ikke omfattes av trafikkrisikodeling (art. 27 nr. 8) 

5.2 Justeringer av enhetssatsen for år n som ikke omfattes av trafikkrisikodeling (art. 27 nr. 9) 

5.3  Trafikkjusteringer knyttet til år n (art. 27 nr. 8 og 9) 

C. Økonomiske insentivordninger for kapasitet og miljø 

 

6.1 Økonomiske stimuleringstiltak knyttet til kapasitet (art. 11 nr. 3) 

6.2 Økonomiske stimuleringstiltak knyttet til miljø (art. 11 nr. 4) 

6.3 Ytterligere økonomiske stimuleringstiltak knyttet til kapasitet (art. 11 nr. 4) 

6.4  Økonomiske stimuleringstiltak knyttet til år n (art. 11 nr. 3 og 4) 

D. Andre justeringer 

7.1  Justering for å sikre at inntektene ikke påvirkes ved tilpasning av avgifter i år n (art. 32 nr. 1) 

8.2  Inntektsforskjell som følger av en midlertidig anvendelse av enhetssats i år n (art. 29 nr. 5) 

A. Kostnadsdeling 

Justering for trafikkrisikodeling 

Trafikkjusteringer 

Justeringer knyttet til økonomiske insentiver 

Tilpasning av avgifter 

Revisjon av enhetssatsen 

N+4 

8.1  Midlertidig enhetssats som anvendes i år n 

Avgiftssonens navn 

Valuta 

Enhetens navn 

Tabell 2 A – Justeringer knyttet til år n 

 

Referanseperiode 

N N+1 N+2 N+3 

9.1  Kryssfinansiering til (-) / fra (+) andre avgiftssoner knyttet til år n 

Fastsatte kostnader 

Beregning av inflasjonsjustering 

Differanser mellom fastsatte og faktiske kostnader nevnt i artikkel 28 nr. 4–6 

10.1 Unionens bistandsprogrammer (art. 25 nr. 3 bokstav a)) 

10.2 Nasjonal offentlig finansiering (art. 25 nr. 3 bokstav a)) 

10.3 Forretningsvirksomhet (art. 25 nr. 3 bokstav b)) 

10.4 Inntekter fra kontrakter med lufthavnoperatører (art. 25 nr. 3 bokstav c)) 

10.5  Andre inntekter i alt knyttet til år n (art. 25 nr. 3) 

11.1  Inntektstap knyttet til anvendelsen av en lavere enhetssats i år n (art. 29 nr. 6) 

12  Justeringer i alt knyttet til år n 

 

Tabell 2 B – Beregning av enhetssatsen for år n (1) 

13.1 Fastsatte kostnader i nominelle verdier – unntatt VFR (art. 25 nr. 2 bokstav a)) 

13.2 Inflasjonsjustering: beløp framført til år n (art. 25 nr. 2 bokstav b)) 

13.3 Justering for trafikkrisikodeling: beløp framført til år n (art. 25 nr. 2 bokstav c)) 

13.4 Differanser i kostnader i henhold til art. 28 nr. 4–6: beløp framført til år n (art. 25 nr. 2 bokstav d)) 

13.5 Økonomiske stimuleringstiltak: beløp framført til år n (art. 25 nr. 2 bokstav e)) 

13.6 Tilpasning av avgifter: beløp framført til år n (art. 25 nr. 2 bokstav f)) 

13.7 Trafikkjusteringer: beløp framført til år n (art. 25 nr. 2 bokstav g) og h)) 

13.8 Andre inntekter (art. 25 nr. 2 bokstav i)) 

13.9 Kryssfinansiering mellom avgiftssoner (art. 25 nr. 2 bokstav j)) 

13.10 Inntektsforskjell som følger av en midlertidig anvendelse av enhetssats i år n (art. 25 nr. 2 bokstav k)) 

 

Kostnader, inntekter og andre beløp angis i tusener – tjenesteenheter i tusener 

(1) Herunder justeringer med hensyn til tidligere referanseperioder (art. 25 nr. 2 bokstav l) 

N 

Tabell 2 – Beregning av enhetssats 

13.11  Sluttsum for beregningen av enhetssatsen for år n 

 

13.12  Forventede tjenesteenheter for år n i alt (ytelsesplan) 

 

13.13  Enhetssats for år n i henhold til artikkel 25 nr. 2 (i nasjonal valuta) 

 

13.14  Reduksjon i henhold til artikkel 29 nr. 6, der det er relevant (i nasjonal valuta) 

 
14  Gjeldende enhetssats for år n 

 

N+1 N+2 N+3 N+4 
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Avgiftssonens navn 

 

Inflasjonsjustering år n 

Inflasjonsjustering år n+1 

Inflasjonsjustering år n+2 

Inflasjonsjustering år n+3 

Inflasjonsjustering år n+4 

Trafikkrisikodeling år n 

Trafikkrisikodeling år n+1 

Trafikkrisikodeling år n+2 

Trafikkrisikodeling år n+3 

Trafikkrisikodeling år n+4 

Differanse i investeringskostnader år n 

Differanse i investeringskostnader år n+1 

Differanse i investeringskostnader år n+2 

Differanse i investeringskostnader år n+3 

Differanse i investeringskostnader år n+4 

Differanse i kostnader til vedkommende myndigheter og godkjente organer år n 

Differanse i kostnader til vedkommende myndigheter og godkjente organer år n+1 

Differanse i kostnader til vedkommende myndigheter og godkjente organer år n+2 

Differanse i kostnader til vedkommende myndigheter og godkjente organer år n+3 

Differanse i kostnader til vedkommende myndigheter og godkjente organer år n+4 

Differanse i Eurocontrol-kostnader år n 

Differanse i Eurocontrol-kostnader år n+1 

Differanse i Eurocontrol-kostnader år n+2 

Differanse i Eurocontrol-kostnader år n+3 

Differanse i Eurocontrol-kostnader år n+4 

Differanse i pensjonskostnader år n 

Differanse i pensjonskostnader år n+1 

Differanse i pensjonskostnader år n+2 

Differanse i pensjonskostnader år n+3 

Differanse i pensjonskostnader år n+4 

Differanse i renter på lån år n 

Differanse i renter på lån år n+1 

Differanse i renter på lån år n+2 

Differanse i renter på lån år n+3 

Differanse i renter på lån år n+4 

Kostnader knyttet til endring i lovgivning år n 

Kostnader knyttet til endring i lovgivning år n+1 

Kostnader knyttet til endring i lovgivning år n+2 

Kostnader knyttet til endring i lovgivning år n+3 

Kostnader knyttet til endring i lovgivning år n+4 

Økonomiske stimuleringstiltak år n 

Økonomiske stimuleringstiltak år n+1 

Økonomiske stimuleringstiltak år n+2 

Økonomiske stimuleringstiltak år n+3 

Økonomiske stimuleringstiltak år n+4 

Tilpasning av avgifter år n 

Tilpasning av avgifter år n+1 

Tilpasning av avgifter år n+2 

Tilpasning av avgifter år n+3 

Tilpasning av avgifter år n+4 

Trafikkjustering år n 

Trafikkjustering år n+1 

Trafikkjustering år n+2 

Trafikkjustering år n+3 

Trafikkjustering år n+4 

Samlet trafikkjustering (art. 27 nr. 8 og 9) 

Samlet justering knyttet til tilpasning av avgifter (art. 32 nr. 1) 

Samlede økonomiske stimuleringstiltak (art. 11 nr. 3 og 4) 

 

Samlet justering knyttet til endring i lovgivning (art. 28 nr. 6) 

 

Samlet justering knyttet til renter på lån (art. 28 nr. 6) 

Sonenavn 

 

Samlet justering knyttet til pensjonskostnader (art. 28 nr. 6) 

 

Samlede justeringer knyttet til Eurocontrol-kostnader (art. 28 nr. 5) 

 

Samlede justeringer knyttet til kostnader til vedkommende myndigheter og godkjente organer (art. 28 nr. 5) 

Samlet justering knyttet til investeringskostnader (art. 28 nr. 4) 

 

Samlet justering for trafikkrisikodeling (art. 27 nr. 2–5) 

 

Tilleggsopplysninger om justeringer 

Samlet inflasjonsjustering (art. 26) 

 

Beløp N N+1 N+2 N+3 N+4 Etter 

referansep

eriode 

Tabell 3 – Tilleggsopplysninger om justeringer 
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Samlede inntekter fra kontrakter med lufthavnoperatører (art. 25 nr. 3 bokstav c)) 

Samlede inntekter mottatt fra nasjonal offentlig finansiering (art. 25 nr. 3 bokstav a)) 

Inntekter mottatt fra Unionens bistandsprogrammer i år n 

Inntekter mottatt fra Unionens bistandsprogrammer i år n+1 

Inntekter mottatt fra Unionens bistandsprogrammer i år n+2 

Inntekter mottatt fra Unionens bistandsprogrammer i år n+3 

Inntekter mottatt fra Unionens bistandsprogrammer i år n+4 

Inntekter mottatt fra nasjonal offentlig finansiering i år n 

Inntekter mottatt fra nasjonal offentlig finansiering i år n+1 

Inntekter mottatt fra nasjonal offentlig finansiering i år n+2 

Inntekter mottatt fra nasjonal offentlig finansiering i år n+3 

Inntekter mottatt fra nasjonal offentlig finansiering i år n+4 

Inntekter fra forretningsvirksomhet i år n 

Inntekter fra forretningsvirksomhet i år n+1 

Inntekter fra forretningsvirksomhet i år n+2 

Inntekter fra forretningsvirksomhet i år n+3 

Inntekter fra forretningsvirksomhet i år n+4 

Inntekter fra kontrakter med lufthavnoperatører i år n 

Inntekter fra kontrakter med lufthavnoperatører i år n+1 

Inntekter fra kontrakter med lufthavnoperatører i år n+2 

Inntekter fra kontrakter med lufthavnoperatører i år n+3 

Inntekter fra kontrakter med lufthavnoperatører i år n+4 

Inntektsforskjell – revisjon av enhetssatser år n 

Inntektsforskjell – revisjon av enhetssatser år n+1 

Inntektsforskjell – revisjon av enhetssatser år n+2 

Inntektsforskjell – revisjon av enhetssatser år n+3 

Inntektsforskjell – revisjon av enhetssatser år n+4 

Beløpene angis i tusener (nasjonal valuta) 

Samlet inntektsforskjell fra midlertidig anvendelse av enhetssats (art. 29 nr. 5) 

Samlede inntekter fra forretningsvirksomhet (art. 25 nr. 3 bokstav b)) 

Samlede inntekter mottatt fra Unionens bistandsprogrammer (art. 25 nr. 3 bokstav a)) 



   

 

 

N
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Bevilget beløp (iht. 

tilskuddsavtale) i tusener euro 

For 

avgiftssonen 
I alt 

Felles 

prosjekt j/n 

Faktiske mottatte beløp (avgiftssone) i tusener euro 

Foregående 
referanse-

perioder 
N N+1 N+2 N+3 N+4 

I alt i tusener euro 
 

I alt i tusener nasjonal valuta 
 

Prosjektreferanse 
(i henhold til 

tilskuddsavtale) 

Prosjekttittel 

Verdi av finansiert prosjekt 

i tusener euro 

I alt 
For 

avgiftssonen 

Beløp som tilbakebetales til luftromsbrukere gjennom andre inntekter 

 

Prosjektreferanse 
(i henhold til 

tilskuddsavtale) 

Prosjekttittel 

Beløp som beholdes i forbindelse 

med administrasjonskostnader 

for avgiftssonen i tusener euro 

Tilbakebetaling i alt for 

avgiftssonen i tusener euro 

Beløp som tilbakebetales til brukere (avgiftssone) i tusener nasjonal valuta 

Foregående 
referanse-

perioder 
N N+1 N+2 

Tabell 4 – Tilleggsopplysninger om felles prosjekter og om inntekter fra Unionens bistandsprogrammer tildelt til avgiftssonen 

Avgiftssonens navn 
 

Mottatte beløp 

 

N+3 N+4 
Etter 

referanse-

periode 

I alt i tusener euro 
 I alt i tusener nasjonal valuta 
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4. TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL RAPPORTERINGSTABELLENE NEVNT I NR. 1, 2 OG 3 

Følgende tilleggsopplysninger skal framlegges sammen med opplysningene som skal inngå i rapporteringstabellene for 

beregning av enhetssatser og for tilleggsopplysninger om justeringer, nevnt i nr. 1 og 2: 

a) En beskrivelse av og begrunnelse for fastsettelsen av de ulike avgiftssonene, særlig med hensyn til 

terminalavgiftssoner og mulig kryssubsidiering mellom avgiftssoner. 

b) En beskrivelse av politikken for fritak og en beskrivelse av finansieringsmidlene for å dekke de tilknyttede 

kostnadene. 

c) En beskrivelse av justeringer som følger av ordningen med trafikkrisikodeling i samsvar med artikkel 27. 

d) En beskrivelse av forskjellene mellom fastsatte kostnader og faktiske kostnader for år n som følger av endringene i 

kostnader nevnt i artikkel 28 nr. 3, herunder en beskrivelse av endringene nevnt i nevnte artikkel. 

e) En beskrivelse av justeringer som følger av uforutsette endringer i kostnader i samsvar med artikkel 28 nr. 3–6. 

f) En beskrivelse av eventuelle andre inntekter, fordelt på de forskjellige kategoriene angitt i artikkel 25 nr. 3. 

g) En beskrivelse av anvendelsen av de økonomiske insentivordningene nevnt i artikkel 11 nr. 3 og 4 i år n og de 

resulterende økonomiske fordelene og ulempene, en beskrivelse av og forklaring på tilpasningen av 

flysikringsavgifter som anvendes i år n i henhold til artikkel 32, dersom det er relevant, og justeringene som følger 

av dette. 

h) En beskrivelse av justeringer knyttet til den midlertidige anvendelsen av en enhetssats i henhold til artikkel 29  

nr. 5. 

i) En beskrivelse av kryssfinansieringen mellom underveisavgiftssoner, eller mellom terminalavgiftssoner, i samsvar 

med artikkel 15 nr. 2 bokstav e) i forordning (EF) nr. 550/2004. 

j) Opplysninger om anvendelsen av en lavere enhetssats i henhold til artikkel 29 nr. 6 enn enhetssatsen beregnet i 

samsvar med artikkel 25 nr. 2 samt midlene til å finansiere inntektsforskjellen. 

k) Opplysninger om og spesifikasjon av justeringene som gjelder foregående referanseperioder, og som påvirker 

beregningen av enhetssatsen. 

Følgende ytterligere opplysninger skal framlegges sammen med opplysningene som skal inngå i rapporteringstabellene 

for tilleggsopplysninger om felles prosjekter og om Unionens bistandsprogrammer nevnt i nr. 3: 

l) Opplysninger om kostnader til felles prosjekter og andre finansierte prosjekter fordelt på hvert enkelt prosjekt samt 

offentlige midler som mottas fra offentlige myndigheter for disse prosjektene. 

 _____   
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VEDLEGG X 

KRITERIER FOR VURDERING AV HVORVIDT YTING AV TJENESTENE NEVNT I ARTIKKEL 35 NR. 1 ER 

UNDERLAGT MARKEDSVILKÅR 

1. I hvilken grad tjenesteytere fritt kan velge å yte eller slutte å yte disse tjenestene: 

a) Om det finnes en betydelig juridisk, økonomisk eller annen hindring som gjør at en tjenesteyter ikke kan tilby å yte 

eller fortsette å yte disse tjenestene. 

b) Omfanget, varigheten og verdien av tjenesteavtaler. 

c) Om det finnes framgangsmåter som gjør det mulig å overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig materielle og 

immaterielle eiendeler, immaterialrett og personale fra innehaveren til en annen part. 

2. I hvilken grad det er fritt valg av tjenesteyter, herunder, for lufthavner, mulighet til å velge å yte 

terminalflysikringstjenestene selv: 

a) Om det finnes juridiske, avtalemessige eller praktiske hindringer for å bytte tjenesteyter eller, for 

terminalflysikringstjenester, for at lufthavner kan gå over til å yte flysikringstjenester selv. 

b) Om det finnes en samrådsprosess, slik at det kan tas hensyn til luftromsbrukernes synspunkter når ordningene for 

tjenesteyting endres. 

3. I hvilken grad det finnes en markedsstruktur og konkurranse, eller rimelige utsikter til konkurranse: 

a) Om det finnes en offentlig anbudsprosess (gjelder ikke dersom lufthavnen yter tjenesten selv). 

b) Dokumentasjon på at troverdige alternative tjenesteytere kan delta i anbudsprosessen, og at de tidligere har ytt slike 

tjenester, herunder lufthavnens mulighet til å yte tjenestene selv. 

4. I hvilken grad lufthavnene, for terminalflysikringstjenester, er underlagt økonomiske kostnadskrav eller regler som 

innebærer stimuleringstiltak: 

a) Om lufthavnene må konkurrere aktivt om flytrafikken. 

b) I hvilken grad lufthavnene må bære kostnadene for flysikringstjenester. 

c) Om lufthavnene drives på konkurransevilkår eller nyter godt av økonomiske stimuleringstiltak beregnet på å 

redusere priser eller på annen måte bidra til kostnadsreduksjoner. 

5. I hvilken grad en yter av terminalflysikringstjenester eller CNS-, MET- og AIS-tjenester eller ATM-datatjenester som 

også yter underveisflysikringstjenester, har separat regnskapsføring og rapportering. 

6. For terminalflysikringstjenester skal vurderingen i dette vedlegg utføres for hver enkelt lufthavn eller for grupper av 

lufthavner. 

 _____   
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VEDLEGG XI 

RAPPORTERINGSTABELLER TIL STØTTE FOR KOSTNADSGRUNNLAGET OG ENHETSSATSENE SOM SKAL 

FRAMLEGGES FOR KOMMISJONEN I SAMSVAR MED ARTIKKEL 35 NR. 6 

1. KOSTNADENE VED FLYSIKRINGSTJENESTER 

1.1. Rapporteringstabeller 

Følgende bruksanvisning skal følges ved rapportering av data i tabell A og B: 

a) Tabellene skal fylles ut for hver avgiftssone. Kostnader og priser skal angis i nasjonal valuta. 

b) I tabell A skal tallene være faktiske tall for år (n-5) til år (n-1) og planlagte tall for år (n) og framover. 

c) I tabell B skal den årlige prisen gjenspeile avtalens verdi. I tabellen skal den berørte medlemsstaten beskrive og 

rapportere resultatenheten som anses for å fastsette avtalens verdi. For terminalflysikringstjenester skal tabell B fylles 

ut separat for hver lufthavn der flysikringstjenester ytes på markedsvilkår i terminalavgiftssonen. 

Tabell A 

 

Tabell B 

  

Tabell A – Samlede 

kostnader 

Avgiftssonens navn 

Valuta 

Organisasjon 

År n 

(n+4) P (n+1) F (n+3) P (n) F 

Etter kostnadsart (nominell verdi) 

(n-1) A (n+2) P (n-2) A (n-3) A (n-4) A (n-5) A 

Personale 

Andre driftskostnader 

Avskrivning 

Kapitalkostnader 

Ekstraordinære poster 

Samlede kostnader 

Tabell B – Årlig pris og enhetspris 

Avgiftssonens navn 

Valuta 

Organisasjon 

År n 

(n+4) (n+1) (n+3) (n) 

Årlig pris (a) 

(n-1) (n+2) (n-2) (n-3) (n-4) (n-5) 

Resultatenhet (b) 

Enhetspris 

(a) Årlig pris i tusener i nasjonal valuta 

(b) Resultatenhet i <spesifiseres> 
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1.2. Tilleggsopplysninger 

Følgende tilleggsopplysninger skal framlegges sammen med opplysningene som skal inngå i tabell A og B: 

a) En beskrivelse av resultatenheten som er brukt i tabell B. 

b) En beskrivelse av kriteriene som er brukt for å fordele kostnadene for anlegg eller tjenester mellom ulike 

flysikringstjenester på grunnlag av listen over anlegg og tjenester som finnes i ICAOs regionale flysikringsplan for 

region Europa (Doc 7754). 

c) En beskrivelse av og forklaring på forskjellen mellom planlagte og faktiske tall for år (n-5) til (n-1) for alle data i 

tabell A og B. 

d) En beskrivelse av og forklaring på planlagte kostnader og investeringer i en periode på fem år med tanke på forventet 

trafikk. 

e) En beskrivelse av og forklaring på metoden som er benyttet ved beregning av avskrivningskostnader: historiske 

kostnader eller dagsverdikostnader. 

f) En begrunnelse for kapitalkostnadene, herunder sammensetningen av eiendelene. 

g) En beskrivelse av kildene til finansiering av de berørte flysikringstjenestene for hver avgiftssone der tjenester er 

underlagt markedsvilkår. 

 _____   
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VEDLEGG XII 

VESENTLIGE ELEMENTER I SAMRÅDENE NEVNT I ARTIKKEL 24 NR. 3 OG ARTIKKEL 30 NR. 1 

1. Samrådet nevnt i artikkel 24 nr. 3 skal særlig gjelde følgende vesentlige elementer knyttet til innsyn i kostnader: 

a) Faktiske påløpte kostnader i foregående år og differansen mellom de faktiske kostnadene og de fastsatte kostnadene i 

ytelsesplanen. 

b) Kostnadsutvikling nevnt i artikkel 28 nr. 3. 

2. Samrådet nevnt i artikkel 30 nr. 1 skal særlig gjelde følgende vesentlige elementer knyttet til innsyn i enhetssatser: 

a) Avgiftspolitikk, herunder blant annet tidspunkt for justeringer av enhetssatsene og kryssfinansiering mellom 

terminalavgiftssoner. 

b) Utvikling i trafikk i forhold til trafikkprognosen fastsatt i ytelsesplanen. 

c) Anvendelsen av ordningen for trafikkrisikodeling nevnt i artikkel 27 og insentivordningen(e) som gjennomføres på 

grunnlag av artikkel 11. 

d) Dersom det er relevant, planlagte endringer av terminalavgiftssoner i samsvar med artikkel 21 nr. 5 bokstav a). 

e) Dersom det er relevant, tjenester som er vedtatt underlagt markedsvilkår i samsvar med artikkel 35 nr. 3 bokstav b). 

 _____  
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VEDLEGG XIII 

SÆRLIGE KRAV TIL INSENTIVORDNINGER NEVNT I ARTIKKEL 11 NR. 3 

1. TILPASNING AV PIVOTVERDIER 

1.1. For underveisflysikringstjenester 

Når en nasjonal tilsynsmyndighet beslutter å anvende en ordning for tilpasning av pivotverdier underveis i samsvar med 

artikkel 11 nr. 3 bokstav c) ii) og bokstav g) iii) og v), kan denne tilpasningsordningen ta sikte på ett av eller begge 

følgende punkter: 

a) Gjøre det mulig å ta i betraktning betydelige og uforutsette endringer i trafikken; i så fall skal pivotverdien for år n 

baseres på referanseverdien på nivået for hver yter av flysikringstjenester fra novemberutgaven av driftsplanen for 

nettverket for år n-1. 

b) Begrense omfanget av stimuleringstiltak til å omfatte bare forsinkelsesårsaker knyttet til ATC-kapasitet, ATC-

flygeruter, ATC-personale, ATC-utstyr, styring av luftrommet og særlige hendelser med kodene C, R, S, T, M og P i 

ATFCM-brukerhåndboken. 

1.2. For terminalflysikringstjenester 

Når en nasjonal tilsynsmyndighet beslutter å anvende en ordning for tilpasning av pivotverdier ved terminal i samsvar 

med artikkel 11 nr. 3 bokstav c) ii) og bokstav g) iii) og v), kan denne tilpasningsordningen ta sikte på ett av eller begge 

følgende punkter: 

a) Gjøre det mulig å ta i betraktning betydelige og uforutsette endringer i trafikken; i så fall skal pivotverdien for år n 

tilpasses på grunnlag av objektive og gjennomsiktige prinsipper som er angitt i ytelsesplanen. 

b) Begrense omfanget av stimuleringstiltak til å omfatte bare forsinkelsesårsaker knyttet til ATC-kapasitet, ATC-

flygeruter, ATC-personale, ATC-utstyr, styring av luftrommet og særlige hendelser med kodene C, R, S, T, M og P i 

ATFCM-brukerhåndboken. 

2. BEREGNING AV ØKONOMISKE FORDELER OG ULEMPER 

2.1. For underveisflysikringstjenester 

a) Den økonomiske fordelen nevnt i artikkel 11 nr. 3 bokstav e) skal beregnes som en prosentdel av de fastsatte 

kostnadene for år n og dekkes av luftromsbrukerne gjennom en økning av enhetssatsen for år n+2 dersom avviket fra 

den gjennomsnittlige ATFM-forsinkelsen per flygning i år n under pivotverdien er større i absoluttverdi enn den nedre 

grensen for det symmetriske intervallet nevnt i artikkel 11 nr. 3 bokstav d). 

Prosentdelen av de fastsatte kostnadene skal, fra den nedre grensen for det symmetriske intervallet og opp til 

varslingsterskelen nevnt i artikkel 9 nr. 4 bokstav b) iii), følge en jevn, glidende skala der den høyeste faste 

prosentsatsen skal anvendes dersom avviket fra den gjennomsnittlige ATFM-forsinkelsen per flygning i år n under 

pivotverdien i absoluttverdi er lik eller større enn verdien på varslingsterskelen. 

b) Den økonomiske ulempen nevnt i artikkel 11 nr. 3 bokstav f) skal beregnes som en prosentdel av de fastsatte 

kostnadene for år n og tilbakebetales til luftromsbrukerne gjennom en reduksjon av enhetssatsen for år n+2 dersom 

avviket fra den gjennomsnittlige ATFM-forsinkelsen per flygning i år n over pivotverdien er større i absoluttverdi enn 

den øvre grensen for det symmetriske intervallet nevnt i artikkel 11 nr. 3 bokstav d). 

Prosentdelen av de fastsatte kostnadene skal, fra den øvre grensen for det symmetriske intervallet og opp til 

varslingsterskelen nevnt i artikkel 9 nr. 4 bokstav b) iii), følge en jevn, glidende skala der den høyeste faste 

prosentsatsen skal anvendes dersom avviket fra den gjennomsnittlige ATFM-forsinkelsen per flygning i år n over 

pivotverdien i absoluttverdi er lik eller større enn verdien på varslingsterskelen. 

2.2. For terminalflysikringstjenester 

a) Den økonomiske fordelen nevnt i artikkel 11 nr. 3 bokstav e) skal beregnes som en prosentdel av de fastsatte 

kostnadene for år n og dekkes av luftromsbrukerne gjennom en økning av enhetssatsen for år n+2 dersom den faktiske 

ATFM-forsinkelsen ved ankomst per flygning i år n er mindre enn den nedre grensen for det symmetriske intervallet 

nevnt i artikkel 11 nr. 3 bokstav d). 

Prosentdelen av de fastsatte kostnadene skal, fra den nedre grensen for det symmetriske intervallet og ned til 50 % av 

pivotverdien, følge en jevn, glidende skala der den høyeste faste prosentsatsen skal anvendes dersom den faktiske 

ATFM-forsinkelsen ved ankomst per flygning i år n er lik eller mindre enn 50 % av pivotverdien. 
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b) Den økonomiske ulempen nevnt i artikkel 11 nr. 3 bokstav e) skal beregnes som en prosentandel av de fastsatte 

kostnadene for år n og tilbakebetales til luftromsbrukerne gjennom en reduksjon av enhetssatsen for år n+2 dersom 

den faktiske ATFM-forsinkelsen ved ankomst per flygning i år n er større enn den øvre grensen for det symmetriske 

intervallet nevnt i artikkel 11 nr. 3 bokstav d). 

Prosentdelen av de fastsatte kostnadene skal, fra den øvre grensen for det symmetriske intervallet og opp til 150 % av 

pivotverdien, følge en jevn, glidende skala der den høyeste faste prosentsatsen skal anvendes dersom den faktiske 

ATFM-forsinkelsen ved ankomst per flygning i år n er lik eller større enn 150 % av pivotverdien. 

 __________  
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KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2019/1134 

av 1. juli 2019 

om endring av vedtak 2009/300/EF og avgjerd (EU) 2015/2099 med omsyn til det tidsrommet som miljøkriteria for 

tildeling av EU-miljømerket til visse produkt og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll, skal gjelde for 

[meld under nummeret K(2019) 4626](*) 

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) Det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til fjernsyn og dei tilhøyrande krava til vurdering og 

kontroll i kommisjonsvedtak 2009/300/EF(2) skal gjelde for, går ut 31. desember 2019. 

2) Det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til dyrkingsmedium, jordbetringsmiddel og 

tildekkingsmateriale og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll i kommisjonsavgjerd (EU) 2015/2099(3) skal 

gjelde for, går ut 18. november 2019. 

3) Kriteria for tildeling av EU-miljømerket til fjernsyn som er fastsette i vedtak 2009/300/EF, viser med omsyn til 

energisparing til dei krava til energimerking og miljøvenleg utforming for fjernsyn som er fastsette i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 642/2009(4) og i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2010(5), som begge er 

under vurdering på nytt i lys av den teknologiske utviklinga. 

4) I tråd med konklusjonane frå dugleikskontrollen av EU-miljømerket (REFIT) av 30. juni 2017(6) har Kommisjonen 

saman med Utvalet for miljømerking i Den europeiske unionen vurdert relevansen av kvar produktgruppe før dei gjorde 

framlegg om lenging og løysingar for å betre samverknaden på tvers av produktgruppene, auke bruken av EU-

miljømerket og sikre at det vert teke høveleg omsyn til samanhengen mellom aktuell EU-politikk, lovgjeving og 

vitskaplege prov i revisjonsprosessen. I tillegg har det vore halde ytterlegare offentlege samråd med aktørar. 

5) Med omsyn til avgjerd (EU) 2015/2099 stadfesta denne vurderinga at dei noverande miljøkriteria og dei tilhøyrande 

krava til vurdering og kontroll er relevante og nyttige. 

6) For vedtak 2009/300/EF bør relevansen og nytten av kriteria vurderast ytterlegare fram til vedtakinga av dei nye 

energimerkingskrava og krava til miljøvenleg utforming som er framlagde for fjernsyn, medrekna framlegga om 

tilleggskrav til støtte for direktivet om avfall frå elektrisk og elektronisk utstyr og meir overgripande mål for sirkulær 

økonomi. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 179 av 3.7.2019, s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 319/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 14 av 5.3.2020, s. 83. 

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2009/300/EF av 12. mars 2009 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til 

fjernsyn (TEU L 82 av 28.3.2009, s. 3). 

(3) Kommisjonsavgjerd (EU) 2015/2099 av 18. november 2015 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til 

dyrkingsmedium, jordbetringsmiddel og tildekkingsmateriale (TEU L 303 av 20.11.2015, s. 75). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 642/2009 av 22. juli 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det 

gjelder krav til miljøvennlig utforming av fjernsyn (TEU L 191 av 23.7.2009, s. 42). 

(5) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2010 av 28. september 2010 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

med omsyn til energimerking av fjernsyn (TEU L 314 av 30.11.2010, s. 64). 

(6) Kommisjonen sin rapport til Europaparlamentet og Rådet om revisjonen av gjennomføringa av 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 europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket. 
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7) For å gje nok tid til å sluttføre vurderinga av dei noverande miljøkriteria for fjernsyn og eventuelt revidere dei eller 

trekkje dei tilbake, bør det tidsrommet som dei eksisterande miljøkriteria for fjernsyn og dei tilhøyrande krava til 

vurdering og kontroll skal gjelde for, lengjast til 31. desember 2020 i desse tilfella. 

8) For å skape stabilitet i marknaden, auke bruken av EU-miljømerket og gjere det mogleg for eksisterande 

lisensinnehavarar og halde ved lag føremonene ved å ha EU-miljømerket på dei godkjende produkta sine, bør det 

tidsrommet som dei noverande miljøkriteria for dyrkingsmedium, jordbetringsmiddel og tildekkingsmateriale og dei 

tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde for, lengjast til 30. juni 2022. 

9) Det tidsrommet som miljøkriteria for produktgruppene «fjernsyn» og «dyrkingsmedium, jordbetringsmiddel og 

tildekkingsmateriale» og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde for, bør difor lengjast. 

10) Vedtak 2009/300/EØF og avgjerd (EU) 2015/2099 bør difor endrast. 

11) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av 

artikkel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I vedtak 2009/300/EF skal artikkel 3 lyde: 

«Artikkel 3 

Miljøkriteria for produktgruppa «fjernsyn» og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram til  

31. desember 2020.» 

Artikkel 2 

Artikkel 4 i avgjerd (EU) 2015/2099 skal lyde: 

«Artikkel 4 

Miljøkriteria for produktgruppa «dyrkingsmedium, jordbetringsmiddel og tildekkingsmateriale» og dei tilhøyrande krava til 

vurdering og kontroll skal gjelde fram til 30. juni 2022.» 

Artikkel 3 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 1. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/2066 

av 19. desember 2018 

om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til europaparlaments- og  

rådsdirektiv 2003/87/EF og om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for 

handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 14 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Denne forordning bør tre i kraft raskt for å ta hensyn til første utgave av de internasjonale standardene og anbefalte 

praksisene for miljøvern med hensyn til ordningen for CO2-kompensasjon og -reduksjon i internasjonal luftfart 

(CORSIA) (vedlegg 16, bind IV til Chicago-konvensjonen), vedtatt av ICAO-rådet på det tiende møtet ved dets  

214. forsamling 27. juni 2018, som etter planen skal anvendes fra 2019. 

2) En forutsetning for at systemet for handel med utslippskvoter for klimagasser («EU ETS»), som ble opprettet ved 

direktiv 2003/87/EF, skal fungere effektivt, er at utslippene av klimagasser overvåkes og rapporteres på en fullstendig, 

konsekvent, åpen og nøyaktig måte i samsvar med de harmoniserte kravene fastsatt i denne forordning. 

3) I den tredje handelsperioden i EU ETS (2013–2010) har driftsansvarlige, luftfartøyoperatører, miljøkontrollører og 

vedkommende myndigheter samlet erfaring med overvåking og rapportering i henhold til kommisjonsforordning (EU) 

nr. 601/2012(2). Denne erfaringen har vist at det er behov for forbedring, klargjøring og forenkling av overvåkings- og 

rapporteringsreglene for å fremme ytterligere harmonisering og gjøre systemet mer effektivt. Forordning (EU)  

nr. 601/2012/EF er blitt betydelig endret flere ganger. Ettersom det skal gjøres ytterligere endringer, bør forordningen av 

klarhetshensyn erstattes. 

4) Definisjonen av biomasse i denne forordning bør være i samsvar med definisjonene av biomasse, flytende biobrensel og 

biodrivstoff i artikkel 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF(3), særlig fordi preferansebehandling med 

hensyn til forpliktelser til å innlevere kvoter i henhold til EU ETS utgjør en støtteordning slik det er definert i nevnte 

direktivs artikkel 2 bokstav k), og følgelig utgjør økonomisk støtte i henhold til direktivets artikkel 17 nr. 1 bokstav c).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 334 av 31.12.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 320/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 

5.3.2020, s. 85. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012 av 21. juni 2012 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 181 av 12.7.2012, s. 30). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare kilder, og om endring og 

senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16). 
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5) Av konsekvenshensyn bør definisjonene fastsatt i kommisjonsvedtak 2009/450/EF(1) og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/31/EF(2) gjelde i denne forordning. 

6) For å sikre best mulig drift av overvåkings- og rapporteringssystemet bør medlemsstater som har utpekt mer enn én 

vedkommende myndighet, sikre at disse myndighetene samordner sitt arbeid i tråd med prinsippene fastsatt i denne 

forordning. 

7) Overvåkingsplanen, som inneholder detaljert, fullstendig og åpen dokumentasjon av metoden for et bestemt anlegg eller 

en bestemt luftfartøyoperatør, bør være et sentralt element i det systemet som fastsettes ved denne forordning. Det bør 

være et krav at planen oppdateres regelmessig, både for å ta hensyn til miljøkontrollørens funn og på den 

driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens eget initiativ. Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren bør fortsatt ha 

hovedansvar for å gjennomføre overvåkingsmetoden, hvorav visse deler er beskrevet nærmere gjennom de 

framgangsmåtene som kreves etter denne forordning. 

8) Ettersom overvåkingsplanen utgjør kjerneelementet i overvåkings- og rapporteringsreglene, bør enhver vesentlig 

endring av den godkjennes av vedkommende myndighet. For å redusere den administrative byrden på vedkommende 

myndigheter og driftsansvarlige bør visse typer endringer av planen ikke anses som vesentlige, og derfor ikke kreve 

formell godkjenning. 

9) Det må fastsettes grunnleggende overvåkingsmetoder for å minimere byrden på driftsansvarlige og luftfartøyoperatører 

og fremme effektiv overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i samsvar med direktiv 2003/87/EF. Disse 

metodene bør omfatte grunnleggende beregnings- og målemetoder. Beregningsmetodene bør bestå av en 

standardmetode og en massebalansemetode. Det bør være mulig å kombinere målemetoder, standard beregningsmetode 

og massebalansemetode i samme anlegg, forutsatt av den driftsansvarlige sikrer at det ikke forekommer utelatelser eller 

dobbelttelling. 

10) For å minimere byrden på driftsansvarlige og luftfartøyoperatører bør usikkerhetsvurderingen forenkles, uten at det 

reduserer nøyaktigheten. Kravene til usikkerhetsvurderingen bør senkes betraktelig dersom måleinstrumentene brukes 

under forhold som er i samsvar med typen, særlig dersom måleinstrumentene er underlagt nasjonal lovregulert 

måleteknisk kontroll. 

11) Det må fastsettes beregningsfaktorer som kan være enten standardfaktorer eller faktorer bestemt ved analyse. Kravene 

til analyse bør også i fortsettelsen sikre at fortrinnsvis laboratorier som er akkreditert i samsvar med den harmoniserte 

standarden EN ISO/IEC 17025 («Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse»), brukes til de 

relevante analysemetodene, og det bør være krav om å dokumentere overbevisende likeverdighet når det gjelder ikke-

akkrediterte laboratorier, herunder i samsvar med den harmoniserte standarden EN ISO/IEC 9001 («Ledelsessystemer 

for kvalitet – Krav») eller andre relevante sertifiserte kvalitetsstyringssystemer. 

12) Det bør fastsettes en åpen og konsekvent metode for å påvise urimelige kostnader. 

13) Ytterligere likeverdighet mellom beregningsbaserte og målingsbaserte metoder bør fastsettes. Dette vil kreve en bedre 

tilpasning av nivåkravene. For å bestemme biomassefraksjoner av CO2 når det benyttes systemer for kontinuerlig måling 

av utslipp (CEMS), bør det tas hensyn til nye teknologiske framskritt. Derfor bør det fastsettes mer fleksible regler for 

bestemmelse av biomassefraksjonen, og særlig bør det tillates å bruke andre metoder enn beregningsbaserte metoder til 

dette. 

14) Ettersom utslipp fra biomasse vanligvis gis nullverdi i EU ETS, bør det fastsettes forenklede overvåkingsregler for 

kildestrømmer fra ren biomasse. For brensler og materialer som er blandinger av biomasse og fossile bestanddeler, bør 

overvåkingskravene klargjøres. Det bør skilles bedre mellom den foreløpige utslippsfaktoren som viser til det samlede 

karboninnholdet, og den utslippsfaktoren som bare viser til den fossile CO2-fraksjonen. For dette formål bør det 

  

(1) Kommisjonsvedtak 2009/450/EF av 8. juni 2009 om nærmere tolkning av de former for luftfartsvirksomhet som er oppført i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 149 av 12.6.2009, s. 69). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF av 23. april 2009 om geologisk lagring av karbondioksid og om endring av rådsdirektiv 

85/337/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF og 2008/1/EF samt europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 114). 
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fastsettes separate nivådefinisjoner for den foreløpige utslippsfaktoren og biomassefraksjonen / den fossile fraksjonen. 

Som med andre beregningsfaktorer bør kravene ta hensyn til størrelsen på anlegget og klimagassutslippene forbundet 

med brenslet eller materialet. For dette formål bør det fastsettes minstekrav. 

15) Å pålegge anlegg med lavere, mindre betydelige årlige utslipp en uforholdsmessig stor overvåkingsoppgave bør unngås, 

samtidig som det sikres en akseptabel nøyaktighetsgrad. I den forbindelse bør det fastsettes særlige vilkår for anlegg og 

luftfartøyoperatører som anses å ha lave utslipp. 

16) I henhold til artikkel 27 i direktiv 2003/87/EF kan medlemsstatene unnta små anlegg fra EU ETS dersom vilkårene i den 

artikkelen er oppfylt. I henhold til artikkel 27a i direktiv 2003/87/EF kan medlemsstatene unnta anlegg som slipper ut 

mindre enn 2 500 tonn, fra EU ETS dersom vilkårene i den artikkelen er oppfylt. Denne forordning bør ikke få direkte 

anvendelse på anlegg som er unntatt i henhold til artikkel 27 eller 27a i direktiv 2003/87/EF, med mindre medlemsstaten 

beslutter noe annet. 

17) For å tette potensielle smutthull i forbindelse med overføring av bundet eller rent CO2 bør slik overføring være tillatt 

bare på helt bestemte vilkår. I sin dom av 19. januar 2017 i sak C-460/15(1) fant Den europeiske unions domstol at 

artikkel 49 nr. 1 annet punktum i forordning (EU) nr. 601/2012 og punkt 10 B) i vedlegg IV til samme forordning er 

ugyldig i den grad de systematisk inkluderer karbondioksid (CO2) som overføres til et annet anlegg for produksjon av 

utfelt kalsiumkarbonat, i utslippene fra kalkforbrenningsanlegget, uansett om nevnte CO2 slippes ut til atmosfæren eller 

ikke. For å ta hensyn til Domstolens dom i sak C-460/15, bør det anerkjennes at CO2 som overføres til produksjon av 

utfelt kalsiumkarbonat og ender opp som kjemisk bundet i dette, ikke slippes ut i atmosfæren. Disse vilkårene bør 

imidlertid ikke utelukke muligheten for framtidige innovasjoner. Forordning (EU) nr. 601/2012 bør derfor endres. 

18) Ettersom det er mulig at ikke bare CO2, men også N2O overføres mellom anlegg, bør det innføres overvåkingsregler for 

overføring av N2O som tilsvarer reglene for overføring av CO2. Videre bør definisjonen av bundet CO2 utvides, slik at 

den ikke er begrenset til CO2 i brensler, men omfatter CO2 som inngår i enhver kildestrøm som skal overvåkes. 

19) Det bør fastsettes særlige luftfartsrelaterte bestemmelser om overvåkingsplaner og overvåking av klimagassutslipp. 

20) Estimeringen av manglende data bør gjøres mer konsekvent ved å kreve at det brukes framgangsmåter med konservative 

estimater i overvåkingsplanen eller, dersom dette ikke er mulig, ved at en vedkommende myndighet godkjenner en 

passende framgangsmåte som innføres i overvåkingsplanen. 

21) Driftsansvarlige bør være forpliktet til å regelmessig gjennomgå overvåkingsmetodene sine med sikte på å forbedre dem 

og til å anse anbefalinger fra miljøkontrollørene som del av verifiseringsprosessen Dersom de ikke bruker en metode 

basert på nivåsystemet eller ikke oppfyller kravene på høyeste metodenivå, bør driftsansvarlige regelmessig rapportere 

om hvilke tiltak de treffer for å innføre en overvåkingsmetode basert på nivåsystemet og for å nå det høyeste nivået som 

kreves. For å redusere den administrative byrden i forbindelse med rapportering om forbedringer, bør hyppigheten av og 

årsakene til slik rapportering tilpasses på bakgrunn av erfaringene fra medlemsstatenes administrative praksis. 

22) I samsvar med artikkel 3e nr. 1 og artikkel 28a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF kan luftfartøyoperatører søke om vederlagsfri 

tildeling av utslippskvoter for virksomhet oppført i vedlegg I til det direktivet, basert på verifiserte tonnkilometerdata. 

23) Bruk av informasjonsteknologi, herunder krav til datautvekslingsformater og krav om bruk av automatiserte systemer, 

bør fremmes, og medlemsstatene bør derfor kunne pålegge markedsdeltakerne å bruke slike systemer. Medlemsstatene 

bør også ha mulighet til å utarbeide sine egne elektroniske maler og filformatspesifikasjoner, som imidlertid bør 

overholde minstestandardene offentliggjort av Kommisjonen. 

24) Det bør fastsettes regler for stoffer som inneholder andre former for karbon som fører til CO2-utslipp, enn 

karbonatholdige materialer, for å skape større klarhet om overvåkings- og rapporteringsreglene for prosessutslipp. Bruk 

av urea i rengjøring av røykgass bør nevnes uttrykkelig, og en tilsvarende standardutslippsfaktor bør angis.  

  

(1) Domstolens dom av 19. januar 2017, Schaefer Kalk GmbH & Co. KG mot Forbundsrepublikken Tyskland, C-460/15, 

ECLI:EU:C:2017:29. 
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25) Medlemsstatene bør få tilstrekkelig tid til å treffe nødvendige tiltak og opprette en passende institusjonell ramme på 

nasjonalt plan for å sikre effektiv gjennomføring av denne forordning. Denne forordning, inkludert en revisjon før 

anvendelsesdatoen for å ta hensyn til ytterligere utvikling og fjerne henvisninger til andre kilder enn unionsretten når det 

er mulig, bør få anvendelse fra begynnelsen av den fjerde handelsperioden, med unntak av endringene av forordning 

(EU) nr. 601/2012, som bør få anvendelse så snart som mulig. 

26) Forordning (EU) nr. 601/2012 bør oppheves fra 1. januar 2021. Dens virkning bør imidlertid opprettholdes for 

overvåking, rapportering og verifisering av utslipp og virksomhetsdata som forekommer i tredje EU ETS-

handelsperiode. 

27) Denne forordning omfatter forbedringer av overvåking og rapportering som tar hensyn til første utgave av de 

internasjonale standardene og anbefalte praksisene for miljøvern med hensyn til CO2-kompensasjon og -reduksjon i 

internasjonal luftfart (CORSIA) (vedlegg 16, bind IV til avtalen), som ble vedtatt av ICAO-rådet på det tiende møtet ved 

dets 214. forsamling 27. juni 2018. Forordningen om verifisering av rapporter om klimagassutslipp og rapporter om 

tonnkilometerrapporter og akkreditering av miljøkontrollører i samsvar med direktiv 2003/87/EF blir også endret for å 

ta hensyn til første utgave av de internasjonale standardene og anbefalte praksisene, og disse to instrumentene blir utfylt 

ved en delegert rettsakt i samsvar med artikkel 28c i direktiv 2003/87/EF. Forordning (EU) nr. 601/2012 bør derfor 

endres. 

28) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

AVSNITT 1 

Formål og definisjoner 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter reglene for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser og virksomhetsdata i henhold til 

direktiv 2003/87/EF i den handelsperioden i Unionens system for handel med utslippskvoter som begynner 1. januar 2021, og i 

etterfølgende handelsperioder. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

Denne forordning får anvendelse på overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser knyttet til de formene for virksomhet 

som er oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, og virksomhetsdata fra faste anlegg og luftfartsvirksomhet samt på 

overvåking og rapportering av tonnkilometerdata fra luftfartsvirksomhet. 

Den får anvendelse på utslipp og virksomhetsdata som forekommer fra 1. januar 2021. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «virksomhetsdata» opplysninger om den mengden brensel eller materialer som er forbrukt eller produsert gjennom en 

prosess som er relevant for den beregningsbaserte overvåkingsmetoden, uttrykt i terajoule, masse i tonn eller (for gasser) 

volum i normalkubikkmeter, alt etter hva som er relevant, 

2) «handelsperiode» en periode som nevnt i artikkel i 13 i direktiv 2003/87/EF, 

3) «tonnkilometer» et tonn nyttelast som fraktes en distanse på én kilometer,  
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4) «kildestrøm» ett av følgende: 

a) en særlig brenseltype, et særlig råstoff eller et særlig produkt som er årsak til utslipp av relevante klimagasser fra én 

eller flere utslippskilder som følge av at det forbrukes eller produseres, 

b) en særlig brenseltype, et særlig råstoff eller et særlig produkt som inneholder karbon, og som inngår i beregningen av 

klimagassutslipp ved hjelp av en massebalansemetode, 

5) «utslippskilde» en separat identifiserbar del av et anlegg eller en prosess i et anlegg, som det slippes ut relevante 

klimagasser fra, eller, for luftfartsvirksomhet, et individuelt luftfartøy, 

6) «usikkerhet» en parameter, knyttet til resultatet av bestemmelsen av en mengde, som karakteriserer spredningen av de 

verdiene som med rimelighet kan tilskrives vedkommende mengde, herunder virkningene av både systematiske og 

tilfeldige faktorer, uttrykt i prosent, og som beskriver et konfidensintervall omkring gjennomsnittsverdien for 95 % av de 

beregnede verdiene, idet det tas hensyn til eventuell asymmetri i fordelingen av verdier, 

7) «beregningsfaktorer» netto brennverdi, utslippsfaktor, foreløpig utslippsfaktor, oksidasjonsfaktor, omdanningsfaktor, 

karboninnhold eller biomassefraksjon, 

8) «nivå» et gitt krav som brukes til å bestemme virksomhetsdata, beregningsfaktorer, årlig utslipp og årsgjennomsnitt for 

utslipp per time samt nyttelast, 

9) «iboende risiko» risikoen for at en parameter i den årlige utslippsrapporten eller i rapporten om tonnkilometerdata 

inneholder feilopplysninger som kan være alvorlige, enkeltvis eller sammen med andre feilopplysninger, før det tas hensyn 

til effekten av eventuell relatert kontrollvirksomhet, 

10) «kontrollrisiko» risikoen for at en parameter i den årlige utslippsrapporten eller rapporten om tonnkilometerdata inneholder 

feilopplysninger som kan være alvorlige, enkeltvis eller sammen med andre feilopplysninger, og som ikke forhindres eller 

oppdages og korrigeres i rett tid av kontrollsystemet, 

11) «forbrenningsutslipp» utslipp av klimagasser som oppstår i den eksoterme reaksjonen mellom et brensel og oksygen, 

12) «rapporteringsperiode» et kalenderår da utslipp skal overvåkes og rapporteres, eller, for tonnkilometerdata, det 

overvåkingsåret som er nevnt i artikkel 3e og 3f i direktiv 2003/87/EF, 

13) «utslippsfaktor» det gjennomsnittlige klimagassutslippet i forhold til virksomhetsdataene for en kildestrøm, der det 

forutsettes fullstendig oksidasjon ved forbrenning og fullstendig omdanning ved alle andre kjemiske reaksjoner, 

14) «oksidasjonsfaktor» forholdet mellom karbon oksidert til CO2 som følge av forbrenning, og det samlede karboninnholdet i 

brenslet, uttrykt som en brøk, der karbonmonoksid (CO) som slippes ut i atmosfæren, anses som den tilsvarende molare 

mengden av CO2, 

15) «omdanningsfaktor» forholdet mellom karbon sluppet ut som CO2 og det samlede karboninnholdet i kildestrømmen før 

utslippsprosessen finner sted, uttrykt som en brøk, der karbonmonoksid (CO) som slippes ut i atmosfæren, anses som den 

tilsvarende molare mengden av CO2, 

16) «nøyaktighet» graden av samsvar mellom resultatet av en måling og den virkelige verdien av vedkommende mengde eller 

en referanseverdi fastslått empirisk ved hjelp av internasjonalt aksepterte og sporbare kalibreringsmaterialer og 

standardmetoder, idet det tas hensyn til både tilfeldige og systematiske faktorer, 

17) «kalibrering» det settet av operasjoner som under nærmere angitte vilkår fastsetter forholdene mellom verdier som angis av 

et måleinstrument eller et målesystem, eller verdier som blir representert av en materialmåling eller et referansemateriale, 

og de tilsvarende verdiene for en mengde som følger av en referansestandard, 

18) «flygning» flygning som definert i punkt 1 nr. 1 i vedlegget til vedtak 2009/450/EF, 

19) «passasjerer» personene om bord i luftfartøyet under en flygning, unntatt besetningen, 

20) «konservativ» at et sett av forutsetninger blir definert for å hindre at årlige utslipp estimeres for lavt eller tonnkilometer 

estimeres for høyt, 

21) «biomasse» den biologisk nedbrytbare delen av produkter, avfall og rester av biologisk opprinnelse fra landbruk (herunder 

plantestoffer og animalske stoffer), skogbruk og tilhørende næringer, herunder fiskeri og akvakultur, samt den biologisk 

nedbrytbare delen av industriavfall og kommunalt avfall, og dette omfatter flytende biobrensel og biodrivstoff, 

22) «flytende biobrensel» flytende brensel til andre energiformål enn transport, herunder elektrisitet og oppvarming og kjøling, 

produsert av biomasse,  
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23) «biodrivstoff» flytende eller gassformig drivstoff til transport, produsert av biomasse, 

24) «lovregulert måleteknisk kontroll» kontroll av måleoppgaver som gjelder et måleinstruments bruksområde, av hensyn til 

allmenn interesse, folkehelse, offentlig sikkerhet, offentlig orden, miljøvern, innkreving av skatter og avgifter, 

forbrukervern og god forretningsskikk, 

25) «største tillatte målefeil» den målefeilen som er tillatt som angitt i vedlegg I og i instrumentspesifikke vedlegg til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/32/ EU(1), eller i nasjonale regler for lovregulert måleteknisk kontroll, alt etter hva 

som er relevant, 

26) «datastrømaktiviteter» aktiviteter i forbindelse med innhenting, behandling og håndtering av data som er nødvendige for å 

utarbeide en utslippsrapport som bygger på primære kildedata, 

27) «tonn CO2(e)» metriske tonn CO2 eller CO2(e), 

28) «CO2(e)» andre klimagasser enn CO2 som er oppført i vedlegg II til direktiv 2003/87/EF med et potensial for global 

oppvarming som tilsvarer CO2, 

29) «målesystem» et fullstendig sett av måleinstrumenter og annet utstyr, som utstyr for prøvetaking og databehandling, som 

brukes til å bestemme variabler som virksomhetsdata, karboninnhold, brennverdi eller utslippsfaktor for klimagassutslipp, 

30) «netto brennverdi» (NCV) den bestemte mengden av energi som frigjøres som varme når et brensel eller materiale 

forbrennes fullstendig med oksygen under standardforhold, unntatt varmen fra fordamping av eventuelt vann som dannes, 

31) «prosessutslipp» andre utslipp av klimagasser enn forbrenningsutslipp som oppstår som følge av tilsiktede eller utilsiktede 

reaksjoner mellom stoffer eller omdanningen av disse, herunder kjemisk eller elektrolytisk reduksjon av metallmalm, 

termisk nedbryting av stoffer og danning av stoffer til bruk som råstoffer eller basisprodukter, 

32) «kommersielt standardbrensel» de internasjonalt standardiserte kommersielle brenslene som utviser et 95 % 

konfidensintervall på høyst ± 1 % med hensyn til angitt brennverdi, herunder gassolje, lett brennolje, bensin, lampeolje, 

parafin, etan, propan, butan, jetparafin (jet A1 eller jet A), jetbensin (jet B) og flybensin (AvGas), 

33) «parti» en mengde brensel eller materiale som gjennomgår representativ prøvetaking og karakterisering, og som 

transporteres som én forsendelse eller løpende i en bestemt periode, 

34) «brenselblanding» et brensel som inneholder både biomasse og fossilt karbon, 

35) «materialblanding» et materiale som inneholder både biomasse og fossilt karbon, 

36) «foreløpig utslippsfaktor» den antatte samlede utslippsfaktoren for et brensel eller materiale basert på karboninnholdet i 

dets biomassefraksjon og dets fossile fraksjon, før den multipliseres med den fossile fraksjonen for å få utslippsfaktoren, 

37) «fossil fraksjon» forholdet mellom fossilt karbon og det samlede karboninnholdet i et brensel eller materiale, uttrykt som 

en brøk, 

38) «biomassefraksjon» forholdet mellom karbon fra biomasse og det samlede karboninnholdet i et brensel eller materiale, 

uttrykt som en brøk, 

39) «energibalansemetode» en metode for å estimere den energimengden som brukes som brensel i en kjele, beregnet som 

summen av utnyttbar varme og alle relevante energitap gjennom stråling, overføring og via røykgassen, 

40) «kontinuerlig måling av utslipp» et sett av operasjoner som har til formål å fastsette verdien av en mengde ved hjelp av 

periodiske målinger, der det anvendes enten målinger i skorsteinen eller ekstraktive metoder med et måleinstrument 

plassert nær skorsteinen, men dette omfatter ikke målemetoder basert på innsamling av enkeltprøver tatt fra skorsteinen, 

41) «bundet CO2» CO2 som er del av en kildestrøm, 

42) «fossilt karbon» uorganisk og organisk karbon som ikke er biomasse,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/32/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om 

tilgjengeliggjøring på markedet av måleinstrumenter (EUT L 96 av 29.3.2014, s. 149). 
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43) «målepunkt» den utslippskilden som det brukes systemer for kontinuerlig utslippsmåling (CEMS) til å måle utslipp for, 

eller tverrsnittet i et rørledningssystem som CO2-strømmen bestemmes for ved hjelp av systemer for kontinuerlig måling, 

44) «masse- og balansedokumentasjon» den dokumentasjonen som er angitt i internasjonale eller nasjonale bestemmelser om 

gjennomføring av standarder og anbefalte praksiser (SARP) som er fastsatt i vedlegg 6 til Chicago-konvensjonen om 

internasjonal sivil luftfart, undertegnet i Chicago 7. desember 1944, og som er angitt i kapittel C avsnitt 3 i vedlegg IV til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(1), eller tilsvarende gjeldende internasjonale regler, 

45) «distanse» storsirkeldistansen mellom avgangsflyplassen og ankomstflyplassen pluss en fast tilleggsfaktor på 95 km, 

46) «avgangsflyplass» den flyplassen der en flygning som utgjør en form for luftfartsvirksomhet som oppført i vedlegg I til 

direktiv 2003/87/EF, begynner, 

47) «ankomstflyplass» den flyplassen der en flygning som utgjør en form for luftfartsvirksomhet som oppført i vedlegg I til 

direktiv 2003/87/EF, avsluttes, 

48) «nyttelast» den samlede massen av gods, post, passasjerer og bagasje som transporteres om bord i et luftfartøy under en 

flygning, 

49) «diffuse utslipp» uregelmessige eller utilsiktede utslipp fra kilder som ikke er lokalisert, eller som er for uensartede eller 

små til å kunne overvåkes individuelt, 

50) «flyplass» flyplass som definert i punkt 1 nr. 2 i vedlegget til vedtak 2009/450/EF, 

51) «flyplasspar» et par bestående av en avgangsflyplass og en ankomstflyplass, 

52) «standardforhold» standardtemperaturen på 273,15 K og standardtrykket på 101 325 Pa som definerer en 

normalkubikkmeter (Nm3), 

53) «lagringssted» lagringssted som definert i artikkel 3 nr. 3 i direktiv 2009/31/EF, 

54) «CO2-fangst» fangst fra gasstrømmer av CO2 som ellers ville blitt sluppet ut, med sikte på transport og geologisk lagring 

på et lagringssted som er tillatt i henhold til direktiv 2009/31/EF, 

55) «CO2-transport» transport av CO2 i rørledninger med henblikk på geologisk lagring på et lagringssted som er tillatt i 

henhold til direktiv 2009/31/EF, 

56) «geologisk CO2-lagring» geologisk CO2-lagring som definert i artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2009/31/EF, 

57) «utluftingsutslipp» utslipp som bevisst slippes ut fra et anlegg gjennom et nærmere angitt utslippspunkt, 

58) «forbedret hydrokarbonutvinning» utvinning av hydrokarboner i tillegg til det som utvinnes gjennom vanninnsprøyting 

eller på andre måter, 

59) «tilnærmingsverdier» årlige verdier som dokumenteres empirisk eller utledes fra godkjente kilder, og som en 

driftsansvarlig bruker i stedet for virksomhetsdataene eller beregningsfaktorene for å sikre fullstendig rapportering når det 

ikke er mulig å generere alle nødvendige virksomhetsdata eller beregningsfaktorer med den relevante overvåkingsmetoden. 

60) «vannsøyle» vannsøyle som definert i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2009/31/EF, 

61) «lekkasje» lekkasje som definert i artikkel 3 nr. 5 i direktiv 2009/31/EF, 

62) «lagringsområde» lagringsområde som definert i artikkel 3 nr. 6 i direktiv 2009/31/EF, 

63) «transportnett» «transportnett» som definert i artikkel 3 nr. 22 i direktiv 2009/31/EF,  

  

(1) Kommisjonsforordning (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 296 av 25.10.2012, s. 1). 
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AVSNITT 2 

Generelle prinsipper 

Artikkel 4 

Generell forpliktelse 

Driftsansvarlige og luftfartøyoperatører skal oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med overvåkingen og rapporteringen av 

klimagassutslipp i henhold til direktiv 2003/87/EF, i samsvar med prinsippene fastsatt i artikkel 5–9. 

Artikkel 5 

Fullstendighet 

Overvåkingen og rapporteringen skal være fullstendig og omfatte alle prosess- og forbrenningsutslipp fra alle utslippskilder og 

kildestrømmer med tilknytning til former for virksomhet oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF og andre relevante 

virksomhetsformer som er innlemmet i samsvar med artikkel 24 i nevnte direktiv, samt alle klimagasser angitt for disse 

virksomhetsformene, samtidig som dobbelttelling skal unngås. 

Driftsansvarlige og luftfartøyoperatører skal treffe hensiktsmessige tiltak for å forhindre datahull i rapporteringsperioden. 

Artikkel 6 

Konsekvens, sammenlignbarhet og åpenhet 

1. Overvåkingen og rapporteringen skal være konsekvent og sammenlignbar over tid. For å oppnå dette skal driftsansvarlige 

og luftfartøyoperatører bruke samme overvåkingsmetoder og datasett dersom ingen endringer og unntak er blitt godkjent av 

vedkommende myndighet. 

2. Driftsansvarlige og luftfartøyoperatører skal på en åpen måte innhente, registrere, samle, analysere og dokumentere 

overvåkingsdata, herunder antakelser, henvisninger, virksomhetsdata og beregningsfaktorer på en oversiktlig måte som gjør det 

mulig for miljøkontrolløren og vedkommende myndighet å reprodusere hvordan utslippene er bestemt. 

Artikkel 7 

Nøyaktighet 

Driftsansvarlige og luftfartøyoperatører skal sikre at bestemmelsen av utslipp verken er systematisk eller bevisst unøyaktig. 

De skal identifisere og redusere kilder til unøyaktighet så langt det er mulig. 

De skal utvise behørig aktsomhet for å sikre at beregningen og målingen av utslippene blir så nøyaktig som mulig. 

Artikkel 8 

Metodens og utslippsrapportens integritet 

Driftsansvarlige og luftfartøyoperatører skal sørge for at integriteten av utslippsdataene som skal rapporteres, kan fastslås med 

rimelig sikkerhet. De skal bestemme utslippene ved hjelp av de egnede overvåkingsmetodene som er beskrevet i denne 

forordning. 

Rapporterte utslippsdata og tilknyttede redegjørelser skal være uten alvorlige feilopplysninger som definert i artikkel 3 nr. 6 i 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2067(1), skal ikke være ensidige med hensyn til utvalg og presentasjon av 

opplysninger og skal gi en troverdig og balansert framstilling av et anleggs eller en luftfartøyoperatørs utslipp. 

Ved valg av overvåkingsmetode skal forbedringene som oppnås ved større nøyaktighet, avveies mot økte kostnader. Ved 

overvåking og rapportering av utslipp skal målet være høyeste oppnåelige nøyaktighet, med mindre dette ikke er teknisk mulig 

eller medfører urimelige kostnader.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2067 av 19. desember 2018 om verifisering av data og akkreditering av 

miljøkontrollører i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 334 av 31.12.2018, s. 94.) 
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Artikkel 9 

Løpende forbedringer 

Driftsansvarlige og luftfartøyoperatører skal ta hensyn til anbefalingene i verifiseringsrapportene som utstedes i samsvar med 

artikkel 15 i direktiv 2003/87/EF, i sin videre overvåking og rapportering. 

Artikkel 10 

Samordning 

Dersom en medlemsstat utpeker mer enn én vedkommende myndighet i henhold til artikkel 18 i direktiv 2003/87/EF, skal den 

samordne arbeidet som disse myndighetene utfører i henhold til denne forordning. 

KAPITTEL II 

Overvåkingsplan 

AVSNITT 1 

Alminnelige regler 

Artikkel 11 

Generell forpliktelse 

1. Hver driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør skal overvåke utslippene av klimagass på grunnlag av en overvåkingsplan 

godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 12, idet det tas hensyn til arten av og funksjonen til det anlegget 

eller den luftfartsvirksomheten som planen gjelder for. 

Overvåkingsplanen skal suppleres med skriftlige framgangsmåter som den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren fastsetter, 

dokumenterer, gjennomfører og vedlikeholder for virksomhet som omfattes av overvåkingsplanen, alt etter hva som er relevant. 

2. Overvåkingsplanen nevnt i nr. 1 skal beskrive instruksjonene til den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren på en logisk 

og enkel måte som forhindrer dobbeltarbeid, og som tar hensyn til eksisterende systemer som er på plass på anlegget, eller som 

brukes av den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren. 

Artikkel 12 

Innhold i og framlegging av overvåkingsplanen 

1. Hver driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør skal framlegge en overvåkingsplan for vedkommende myndighet for 

godkjenning. 

Overvåkingsplanen skal bestå av en detaljert, fullstendig og åpen dokumentasjon av overvåkingsmetoden til et bestemt anlegg 

eller en bestemt luftfartøyoperatør og skal minst inneholde elementene fastsatt i vedlegg I. 

Sammen med overvåkingsplanen skal den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren framlegge følgende underlagsdokumenter: 

a) For anlegg, dokumentasjon som, når det er relevant, for hver større og mindre kildestrøm viser overholdelse av 

usikkerhetsgrensene for virksomhetsdata og beregningsfaktorer for de anvendte nivåene som er definert i vedlegg II og IV, 

og som, når det er relevant, for hver utslippskilde viser overholdelse av usikkerhetsgrensene for de anvendte nivåene som er 

definert i vedlegg VIII. 

b) Resultatene av en risikovurdering som viser at den foreslåtte kontrollvirksomheten og de tilhørende framgangsmåtene står i 

rimelig forhold til de iboende risikoene og kontrollrisikoene som er påvist. 

2. Dersom det i vedlegg I vises til en framgangsmåte, skal den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren fastsette, 

dokumentere, gjennomføre og vedlikeholde denne framgangsmåten separat fra overvåkingsplanen. 

Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal sammenfatte framgangsmåtene i overvåkingsplanen med følgende 

opplysninger: 

a) Betegnelsen på framgangsmåten. 

b) En sporbar og kontrollerbar referanse som gjør det mulig å identifisere framgangsmåten. 

c) Identifikasjon av den stillingen eller avdelingen som er ansvarlig for å gjennomføre framgangsmåten, og for de dataene som 

genereres eller forvaltes gjennom framgangsmåten.  



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/1249 

 

 

d) En kort beskrivelse av framgangsmåten som gjør det mulig for den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren, 

vedkommende myndighet og miljøkontrolløren å forstå de vesentlige parametrene og de operasjonene som er utført. 

e) Plasseringen av relevante registre og opplysninger. 

f) Eventuelt navnet på databehandlingssystemet som brukes. 

g) Eventuelt en liste over EN-standarder eller andre anvendte standarder. 

Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal på anmodning gjøre all skriftlig dokumentasjon av framgangsmåtene 

tilgjengelig for vedkommende myndighet. Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal også gjøre den tilgjengelig for 

verifisering i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 2018/2067. 

3. I tillegg til elementene nevnt i nr. 1 og 2 i denne artikkel kan medlemsstatene kreve at flere elementer inkluderes i 

overvåkingsplanen for anlegg, for å oppfylle kravene i delegerte rettsakter vedtatt i samsvar med artikkel 10a nr. 1 i direktiv 

2003/87/EF og gjennomføringsrettsakter vedtatt i samsvar med artikkel 10a nr. 21 i samme direktiv. 

Artikkel 13 

Standardiserte og forenklede overvåkingsplaner 

1. Medlemsstatene kan tillate at driftsansvarlige og luftfartøyoperatører bruker standardiserte eller forenklede 

overvåkingsplaner, uten at det berører artikkel 12 nr. 3. 

For dette formål kan medlemsstatene offentliggjøre maler for disse overvåkingsplanene, herunder beskrivelsen av datastrøm- og 

kontrollframgangsmåtene nevnt i artikkel 58 og 59, basert på malene og retningslinjene offentligjort av Kommisjonen. 

2. Før godkjenning av en forenklet overvåkingsplan som nevnt i nr. 1 skal vedkommende myndighet utføre en forenklet 

risikovurdering for å fastslå om den foreslåtte kontrollvirksomheten og de tilhørende framgangsmåtene står i rimelig forhold til 

de iboende risikoene og kontrollrisikoene som er påvist, og skal begrunne bruken av en slik forenklet overvåkingsplan. 

Medlemsstatene kan eventuelt kreve at den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren selv utfører risikovurderingen nevnt i 

forrige ledd. 

Artikkel 14 

Endringer i overvåkingsplanen 

1. Hver driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør skal regelmessig kontrollere om overvåkingsplanen gjenspeiler anleggets eller 

luftfartsvirksomhetens art og funksjon, i samsvar med artikkel 7 i direktiv 2003/87/EF, og om overvåkingsmetoden kan 

forbedres. 

2. Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal endre overvåkingsplanen minst i følgende situasjoner: 

a) Det forekommer nye utslipp fordi det utføres ny virksomhet eller brukes nye brensler eller materialer som ennå ikke 

omfattes av overvåkingsplanen. 

b) Tilgjengeligheten av data har endret seg fordi det brukes nye typer måleinstrumenter, prøvetakingsmetoder eller 

analysemetoder eller av andre årsaker, og dette fører til større nøyaktighet i bestemmelsen av utslipp, 

c) Dataene som er framkommet med den overvåkingsmetoden som tidligere er brukt, har vist seg å være feilaktige. 

d) En endring av overvåkingsplanen øker nøyaktigheten av de rapporterte dataene, med mindre dette ikke er teknisk mulig 

eller medfører urimelige kostnader. 

e) Overvåkingsplanen er ikke i samsvar med kravene i denne forordning, og vedkommende myndighet anmoder den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren om å endre den. 

f) Det er nødvendig å etterkomme forslag til forbedringer av overvåkingsplanen som gis i en verifiseringsrapport. 

Artikkel 15 

Godkjenning av endringer i overvåkingsplanen 

1. Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal underrette vedkommende myndighet om eventuelle forslag til 

endringer av overvåkingsplanen uten unødig opphold. 

Vedkommende myndighet kan tillate at den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren underretter om endringer av 

overvåkingsplanen som ikke er vesentlige i henhold til nr. 3 og 4, innen 31. desember samme år.  
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2. Alle vesentlige endringer av overvåkingsplanen i henhold til nr. 3 og 4 skal godkjennes av vedkommende myndighet. 

Dersom vedkommende myndighet anser at en endring ikke er vesentlig, skal den underrette den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren om dette uten unødig opphold. 

3. Følgende anses som vesentlige endringer av overvåkingsplanen for et anlegg: 

a) Endringer av anleggets kategori, dersom slike endringer krever en endring av overvåkingsmetoden eller fører til en endring 

av den relevante alvorlighetsgraden i henhold til artikkel 23 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2067. 

b) Uten hensyn til artikkel 47 nr. 8, endringer som gjelder hvorvidt anlegget anses å være et anlegg med lave utslipp. 

c) Endringer av utslippskilder. 

d) Overgang fra beregningsbaserte til målingsbaserte metoder, eller omvendt, eller fra en alternativ metode til en nivåbasert 

metode for å bestemme utslipp, eller omvendt. 

e) En endring av anvendt nivå. 

f) Innføring av nye kildestrømmer. 

g) En endring av kategoriseringen av kildestrømmer, mellom store, mindre og små kildestrømmer, dersom en slik endring 

krever en endring av overvåkingsmetoden. 

h) En endring av standardverdien for en beregningsfaktor, dersom verdien skal være fastsatt i overvåkingsplanen. 

i) Innføring av nye metoder eller endringer av eksisterende metoder for prøvetaking, analyse eller kalibrering, dersom dette 

har en direkte innvirkning på utslippsdataenes nøyaktighet. 

j) Gjennomføring eller tilpasning av en metode for kvantifisering av utslipp som følge av lekkasje på lagringssteder. 

4. Følgende anses som vesentlige endringer av overvåkingsplanen for en luftfartøyoperatør: 

a) Med hensyn til overvåkingsplanen for utslipp: 

i) En endring av utslippsfaktorverdiene fastsatt i overvåkingsplanen. 

ii) Et skifte mellom beregningsmetoder som fastsatt i vedlegg III, eller et skifte fra bruk av en beregningsmetode til en 

estimeringsmetode i samsvar med artikkel 55 nr. 2, eller omvendt. 

iii) Innføring av nye kildestrømmer. 

iv) Endringer i luftfartøyoperatørens status som en operatør med lave utslipp i henhold til artikkel 55 nr. 1 eller med 

hensyn til én av tersklene fastsatt i artikkel 28a nr. 6 i direktiv 2003/87/EF. 

b) Med hensyn til overvåkingsplanen for tonnkilometerdata: 

i) Et skifte mellom ikke-kommersiell og kommersiell status for lufttransporttjenesten som ytes. 

ii) En endring av formålet med lufttransporttjenesten, der formålet er passasjerer, gods eller post. 

Artikkel 16 

Gjennomføring og registrering av endringer 

1. Før den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren mottar godkjenning eller underretning i samsvar med artikkel 15 nr. 2, 

kan den utføre overvåking og rapportering ved hjelp av den endrede overvåkingsplanen dersom den med rimelighet kan anta at 

de foreslåtte endringene ikke er vesentlige, eller dersom overvåking i henhold til den opprinnelige planen ville gitt ufullstendige 

utslippsdata. 

I tvilstilfeller skal den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren utføre all overvåking og rapportering parallelt, og i den 

midlertidige dokumentasjonen bruke både den endrede og den opprinnelige overvåkingsplanen. 

2. Etter at den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren har mottatt godkjenning eller underretning i samsvar med artikkel 

15 nr. 2, skal den bruke bare de dataene som gjelder den endrede overvåkingsplanen, og skal utføre all overvåking og 

rapportering i samsvar med den endrede versjonen av overvåkingsplanen fra den datoen den får anvendelse.  
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3. Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal føre register over alle endringer av overvåkingsplanen. Hver 

registrering skal inneholde 

a) En klar beskrivelse av endringen. 

b) En begrunnelse for endringen. 

c) Datoen da vedkommende myndighet ble underrettet om endringen i samsvar med artikkel 15 nr. 1. 

d) Datoen da vedkommende myndighet bekreftet mottak av underretningen nevnt i artikkel 15 nr. 1, dersom den foreligger, og 

datoen for godkjenningen eller underretningen nevnt i artikkel 15 nr. 2. 

e) Startdatoen for gjennomføringen av den endrede overvåkingsplanen i samsvar med nr. 2 i denne artikkel. 

AVSNITT 2 

Teknisk gjennomførbarhet og urimelige kostnader 

Artikkel 17 

Teknisk gjennomførbarhet 

Dersom en driftsansvarlig eller en luftfartøyoperatør hevder at det ikke er teknisk mulig å anvende en særlig 

overvåkingsmetode, skal vedkommende myndighet vurdere den tekniske gjennomførbarheten under hensyntaken til 

begrunnelsen fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren. Denne begrunnelsen skal bygge på at den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren har de nødvendige tekniske ressursene til å dekke behovene til et foreslått system eller oppfylle et særlig 

krav som kan gjennomføres innenfor den tidsrammen som kreves i denne forordning. Disse tekniske ressursene skal omfatte 

tilgang på de teknikkene og den teknologien som er påkrevd. 

Artikkel 18 

Urimelige kostnader 

1. Dersom en driftsansvarlig eller en luftfartøyoperatør hevder at anvendelse av en særlig overvåkingsmetode vil medføre 

urimelige kostnader, skal vedkommende myndighet vurdere om kostnadene er urimelige under hensyntaken til begrunnelsen fra 

den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren. 

Vedkommende myndighet skal anse kostnadene som urimelige dersom kostnadsestimatet overstiger gevinsten. For dette formål 

skal gevinsten beregnes ved å multiplisere en forbedringsfaktor med en referansepris på EUR 20 per kvote, og kostnadene skal 

inkludere en passende avskrivningsperiode basert på utstyrets økonomiske levetid. 

2. Ved vurdering av om kostnadene i forbindelse med den driftsansvarliges valg av nivåer for virksomhetsdata er urimelige, 

skal vedkommende myndighet som forbedringsfaktor i henhold til nr. 1 bruke differansen mellom den usikkerheten som for 

tiden oppnås, og usikkerhetsterskelen for det nivået som ville ha blitt oppnådd ved å multiplisere forbedringen med de 

gjennomsnittlige årlige utslippene forårsaket av den aktuelle kildestrømmen de siste tre årene. 

I mangel av data om gjennomsnittlige årlige utslipp som er forårsaket av den aktuelle kildestrømmen de siste tre årene, skal den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren benytte et konservativt estimat av de årlige gjennomsnittlige utslippene, med unntak 

av CO2 som stammer fra biomasse, og før fratrekk av overført CO2. For måleinstrumenter under nasjonal, lovregulert 

måleteknisk kontroll kan den aktuelle oppnådde usikkerheten erstattes med den største målefeilen ved drift som er tillatt i 

henhold til gjeldende nasjonal lovgivning. 

3. Ved vurdering av om kostnadene i forbindelse med tiltak som forbedrer kvaliteten på rapporterte utslipp, men som ikke 

har noen direkte innvirkning på virksomhetsdataene, er urimelige, skal vedkommende myndighet bruke en forbedringsfaktor på 

1 % av de gjennomsnittlige årlige utslippene for de respektive kildestrømmene de tre siste rapporteringsperiodene. Disse 

tiltakene kan omfatte 

a) overgang fra standardverdier til analyser for bestemmelse av beregningsfaktorer, 

b) økning av antall analyser per kildestrøm, 

c) dersom den spesifikke måleoppgaven ikke hører inn under nasjonal, lovregulert måleteknisk kontroll, utskifting av 

måleinstrumenter med instrumenter som oppfyller relevante krav til lovregulert måleteknisk kontroll i medlemsstaten ved 

lignende bruksområder, eller med måleinstrumenter som er i samsvar med nasjonale regler vedtatt i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/31/EF(1) eller direktiv 2014/32/EU,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/31/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om 

tilgjengeliggjøring på markedet av ikke-automatiske vekter (EUT L 96 av 29.3.2014, s. 107). 
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d) kortere intervaller for kalibrering og vedlikehold av måleinstrumenter, 

e) forbedringer av datastrømaktiviteter og kontrollvirksomhet som reduserer den iboende risikoen eller kontrollrisikoen 

betydelig. 

4. Tiltak for å forbedre et anleggs overvåkingsmetode skal ikke anses å medføre urimelige kostnader opp til et samlet beløp 

på EUR 2 000 per rapporteringsperiode. For anlegg med lave utslipp skal denne terskelen være EUR 500 per 

rapporteringsperiode. 

KAPITTEL III 

OVERVÅKING AV UTSLIPP FRA FASTE ANLEGG 

AVSNITT 1 

Alminnelige bestemmelser 

Artikkel 19 

Kategorisering av anlegg, kildestrømmer og utslippskilder 

1. Med henblikk på overvåking av utslipp og fastsettelse av minstekrav til nivåer skal hver driftsansvarlig bestemme 

kategorien av sitt anlegg i samsvar med nr. 2, kategorien av hver kildestrøm i samsvar med nr. 3 og kategorien av hver 

utslippskilde i samsvar med nr. 4. 

2. Den driftsansvarlige skal klassifisere hvert anlegg i én av følgende kategorier: 

a) I kategori A dersom de gjennomsnittlige verifiserte årlige utslippene for handelsperioden umiddelbart før den inneværende 

handelsperioden, med unntak av CO2 fra biomasse og før fratrekk av overført CO2, er lik eller mindre enn 50 000 tonn 

CO2(e)  

b) I kategori B dersom de gjennomsnittlige verifiserte årlige utslippene for handelsperioden umiddelbart før den inneværende 

handelsperioden, med unntak av CO2 fra biomasse og før fratrekk av overført CO2, er større enn 50 000 tonn CO2(e) og lik 

eller mindre enn 500 000 tonn CO2(e). 

c) I kategori C dersom de gjennomsnittlige verifiserte årlige utslippene for handelsperioden umiddelbart før den inneværende 

handelsperioden, med unntak av CO2 fra biomasse og før fratrekk av overført CO2, er større enn 500 000 tonn CO2(e). 

Som unntak fra artikkel 14 nr. 2 kan vedkommende myndighet tillate at den driftsansvarlige ikke endrer overvåkingsplanen i 

tilfeller der, på grunnlag av verifiserte utslipp, terskelen for klassifisering av anlegget i henhold til første ledd er overskredet, 

men der den driftsansvarlige godtgjør til vedkommende myndighets tilfredshet at denne terskelen ikke tidligere er blitt 

overskredet i de siste fem rapporteringsperiodene og ikke vil bli overskredet igjen i senere rapporteringsperioder. 

3. Den driftsansvarlige skal klassifisere hver kildestrøm i én av følgende kategorier ved å sammenligne den med summen av 

alle absolutte verdier for fossilt CO2 og CO2(e) som svarer til alle kildestrømmer som inngår i beregningsbaserte metoder, og av 

alle utslipp fra utslippskilder som overvåkes med målingsbaserte metoder, før fratrekk av overført CO2: 

a) Mindre kildestrømmer, der kildestrømmene som er valgt av den driftsansvarlige, til sammen utgjør mindre enn 5 000 tonn 

fossilt CO2 per år eller mindre enn 10 %, opp til et samlet maksimum på 100 000 tonn fossilt CO2 per år, avhengig av hva 

som er størst uttrykt som absolutt verdi. 

b) Små kildestrømmer, der kildestrømmene som er valgt av den driftsansvarlige, til sammen utgjør mindre enn 1 000 tonn 

fossilt CO2 per år eller mindre enn 2 %, opp til et samlet maksimum på 20 000 tonn fossilt CO2 per år, avhengig av hva som 

er størst uttrykt som absolutt verdi. 

c) Større kildestrømmer, der kildestrømmene ikke faller inn under noen av kategoriene nevnt i bokstav a) og b). 

Som unntak fra artikkel 14 nr. 2 kan vedkommende myndighet tillate at den driftsansvarlige ikke endrer overvåkingsplanen i 

tilfeller der, på grunnlag av verifiserte utslipp, terskelen for klassifisering av en kildestrøm som en mindre eller en liten 

kildestrøm i henhold til første ledd er overskredet, men der den driftsansvarlige godtgjør til vedkommende myndighets 

tilfredshet at denne terskelen ikke tidligere er blitt overskredet i de siste fem rapporteringsperiodene og ikke vil bli overskredet 

igjen i senere rapporteringsperioder. 

4. Den driftsansvarlige skal klassifisere hver utslippskilde som det anvendes en målingsbasert metode for, i én av følgende 

kategorier: 

a) Mindre utslippskilder, der utslippskilden slipper ut mindre enn 5 000 tonn fossilt CO2(e) per år eller mindre enn 10 % av 

anleggets samlede fossile utslipp, opp til et maksimum på 100 000 tonn fossilt CO2(e) per år, avhengig av hva som er størst 

uttrykt som absolutt verdi. 

b) Større utslippskilder, der utslippskilden ikke kan klassifiseres som en mindre utslippskilde.  
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Som unntak fra artikkel 14 nr. 2 kan vedkommende myndighet tillate at den driftsansvarlige ikke endrer overvåkingsplanen i 

tilfeller der, på grunnlag av verifiserte utslipp, terskelen for klassifisering av en utslippskilde som en mindre utslippskilde i 

henhold til første ledd er overskredet, men der den driftsansvarlige godtgjør til vedkommende myndighets tilfredshet at denne 

terskelen ikke tidligere er blitt overskredet i de siste fem rapporteringsperiodene og ikke vil bli overskredet igjen i senere 

rapporteringsperioder. 

5. Dersom anleggets gjennomsnittlige verifiserte årlige utslipp i handelsperioden umiddelbart før den inneværende 

handelsperioden ikke er tilgjengelige eller ikke lenger er representative ved anvendelsen av nr. 2, skal den driftsansvarlige 

benytte et konservativt estimat av de årlige gjennomsnittlige utslippene, med unntak av CO2 som stammer fra biomasse, og før 

fratrekk av overført CO2, for å bestemme anleggets kategori. 

Artikkel 20 

Grenser for overvåking 

1. De driftsansvarlige skal fastsette overvåkingsgrensene for hvert anlegg. 

Innenfor disse grensene skal den driftsansvarlige inkludere alle relevante klimagassutslipp fra alle utslippskilder og 

kildestrømmer som er knyttet til virksomhet som drives ved anlegget og er oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, samt fra 

virksomhet og klimagasser som er inkludert av den medlemsstaten der anlegget ligger, i henhold til artikkel 24 i samme 

direktiv. 

Den driftsansvarlige skal også inkludere utslipp fra normal drift og unormale hendelser, herunder oppstart, nedstenging og 

nødssituasjoner, i rapporteringsperioden, med unntak av utslipp fra mobile maskiner som brukes til transport. 

2. Ved fastsettelse av overvåkings- og rapporteringsprosessen skal den driftsansvarlige inkludere de sektorspesifikke kravene 

fastsatt i vedlegg IV. 

3. Dersom det påvises lekkasjer fra et lagringsområde som definert i direktiv 2009/31/EF, og dette fører til utslipp av CO2 til 

vannsøylen, skal lekkasjene regnes som utslippskilder for det respektive anlegget og overvåkes i samsvar med avsnitt 23 i 

vedlegg IV til denne forordning. 

Vedkommende myndighet kan tillate at lekkasjen utelukkes som utslippskilde i overvåkings- og rapporteringsprosessen dersom 

det er truffet korrigerende tiltak i samsvar med artikkel 16 i direktiv 2009/31/EF og det ikke lenger kan påvises utslipp til 

vannsøylen fra denne lekkasjen. 

Artikkel 21 

Valg av overvåkingsmetode 

1. For å overvåke utslippene fra et anlegg skal den driftsansvarlige velge å anvende enten en beregningsbasert metode eller 

en målingsbasert metode, med forbehold for særlige bestemmelser i denne forordning. 

En beregningsbasert metode skal bestå i å bestemme utslipp fra kildestrømmer på grunnlag av virksomhetsdata som framskaffes 

ved hjelp av målesystemer, og tilleggsparametrer fra laboratorieanalyser, eller standardverdier. Den beregningsbaserte metoden 

kan gjennomføres i samsvar med standardmetoden beskrevet i artikkel 24 eller massebalansemetoden beskrevet i artikkel 25. 

En målingsbasert metode skal bestå i å bestemme utslipp fra utslippskilder ved hjelp av kontinuerlig måling av konsentrasjonen 

av de relevante klimagassene i røykgassen, og av røykgasstrømmen, herunder overvåking av CO2-overføringer mellom anlegg, 

der CO2-konsentrasjonen og strømmen av overført gass måles. 

Når den beregningsbaserte metoden anvendes, skal den driftsansvarlige for hver kildestrøm angi i overvåkingsplanen om det er 

standardmetoden eller massebalansemetoden som anvendes, herunder de relevante nivåene i samsvar med vedlegg II. 

2. Etter godkjenning fra vedkommende myndighet kan den driftsansvarlige kombinere standardmetoden, 

massebalansemetoder og målingsbaserte metoder for forskjellige utslippskilder og kildestrømmer ved samme anlegg, forutsatt 

at utslipp verken utelates eller dobbelttelles.  
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3. Dersom det i henhold til sektorspesifikke krav fastsatt i vedlegg IV skal brukes en bestemt overvåkingsmetode, skal den 

driftsansvarlige bruke den metoden eller en målingsbasert metode. Den driftsansvarlige kan velge en annen metode bare dersom 

den dokumenterer overfor vedkommende myndighet at bruk av metoden som kreves, ikke er teknisk mulig eller medfører 

urimelige kostnader, eller at den andre metoden samlet sett gir mer nøyaktige utslippsdata. 

Artikkel 22 

Overvåkingsmetode som ikke er basert på nivåer 

Som unntak fra artikkel 21 nr. 1 kan den driftsansvarlige bruke en overvåkingsmetode som ikke er basert på nivåer (heretter 

kalt «alternativ metode»), for utvalgte kildestrømmer eller utslippskilder, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Anvendelse av minst nivå 1 i den beregningsbaserte metoden på én eller flere større eller mindre kildestrømmer og en 

målingsbasert metode på minst én utslippskilde som er knyttet til de samme kildestrømmene, er ikke teknisk mulig eller vil 

medføre urimelige kostnader. 

b) Den driftsansvarlige vurderer og kvantifiserer hvert år usikkerheten ved alle parametrer som brukes til å bestemme de årlige 

utslippene, i samsvar med ISO guide to the expression of uncertainty in measurement (JCGM 100:2008) eller en 

tilsvarende, internasjonalt anerkjent standard, og inkluderer resultatene i den årlige utslippsrapporten. 

c) Den driftsansvarlige godtgjør til vedkommende myndighets tilfredshet at ved anvendelse av en slik alternativ 

overvåkingsmetode vil de generelle usikkerhetstersklene for det årlige nivået av klimagassutslipp for hele anlegget ikke 

overstige 7,5 % for anlegg i kategori A, 5,0 % for anlegg i kategori B og 2,5 % for anlegg i kategori C. 

Artikkel 23 

Midlertidige endringer av overvåkingsmetoden 

1. Dersom det av tekniske grunner midlertidig ikke er mulig å anvende den overvåkingsplanen som godkjent av 

vedkommende myndighet, skal den aktuelle driftsansvarlige anvende det høyeste oppnåelige nivået, eller en konservativ ikke-

nivåbasert metode dersom anvendelse av et nivå ikke er mulig, inntil vilkårene for å anvende det nivået som er godkjent i 

overvåkingsplanen, er gjenopprettet. 

Den driftsansvarlige skal treffe alle nødvendige tiltak for at anvendelse av den overvåkingsplanen som er godkjent av 

vedkommende myndighet, raskt kan gjenopptas. 

2. Den aktuelle driftsansvarlige skal uten unødig opphold underrette vedkommende myndighet om en midlertidig endring av 

overvåkingsmetoden som nevnt i nr. 1, med angivelse av 

a) begrunnelsen for å avvike fra den overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende myndighet, 

b) nærmere opplysninger om den midlertidige overvåkingsmetoden som den driftsansvarlige bruker for å bestemme utslippene 

inntil vilkårene for å anvende den overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende myndighet, er gjenopprettet, 

c) hvilke tiltak den driftsansvarlige treffer for å gjenopprette vilkårene for anvendelse av den overvåkingsplanen som er 

godkjent av vedkommende myndighet, 

d) tidspunktet da det forventes at anvendelsen av den overvåkingsplan som er godkjent av vedkommende myndighet, blir 

gjenopptatt. 

AVSNITT 2 

Beregningsbaserte metoder 

Underavsnitt 1 

Generelt 

Artikkel 24 

Beregning av utslipp med standardmetoden 

1. Med standardmetoden skal den driftsansvarlige beregne forbrenningsutslipp per kildestrøm ved å multiplisere 

virksomhetsdataene om mengden forbrent brensel, uttrykt i terajoule basert på netto brennverdi (NCV), med den tilsvarende 

utslippsfaktoren, uttrykt som tonn CO2 per terajoule (t CO2/TJ), som er forenlig med bruken av NCV, og den tilsvarende 

oksidasjonsfaktoren.  
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Vedkommende myndighet kan tillate bruk av utslippsfaktorer for brensler uttrykt som t CO2/t eller t CO2/Nm3. I slike tilfeller 

skal den driftsansvarlige bestemme forbrenningsutslipp ved å multiplisere virksomhetsdataene om mengden forbrent brensel, 

uttrykt i tonn eller normalkubikkmeter, med den tilsvarende utslippsfaktoren og den tilsvarende oksidasjonsfaktoren. 

2. Den driftsansvarlige skal bestemme prosessutslipp per kildestrøm ved å multiplisere virksomhetsdataene om 

materialforbruk, gjennomstrømning eller produksjon, uttrykt i tonn eller normalkubikkmeter, med den tilsvarende 

utslippsfaktoren, uttrykt som t CO2/t eller t CO2/Nm3, og den tilsvarende omdanningsfaktoren. 

3. Dersom en utslippsfaktor på nivå 1 eller nivå 2 allerede omfatter effekten av ufullstendige kjemiske reaksjoner, skal 

oksidasjons- eller omdanningsfaktoren settes til 1. 

Artikkel 25 

Beregning av utslipp med massebalansemetoden 

1. Med massebalansemetoden skal den driftsansvarlige beregne den mengden CO2 som svarer til hver enkelt kildestrøm som 

omfattes av massebalansen, ved å multiplisere virksomhetsdataene om mengden brensel eller materiale som kommer inn i eller 

går ut av massebalansen, med materialets karboninnhold multiplisert med 3,664 t CO2/t C, i samsvar med vedlegg II avsnitt 3. 

2. Uten hensyn til artikkel 49 skal utslippene fra den samlede prosessen som omfattes av massebalansen, være summen av de 

CO2-mengdene som svarer til alle kildestrømmer som omfattes av massebalansen. CO som slippes ut i atmosfæren, skal 

beregnes i massebalansen som utslipp av den tilsvarende molare mengden CO2. 

Artikkel 26 

Gjeldende nivåer 

1. Når driftsansvarlige fastsetter de relevante nivåene for større og mindre kildestrømmer i samsvar med artikkel 21 nr. 1 for 

å bestemme virksomhetsdataene og hver enkelt beregningsfaktor, skal hver driftsansvarlig anvende følgende: 

a) Minst de nivåene som er angitt i vedlegg V, dersom det gjelder et anlegg i kategori A, eller dersom det kreves en 

beregningsfaktor for en kildestrøm som er et kommersielt standardbrensel. 

b) I andre tilfeller enn dem som er nevnt i bokstav a), det høyeste nivået definert i vedlegg II. 

For større kildestrømmer kan imidlertid den driftsansvarlige anvende et nivå som er ett nivå lavere enn det som kreves etter 

første ledd, for anlegg i kategori C, og opptil to nivåer lavere for anlegg i kategori A og B, men minst nivå 1, dersom det 

godtgjøres til vedkommende myndighets tilfredshet at det nivået som kreves etter første ledd, ikke er teknisk mulig å oppnå 

eller medfører urimelige kostnader. 

Vedkommende myndighet kan i en overgangsperiode som er avtalt med den driftsansvarlige, tillate at en driftsansvarlig 

anvender nivåer som er lavere enn dem som er nevnt i annet ledd, men minst nivå 1, for større kildestrømmer, forutsatt at 

a) den driftsansvarlige godtgjør til vedkommende myndighets tilfredshet at det nivået som kreves etter annet ledd, ikke er 

teknisk mulig å oppnå eller medfører urimelige kostnader, og 

b) den driftsansvarlige framlegger en forbedringsplan som angir hvordan og når minst det nivået som kreves etter annet ledd, 

vil bli oppnådd. 

2. For mindre kildestrømmer kan den driftsansvarlige anvende et lavere nivå enn det som kreves etter nr. 1 første ledd, men 

minst nivå 1, dersom det godtgjøres til vedkommende myndighets tilfredshet at det nivået som kreves etter nr. 1 første ledd, 

ikke er teknisk mulig å oppnå eller medfører urimelige kostnader. 

3. For små kildestrømmer kan den driftsansvarlige bestemme virksomhetsdata og hver enkelt beregningsfaktor ved hjelp av 

konservative estimater i stedet for å bruke nivåer, med mindre et definert nivå kan oppnås uten ekstra innsats. 

4. For oksidasjonsfaktoren og omdanningsfaktoren skal den driftsansvarlige minst anvende de laveste nivåene som er 

oppført i vedlegg II.  
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5. Dersom vedkommende myndighet har tillatt bruk av utslippsfaktorer uttrykt som t CO2/t eller t CO2/Nm3 for brensler, og 

for brensler som brukes som innsatsmateriale i prosessen eller brukes i massebalansen i samsvar med artikkel 25, kan netto 

brennverdi overvåkes ved hjelp av et konservativt estimat i stedet for å bruke nivåer, med mindre et definert nivå kan oppnås 

uten ekstra innsats. 

Underavsnitt 2 

Virksomhetsdata 

Artikkel 27 

Bestemmelse av virksomhetsdata 

1. Den driftsansvarlige skal bestemme virksomhetsdataene for en kildestrøm på én av følgende måter: 

a) På grunnlag av en kontinuerlig måling av den prosessen som forårsaker utslippene. 

b) På grunnlag av en sammenlegging av målinger av mengder som leveres separat, der det tas hensyn til relevante 

lagerendringer. 

2. I forbindelse med nr. 1 bokstav b) skal mengden av brensel eller materiale som er bearbeidet i rapporteringsperioden, 

beregnes som mengden av brensel eller materiale som er mottatt i rapporteringsperioden, minus mengden av brensel eller 

materiale som er flyttet ut av anlegget, pluss mengden av brensel eller materiale på lager ved begynnelsen av 

rapporteringsperioden, minus mengden av brensel eller materiale på lager ved utgangen av rapporteringsperioden. 

Dersom det ikke er teknisk mulig eller vil medføre urimelige kostnader å bestemme mengder på lager gjennom direkte måling, 

kan den driftsansvarlige estimere disse mengdene med utgangspunkt i ett av følgende: 

a) Data fra tidligere år korrelert med produsert mengde i rapporteringsperioden. 

b) Dokumenterte framgangsmåter og respektive data i reviderte regnskaper for rapporteringsperioden. 

Dersom det ikke er teknisk mulig eller vil medføre urimelige kostnader å bestemme virksomhetsdata for hele kalenderåret, kan 

den driftsansvarlige velge den neste dagen som er best egnet til å skille ett rapporteringsår fra det påfølgende året, og foreta en 

avstemming til det aktuelle kalenderåret i samsvar med dette. De eventuelle avvikene for én eller flere kildestrømmer skal 

registreres tydelig, danne grunnlaget for en verdi som er representativ for kalenderåret, og tas hensyn til på en konsekvent måte 

for det påfølgende året. 

Artikkel 28 

Målesystemer under den driftsansvarliges kontroll 

1. For å bestemme virksomhetsdata i samsvar med artikkel 27 skal driftsansvarlige bruke måleresultater fra målesystemer 

som er under deres egen kontroll på anlegget, forutsatt at alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den driftsansvarlige skal utføre en usikkerhetsvurdering og sikre at usikkerhetsterskelen for det relevante nivået 

overholdes. 

b) Den driftsansvarlige skal minst én gang i året og etter hver kalibrering av et måleinstrument sikre at kalibreringsresultatene 

multiplisert med en konservativ justeringsfaktor sammenlignes med de relevante usikkerhetstersklene. Den konservative 

justeringsfaktoren skal være basert på en passende tidsserie av tidligere kalibreringer av samme eller lignende 

måleinstrumenter, for å ta hensyn til effekten av usikkerhet under drift. 

Dersom nivåterskler som er godkjent i samsvar med artikkel 12, overskrides, eller dersom utstyr konstateres ikke å oppfylle 

andre krav, skal den driftsansvarlige treffe korrigerende tiltak uten unødig forsinkelse og underrette vedkommende myndighet 

om dette. 

2. Når det underrettes om en ny overvåkingsplan, eller når det er relevant i forbindelse med en endring av den godkjente 

overvåkingsplanen, skal den driftsansvarlige forelegge vedkommende myndighet usikkerhetsvurderingen nevnt i nr. 1 bokstav 

a). 

Vurderingen skal omfatte den angitte usikkerheten for de anvendte måleinstrumentene, usikkerhet knyttet til kalibreringen og 

eventuell ytterligere usikkerhet knyttet til hvordan måleinstrumentene brukes i praksis. Usikkerhetsvurderingen skal omfatte 

usikkerhet i forbindelse med lagerendringer dersom lageranleggene kan romme minst 5 % av den årlig benyttede mengden av 

det brenslet eller materialet som vurderes. Når vurderingen utføres, skal den driftsansvarlige ta hensyn til at de angitte verdiene 

som brukes til å definere usikkerhetsterskler for nivåer i vedlegg II, viser til usikkerheten i hele rapporteringsperioden.  
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Den driftsansvarlige kan forenkle usikkerhetsvurderingen ved at største tillatte målefeil som er angitt for det måleinstrumentet 

som brukes, eller, dersom den er lavere, den usikkerheten som oppnås ved kalibrering, multiplisert med en konservativ 

justeringsfaktor for å ta hensyn til effekten av usikkerhet i drift, anses som usikkerheten i hele rapporteringsperioden i samsvar 

med kravene i nivådefinisjonene i vedlegg II, forutsatt at måleinstrumentene er installert i et miljø som passer til deres 

bruksspesifikasjoner. 

3. Uten hensyn til artikkel 2 kan vedkommende myndighet tillate at driftsansvarlige bruker måleresultater basert på 

målesystemer som er under egen deres kontroll på anlegget, dersom de dokumenterer at de anvendte måleinstrumentene er 

underlagt relevant nasjonal lovregulert måleteknisk kontroll. 

For dette formål kan den største målefeilen i drift som er tillatt i henhold til den relevante nasjonale lovgivningen om 

lovregulert måleteknisk kontroll for den relevante måleoppgaven, benyttes som usikkerhetsverdi uten at det framlegges 

ytterligere bevis. 

Artikkel 29 

Målesystemer utenfor den driftsansvarliges kontroll 

1. Dersom en forenklet usikkerhetsvurdering viser at bruk av målesystemer som er utenfor de driftsansvarliges egen kontroll, 

sammenlignet med bruk av systemer under deres kontroll i samsvar med artikkel 28, gjør det mulig for dem å overholde et 

minst like høyt nivå, gir mer pålitelige resultater og er mindre utsatt for kontrollrisiko, skal de bestemme virksomhetsdataene 

ved hjelp av målesystemer utenfor deres kontroll. 

For dette formål kan den driftsansvarlige bruke en av følgende datakilder: 

a) Beløp fra fakturaer som er utstedt av en handelspartner, forutsatt at det finner sted en kommersiell transaksjon mellom to 

uavhengige handelspartnere. 

b) Direkte avlesninger av målesystemene. 

2. Den driftsansvarlige skal sikre samsvar med det nivået som gjelder i henhold til artikkel 26. 

For dette formål kan den største målefeilen i drift som er tillatt i henhold til den relevante lovgivningen om nasjonal lovregulert 

måleteknisk kontroll for den relevante kommersielle transaksjonen, benyttes som usikkerhetsverdi uten at det framlegges 

ytterligere bevis. 

Dersom de gjeldende kravene ifølge nasjonal lovregulert måleteknisk kontroll er mindre strenge enn det gjeldende nivået i 

henhold til artikkel 26, skal den driftsansvarlige innhente dokumentasjon på den gjeldende usikkerheten fra den 

handelspartneren som er ansvarlig for målesystemet. 

Underavsnitt 3 

Beregningsfaktorer 

Artikkel 30 

Bestemmelse av beregningsfaktorer 

1. Den driftsansvarlige skal bestemme beregningsfaktorene enten som standardverdier eller som verdier basert på analyse, 

avhengig av gjeldende nivå. 

2. Den driftsansvarlige skal bestemme og rapportere beregningsfaktorer i samsvar med den tilstanden som benyttes for de 

tilknyttede virksomhetsdataene, med henvisning til brenslets eller materialets tilstand når det kjøpes inn eller brukes i prosessen 

som forårsaker utslipp, før det tørkes eller behandles på annen måte før en laboratorieanalyse. 

Dersom en slik framgangsmåte medfører urimelige kostnader, eller dersom det kan oppnås større nøyaktighet, kan den 

driftsansvarlige konsekvent rapportere virksomhetsdata og beregningsfaktorer som viser til den tilstanden brenslet eller 

materialet er i når laboratorieanalysene utføres. 

Den driftsansvarlige skal være pålagt å bestemme biomassefraksjonen bare for blandede brensler eller materialer. For andre 

brensler eller materialer skal det brukes en standard biomassefraksjon på 0 % for fossile brensler og materialer, og en standard 

biomassefraksjon på 100 % for biobrensler og for materialer som består utelukkende av biomasse.  
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Artikkel 31 

Standardverdier for beregningsfaktorer 

1. Dersom driftsansvarlige fastsetter beregningsfaktorer som standardverdier, skal de bruke en av følgende verdier, i samsvar 

med kravene for det gjeldende nivået som angitt i vedlegg II og VI: 

a) Standardfaktorer og støkiometriske faktorer oppført i vedlegg VI. 

b) Standardfaktorer som medlemsstaten bruker i sin nasjonale fortegnelse som framlegges for sekretariatet for De forente 

nasjoners rammekonvensjon om klimaendring. 

c) Litteraturverdier som er avtalt med vedkommende myndighet, herunder standardfaktorer som er offentliggjort av 

vedkommende myndighet, og som er forenlige med faktorer nevnt i bokstav b), men som er representative for mer oppdelte 

kildebrenselstrømmer. 

d) Verdier som er angitt og garantert av leverandøren av et brensel eller et materiale, dersom den driftsansvarlige kan 

godtgjøre til vedkommende myndighets tilfredshet at karboninnholdet viser et 95 % konfidensintervall som ikke overstiger 

1 %. 

e) Verdier basert på tidligere utførte analyser, dersom den driftsansvarlige kan godtgjøre til vedkommende myndighets 

tilfredshet at disse verdiene er representative for framtidige partier av samme brensel eller materiale. 

2. Den driftsansvarlige skal angi alle standardverdier som brukes i overvåkingsplanen. 

Dersom standardverdiene endres hvert år, skal den driftsansvarlige angi den aktuelle autoritative kilden til denne verdien i 

overvåkingsplanen. 

3. Vedkommende myndighet kan godkjenne en endring av standardverdiene for en beregningsfaktor i overvåkingsplanen i 

samsvar med artikkel 15 nr. 2 bare dersom den driftsansvarlige dokumenterer at den nye standardverdien fører til en mer 

nøyaktig bestemmelse av utslipp. 

4. Etter søknad fra den driftsansvarlige kan vedkommende myndighet tillate at netto brennverdi og utslippsfaktorer for 

brensler bestemmes ved hjelp av de samme nivåene som kreves for kommersielle standardbrensler, forutsatt at den 

driftsansvarlige minst hvert tredje år framlegger dokumentasjon på at intervallet på 1 % for den angitte brennverdien er 

overholdt i de siste tre årene. 

5. Etter søknad fra den driftsansvarlige kan vedkommende myndighet tillate at det støkiometriske karboninnholdet i et rent 

kjemisk stoff anses å oppnå et nivå som ellers ville kreve analyser utført i samsvar med artikkel 32–35, dersom den 

driftsansvarlige kan godtgjøre til vedkommende myndighets tilfredshet at bruk av analyser vil medføre urimelige kostnader, og 

at bruk av den støkiometriske verdien ikke vil medføre at utslippene estimeres for lavt. 

Artikkel 32 

Beregningsfaktorer basert på analyser 

1. Den driftsansvarlige skal sikre at analyser, prøvetaking, kalibreringer og valideringer i forbindelse med bestemmelse av 

beregningsfaktorer utføres ved hjelp av metoder som er basert på tilsvarende EN-standarder. 

Dersom slike standarder ikke er finnes, skal metodene være basert på passende ISO-standarder eller nasjonale 

standarder. Dersom det ikke finnes relevante offentliggjorte standarder, skal det brukes passende utkast til standarder, 

retningslinjer for god industriell praksis eller andre vitenskapelig anerkjente metoder som begrenser skjevheter i prøvetaking og 

måling. 

2. Dersom gasskromatografer for kontinuerlig bruk eller ekstraktive eller ikke-ekstraktive gassanalysatorer brukes til 

bestemmelse av utslipp, skal den driftsansvarlige innhente vedkommende myndighets godkjenning for bruk av slikt utstyr. 

Utstyret skal brukes bare i forbindelse med sammensetningsdata om gassformige brensler og materialer. Som minste 

kvalitetssikringstiltak skal den driftsansvarlige sikre at det gjennomføres en innledende validering og deretter en årlig validering 

av instrumentet. 

3. Analyseresultatetene skal brukes bare for den leveringsperioden eller det brensel- eller materialpartiet som det er blitt tatt 

prøver av, og som prøvene var ment å være representative for. 

Ved bestemmelse av en bestemt parameter skal den driftsansvarlige bruke resultatene av alle analyser som er utført med hensyn 

til denne parameteren.  
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Artikkel 33 

Prøvetakingsplan 

1. Når beregningsfaktorer bestemmes gjennom analyser, skal den driftsansvarlige innlevere en prøvetakingsplan for hvert 

brensel eller materiale til vedkommende myndighet for godkjenning i form av en skriftlig framgangsmåte som inneholder 

opplysninger om metoder for tilberedning av prøver, herunder opplysninger om ansvar, steder, hyppighet og mengder, og 

metoder for lagring og transport av prøver. 

Den driftsansvarlige skal sikre at de uttatte prøvene er representative for det relevante partiet eller den relevante 

leveringsperioden, og er objektive. Relevante elementer i prøvetakingsplanen skal avtales med laboratoriet som utfører analysen 

av det enkelte brenslet eller materialet, og planen skal inneholde bevis på at slik avtale er inngått. Den driftsansvarlige skal 

gjøre planen tilgjengelig for verifisering i henhold til gjennomføringsforordning (EU) 2018/2067. 

2. Den driftsansvarlige skal, etter avtale med laboratoriet som utfører analysen av det enkelte brenslet eller materialet, og 

med forbehold for godkjenning fra vedkommende myndighet, tilpasse elementene i prøvetakingsplanen dersom 

analyseresultatene viser at brenselets eller materialets heterogenitet i betydelig grad skiller seg fra de opplysningene om 

heterogenitet som lå til grunn for den opprinnelige prøvetakingsplanen for det spesifikke brenslet eller materialet. 

Artikkel 34 

Bruk av laboratorier 

1. Den driftsansvarlige skal sikre at laboratorier som brukes til å utføre analyser for bestemmelse av beregningsfaktorer, er 

akkreditert i samsvar med EN ISO/IEC 17025 for de relevante analysemetodene. 

2. Laboratorier som ikke er akkreditert i samsvar med EN ISO/IEC 17025, kan brukes til å bestemme beregningsfaktorer 

bare dersom den driftsansvarlige kan godtgjøre til vedkommende myndighets tilfredshet at det ikke er teknisk mulig eller vil 

medføre urimelige kostnader å få tilgang til laboratorier som nevnt i nr. 1, og at det ikke-akkrediterte laboratoriet oppfyller krav 

tilsvarende EN ISO/IEC 17025. 

3. Vedkommende myndighet skal anse at et laboratorium oppfyller krav tilsvarende EN ISO/IEC 17025 i henhold til nr. 2 

dersom den driftsansvarlige, i den grad det er mulig, i samme form og med tilsvarende detaljnivå som er fastsatt for 

framgangsmåter i artikkel 12 nr. 2, framlegger dokumentasjon på dette i samsvar med annet og tredje ledd i dette nummer. 

Med hensyn til kvalitetsstyring skal den driftsansvarlige framlegge en akkreditert sertifisering av laboratoriet i samsvar med EN 

ISO/IEC 9001 eller andre sertifiserte kvalitetsstyringssystemer som omfatter laboratoriet. I mangel av et slikt sertifisert 

kvalitetsstyringssystem skal den driftsansvarlige framlegge annen passende dokumentasjon på at laboratoriet er i stand til å 

håndtere sitt personale og sine framgangsmåter, dokumenter og oppgaver på en pålitelig måte. 

Med hensyn til teknisk kompetanse skal den driftsansvarlige framlegge dokumentasjon på at laboratoriet er kvalifisert og i 

stand til å generere teknisk gyldige resultater ved hjelp av relevante analytiske framgangsmåter. Denne dokumentasjonen skal 

minst omfatte 

a) håndtering av personalets kompetanse for de spesifikke oppgavene, 

b) lokalenes og miljøforholdenes egnethet, 

c) valg av analysemetoder og relevante standarder, 

d) dersom det er relevant, håndtering av prøvetaking og tilberedning av prøver, herunder kontroll av prøvenes integritet, 

e) dersom det er relevant, utvikling og validering av nye analysemetoder eller anvendelse av metoder som ikke omfattes av 

internasjonale eller nasjonale standarder, 

f) estimering av usikkerhet, 

g) håndtering av utstyr, herunder framgangsmåter for kalibrering, justering, vedlikehold og reparasjon av utstyr, samt 

registrering av dette, 

h) styring og kontroll av data, dokumenter og programvare, 

i) håndtering av kalibreringsposter og referansemateriale,  
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j) kvalitetssikring av kalibrering og prøvingsresultater, herunder regelmessig deltaking i programmer for egnethetsprøving, 

bruk av analysemetoder på sertifiserte referansematerialer eller sammenligning med et akkreditert laboratorium, 

k) styring av utkontrakterte prosesser, 

l) styring av oppgaver og kundeklager og sikring av at det treffes korrigerende tiltak i rett tid. 

Artikkel 35 

Analysefrekvens 

1. Den driftsansvarlige skal anvende de minstefrekvensene for analyser som er angitt for de relevante brenslene og 

materialene i vedlegg VII. 

2. Vedkommende myndighet kan tillate at den driftsansvarlige bruker en annen frekvens enn frekvensene nevnt i nr. 1 

dersom det ikke foreligger minstefrekvenser, eller dersom den driftsansvarlige dokumenterer ett av følgende: 

a) På grunnlag av historiske data, herunder analyseverdier for det aktuelle brenslet eller materialet i rapporteringsperioden 

umiddelbart forut for den inneværende rapporteringsperioden, er variasjonen i analyseverdiene for brenslet eller materialet 

ikke høyere enn 1/3 av den usikkerhetsverdien som den driftsansvarlige må overholde ved bestemmelse av 

virksomhetsdataene for brenslet eller materialet. 

b) Bruk av den påkrevde frekvensen vil medføre urimelige kostnader. 

Dersom et anlegg er i drift bare en del av året, eller dersom brensler eller materialer leveres i partier som forbrukes over mer 

enn ett kalenderår, kan vedkommende myndighet avtale en mer hensiktsmessig tidsplan for analyser med den driftsansvarlige, 

forutsatt at den gir en usikkerhet som er sammenlignbar med den som er omhandlet i første ledd bokstav a). 

Underavsnitt 4 

Særlige beregningsfaktorer 

Artikkel 36 

Utslippsfaktorer for CO2 

1. Den driftsansvarlige skal bestemme virksomhetsspesifikke utslippsfaktorer for CO2-utslipp. 

2. Utslippsfaktorer for brensler skal, også når de brukes som innsatsmateriale, uttrykkes som t CO2/TJ. 

Vedkommende myndighet kan tillate at den driftsansvarlige bruker en utslippsfaktor for et brensel uttrykt som t CO2/t, eller 

som t CO2/Nm3 for forbrenningsutslipp, dersom bruk av en utslippsfaktor uttrykt som t CO2/TJ medfører urimelige kostnader, 

eller dersom det kan oppnås minst like nøyaktige utslippsberegninger med en slik utslippsfaktor. 

3. Ved omregning av karboninnholdet til den respektive verdien av en CO2-relatert utslippsfaktor, eller omvendt, skal den 

driftsansvarlige bruke faktoren 3 664 t CO2/t C. 

Artikkel 37 

Oksidasjons- og omdanningsfaktorer 

1. Den driftsansvarlige skal minst bruke nivå 1 for å bestemme oksidasjons- eller omdanningsfaktorer. Den driftsansvarlige 

skal bruke verdien 1 som oksidasjons- eller omdanningsfaktor dersom utslippsfaktoren omfatter virkningen av en ufullstendig 

oksidasjon eller omdanning. 

Vedkommende myndighet kan imidlertid kreve at de driftsansvarlige alltid bruker nivå 1. 

2. Dersom det brukes flere brensler i et anlegg og nivå 3 skal brukes for den spesifikke oksidasjonsfaktoren, kan den 

driftsansvarlige be om godkjenning fra vedkommende myndighet til å gjøre ett av følgende eller begge deler: 

a) Bestemme en samlet oksidasjonsfaktor for hele forbrenningsprosessen og anvende denne på alle brensler. 

b) Henføre en ufullstendig oksidasjon til én større kildestrøm og bruke verdien 1 som oksidasjonsfaktor for de andre 

kildestrømmene. 

Dersom det brukes biomasse eller brenselblandinger, skal den driftsansvarlige dokumentere at anvendelse av første ledd 

bokstav a) eller b) ikke medfører at utslippene estimeres for lavt.  
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Underavsnitt 5 

Behandling av biomasse 

Artikkel 38 

Kildestrømmer av biomasse 

1. Den driftsansvarlige kan bestemme virksomhetsdataene for en kildestrøm av biomasse uten å anvende nivåer og uten å 

framlegge analytiske beviser for biomasseinnholdet dersom kildestrømmen består utelukkende av biomasse, og dersom den 

driftsansvarlige kan garantere at den ikke er forurenset med andre materialer eller brensler. 

2. Utslippsfaktoren for biomasse skal være null. 

Utslippsfaktoren for hvert brensel eller materiale skal beregnes og rapporteres som den foreløpige utslippsfaktoren bestemt i 

samsvar med artikkel 30 multiplisert med brenslets eller materialets fossile fraksjon. 

3. Torv, xylitt og fossile fraksjoner av brenselblandinger eller materialblandinger skal ikke anses som biomasse. 

4. Dersom biomassefraksjonen av brenselblandinger eller materialblandinger er lik eller høyere enn 97 %, eller dersom den 

på grunn av utslippsmengden knyttet til brenslets eller materialets fossile fraksjon klassifiseres som en liten kildestrøm, kan 

vedkommende myndighet tillate at den driftsansvarlige anvender metoder uten nivåer, herunder energibalansemetoden, for å 

bestemme virksomhetsdataene og relevante beregningsfaktorer. 

Artikkel 39 

Bestemmelse av biomassefraksjon og fossil fraksjon 

1. For brenselblandinger eller materialblandinger kan den driftsansvarlige enten forutsette fravær av biomasse og anvende en 

standard fossil fraksjon på 100 %, eller fastsette en biomassefraksjon i samsvar med nr. 2 ved anvendelse av nivåer som definert 

i vedlegg II avsnitt 2.4. 

2. Dersom den driftsansvarlige, avhengig av det påkrevde nivået, må foreta analyser for å bestemme biomassefraksjonen, 

skal dette gjøres på grunnlag av en relevant standard og analysemetodene fastsatt der, forutsatt at bruk av den standarden og 

analysemetoden er godkjent av vedkommende myndighet. 

Dersom den driftsansvarlige, avhengig av det påkrevde nivået, må foreta analyser for å bestemme biomassefraksjonen, men 

anvendelse av første ledd ikke er teknisk mulig eller vil medføre urimelige kostnader, skal den driftsansvarlige framlegge en 

alternativ estimeringsmetode for å bestemme biomassefraksjonen, for vedkommende myndighet for godkjenning. For brensler 

eller materialer som har sin opprinnelse i en produksjonsprosess med definerte og sporbare strømmer av innsatsmaterialer, kan 

den driftsansvarlige foreta estimeringen på grunnlag av en massebalanse av fossilt karbon og biomassekarbon som tilføres 

prosessen og kommer ut av prosessen. 

Kommisjonen kan fastsette retningslinjer om andre estimeringsmetoder som kan anvendes. 

3. Som unntak fra nr. 1 og 2 samt artikkel 30 skal den driftsansvarlige dersom det i samsvar med artikkel 2 bokstav j) og 

artikkel 15 i direktiv 2009/28/EF er opprettet en opprinnelsesgaranti for biogass som tilføres og deretter fjernes fra et gassnett, 

ikke bruke analyser for å bestemme biomassefraksjonen. 

AVSNITT 3 

Målingsbaserte metoder 

Artikkel 40 

Bruk av målingsbaserte overvåkingsmetoder 

Den driftsansvarlige skal bruke målingsbaserte metoder for alle utslipp av dinitrogenoksid (N2O) som fastsatt i vedlegg IV, og 

til kvantifisering av overført CO2 i samsvar med artikkel 49. 

Den driftsansvarlige skal dessuten bruke målingsbaserte metoder for CO2-utslippskilder dersom den for hver utslippskilde kan 

dokumentere samsvar med de nivåene som kreves etter artikkel 41.  
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Artikkel 41 

Nivåkrav 

1. For hver stor utslippskilde skal den driftsansvarlige anvende følgende: 

a) Når det gjelder et anlegg i kategori A, minst nivåene angitt i vedlegg VIII avsnitt 2. 

b) I andre tilfeller det høyeste nivået angitt i vedlegg VIII avsnitt 1. 

Den driftsansvarlige kan imidlertid anvende et nivå som er ett nivå lavere enn det som kreves etter første ledd, for anlegg i 

kategori C, og opp til to nivåer lavere for anlegg i kategori A og B, men minst nivå 1, dersom det godtgjøres til vedkommende 

myndighets tilfredshet at det nivået som kreves etter første ledd, ikke er teknisk mulig å oppnå eller medfører urimelige 

kostnader. 

2. For utslipp fra mindre kildestrømmer kan den driftsansvarlige anvende et lavere nivå enn det som kreves etter nr. 1 første 

ledd, men minst nivå 1, dersom det godtgjøres til vedkommende myndighets tilfredshet at det nivået som kreves etter nr. 1 

første ledd, ikke er teknisk mulig å oppnå eller medfører urimelige kostnader. 

Artikkel 42 

Målestandarder og laboratorier 

1. Alle målinger skal utføres ved hjelp av metoder som er basert på 

a) EN 14181 («Utslipp fra stasjonære kilder – Kvalitetskontroll av automatiske målesystemer»), 

b) EN 15259 («Luftundersøkelse – Måling av stasjonære utslipp – Målestrategi, måleplanlegging, rapportering og utforming 

av målested»), 

c) Andre relevante EN-standarder, særlig EN ISO 16911-2 («Utslipp fra stasjonære kilder – Manuell og automatisk 

bestemmelse av hastighet og volumstrøm i kanaler»). 

Dersom slike standarder ikke finnes, skal metodene være basert på passende ISO-standarder, standarder som er offentliggjort av 

Kommisjonen, eller nasjonale standarder. Dersom det ikke finnes relevante offentliggjorte standarder, skal det brukes passende 

utkast til standarder, retningslinjer for god industriell praksis eller andre vitenskapelig anerkjente metoder som begrenser 

skjevheter i prøvetaking og måling. 

Den driftsansvarlige skal ta hensyn til alle relevante aspekter av det kontinuerlige målesystemet, herunder plasseringen av 

utstyr, kalibrering, måling, kvalitetssikring og kvalitetskontroll. 

2. Den driftsansvarlige skal sikre at laboratorier som utfører målinger, kalibreringer og relevante vurderinger av utstyr for 

CEMS, er akkreditert i samsvar med EN ISO/IEC 17025 for de relevante analysemetodene eller kalibreringene. 

Dersom laboratoriet ikke har en slik akkreditering, skal den driftsansvarlige sikre at tilsvarende krav i artikkel 34 nr. 2 og 3 er 

oppfylt. 

Artikkel 43 

Bestemmelse av utslipp 

1. Den driftsansvarlige skal bestemme de årlige utslippene fra en utslippskilde i rapporteringsperioden ved å summere alle 

timesverdiene for den målte konsentrasjonen av klimagasser, multiplisert med timesverdiene for røykgasstrømmen, der 

timesverdiene skal være gjennomsnitt av alle individuelle måleresultater for hver driftstime. 

Når det gjelder CO2-utslipp, skal den driftsansvarlige bestemme de årlige utslippene ved hjelp av ligning 1 i vedlegg VIII. CO 

som slippes ut i atmosfæren, skal behandles som den tilsvarende molare mengden av CO2. 

Når det gjelder dinitrogenoksid (N2O), skal den driftsansvarlige bestemme årlige utslipp ved hjelp av ligningen i underavsnitt 

B.1 i avsnitt 16 i vedlegg IV. 

2. Dersom det er flere utslippskilder i ett anlegg og disse ikke kan måles som én enkelt utslippskilde, skal den 

driftsansvarlige måle utslippene fra disse kildene separat og legge sammen resultatene for å regne ut de samlede utslippene av 

den aktuelle gassen i rapporteringsperioden.  
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3. Den driftsansvarlige skal bestemme klimagasskonsentrasjonen i røykgassen ved kontinuerlig måling på et representativt 

punkt ved hjelp av følgende: 

a) Direkte måling. 

b) Ved svært høye konsentrasjoner i røykgassen, beregning av konsentrasjonen ved hjelp av en indirekte 

konsentrasjonsmåling ved anvendelse av ligning 3 i vedlegg VIII, idet det tas hensyn til de målte konsentrasjonsverdiene 

for alle øvrige komponenter i gasstrømmen som fastsatt i den driftsansvarliges overvåkingsplan. 

4. Dersom det er relevant, skal den driftsansvarlige separat bestemme alle CO2-mengder som stammer fra biomasse, og 

trekke dem fra de samlede målte CO2-utslippene. Til dette kan den driftsansvarlige bruke 

a) en beregningsbasert metode, herunder metoder med analyser og prøvetaking basert på EN ISO 13833 («Utslipp fra 

stasjonær kilde – Bestemmelse av forholdet mellom karbondioksid av henholdsvis biogent og fossilt opphav – Prøvetaking 

og bestemmelse av radiokarbon»), 

b) en annen metode basert på en relevant standard, herunder ISO 18466 («Stationary source emissions – Determination of the 

biogenic fraction in CO2 in stack gas using the balance method»), 

c) en estimeringsmetode som er offentliggjort av Kommisjonen. 

Dersom metoden som foreslås av den driftsansvarlige, innebærer kontinuerlig prøvetaking fra røykgasstrømmen, skal EN 

15259 («Luftundersøkelse – Måling av stasjonære utslipp – Målestrategi, måleplanlegging, rapportering og utforming av 

målested») anvendes. 

5. Den driftsansvarlige skal bestemme røykgasstrømmen for beregningen i samsvar med nr. 1 ved hjelp av en av følgende 

metoder: 

a) Beregning ved hjelp av en egnet massebalanse, idet det tas hensyn til alle betydelige parametrer på innsatssiden – herunder, 

for CO2-utslipp, minst innsatsmateriale, tilført luftstrøm og prosesseffektivitet – og på produksjonssiden – herunder minst 

produktmengde samt konsentrasjonen av oksygen (O2) svoveldioksid (SO2) og nitrogenoksider (NOx). 

b) Bestemmelse ved kontinuerlig måling av strømmen på et representativt punkt. 

Artikkel 44 

Dataaggregering 

1. Den driftsansvarlige skal beregne timesgjennomsnitt for hver parameter som er relevant for å bestemme utslipp gjennom 

en målingsbasert metode, herunder konsentrasjoner og røykgasstrøm, ved å bruke alle datapunkter som er tilgjengelige for den 

aktuelle timen. 

Dersom en driftsansvarlig kan generere data for kortere referanseperioder uten ytterligere kostnader, skal den driftsansvarlige 

bruke disse periodene til å bestemme de årlige utslippene i samsvar med artikkel 43 nr. 1. 

2. Dersom utstyret for kontinuerlig måling av en parameter er i uorden, utenfor rekkevidde eller er ute av drift i en del av den 

timen eller referanseperioden som er nevnt i nr. 1, skal den driftsansvarlige beregne det relaterte timegjennomsnittet pro rata for 

de gjenværende datapunktene for den aktuelle timen eller kortere referanseperioden, forutsatt at minst 80 % av det maksimale 

antallet datapunkter for en parameter er tilgjengelige. 

Artikkel 45 nr. 2–4 får anvendelse dersom mindre enn 80 % av det maksimale antallet datapunkter for en parameter er 

tilgjengelige. 

Artikkel 45 

Manglende data 

1. Dersom en del av måleutstyret i et CEMS-system er ute av drift i mer enn fem dager på rad i løpet av et kalenderår, skal 

den driftsansvarlige underrette vedkommende myndighet uten unødig opphold og foreslå hensiktsmessige tiltak for å forbedre 

kvaliteten på systemet. 

2. Dersom det ikke kan innhentes data for en gyldig time eller kortere referanseperiode i samsvar med artikkel 44 nr. 1 for én 

eller flere parametrer i den målingsbaserte metoden, fordi utstyret er i uorden, utenfor rekkevidde eller ute av drift, skal den 

driftsansvarlige bestemme erstatningsverdier for hver manglende time med data. 

3. Dersom det ikke kan innhentes data for en gyldig time eller kortere referanseperiode for en parameter som måles direkte 

som konsentrasjon, skal den driftsansvarlige beregne en erstatningsverdi som summen av en gjennomsnittlig konsentrasjon og 

to ganger det standardavviket som er knyttet til dette gjennomsnittet, ved hjelp av ligning 4 i vedlegg VIII.  
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Dersom rapporteringsperioden ikke kan anvendes til å bestemme slike erstatningsverdier på grunn av betydelige tekniske 

endringer i anlegget, skal den driftsansvarlige inngå en avtale med vedkommende myndighet om en representativ tidsramme for 

bestemmelse av gjennomsnitt og standardavvik, om mulig med en varighet på ett år. 

4. Dersom data for en gyldig time ikke kan innhentes for en annen parameter enn konsentrasjon, skal den driftsansvarlige 

innhente erstatningsverdier for denne parameteren ved hjelp av en passende massebalansemodell eller en energibalanse for 

prosessen. Den driftsansvarlige skal validere resultatene ved hjelp av de gjenstående målte parametrene i den målingsbaserte 

metoden og data under normale arbeidsforhold, idet den anvender en tidsperiode med samme varighet som datahullet. 

Artikkel 46 

Bekreftende beregning av utslipp 

Den driftsansvarlige skal bekrefte utslipp bestemt ved hjelp av målingsbaserte metoder, unntatt N2O-utslipp fra produksjon av 

salpetersyre og klimagasser som overføres til et transportnett eller et lagringssted, ved å beregne det årlige utslippet av hver 

enkelt klimagass for de samme utslippskildene og kildestrømmene. 

Bruk av nivåmetoder er ikke påkrevd. 

AVSNITT 4 

Særlige bestemmelser 

Artikkel 47 

Anlegg med lave utslipp 

1. Vedkommende myndighet kan tillate at den driftsansvarlige framlegger en forenklet overvåkingsplan i samsvar med 

artikkel 13, forutsatt at den gjelder et anlegg med lave utslipp. 

Første ledd får ikke anvendelse på anlegg som driver virksomhet som omfatter N2O, i samsvar med vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF. 

2. Med hensyn til nr. 1 første ledd skal et anlegg anses å ha lave utslipp dersom minst ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Anleggets gjennomsnittlige årlige utslipp rapportert i de verifiserte utslippsrapportene for handelsperioden umiddelbart før 

den inneværende handelsperioden var mindre enn 25 000 tonn CO2(e) per år, med unntak av CO2 fra biomasse og før 

fratrekk av overført CO2. 

b) De gjennomsnittlige årlige utslippene nevnt i bokstav a) er ikke tilgjengelige eller er ikke lenger relevante på grunn av 

endringer i anleggets grenser eller driftsforhold, men de årlige utslippene fra dette anlegget i de neste fem årene vil på 

grunnlag av et konservativt estimat være mindre enn 25 000 tonn CO2(e) per år, med unntak av CO2 fra biomasse og før 

fratrekk av overført CO2. 

3. Den driftsansvarlige for et anlegg med lave utslipp skal ikke ha plikt til å framlegge underlagsdokumentene nevnt i 

artikkel 12 nr. 1 tredje ledd og skal være fritatt fra kravet om å framlegge en forbedringsrapport som nevnt i artikkel 69 nr. 4 for 

å ta hensyn til anbefalinger om forbedringer som miljøkontrolløren har kommet med i verifiseringsrapporten. 

4. Som unntak fra artikkel 27 kan den driftsansvarlige for et anlegg med lave utslipp bestemme mengden brensel eller 

materiale ved hjelp av tilgjengelig og dokumentert kjøpsdokumentasjon og estimerte lagerendringer. Den driftsansvarlige skal 

også være fritatt fra kravet om å framlegge usikkerhetsvurderingen nevnt i artikkel 28 nr. 2 for vedkommende myndighet. 

5. Den driftsansvarlige for et anlegg med lave utslipp skal være fritatt fra kravet i artikkel 28 nr. 2 om å inkludere usikkerhet 

i forbindelse med lagerendringer i en usikkerhetsvurdering. 

6. Som unntak fra artikkel 26 nr. 1 og artikkel 41 nr. 1 kan den driftsansvarlige for et anlegg med lave utslipp anvende minst 

nivå 1 for å bestemme virksomhetsdata og beregningsfaktorer for alle kildestrømmer og for å bestemme utslipp med 

målingsbaserte metoder, med mindre større nøyaktighet kan oppnås uten ytterligere innsats fra den driftsansvarlige, uten å 

framlegge dokumentasjon på at anvendelse av høyere nivåer ikke er teknisk mulig eller vil medføre urimelige kostnader. 

7. Til bestemmelse av beregningsfaktorer på grunnlag av analyser i samsvar med artikkel 32 kan den driftsansvarlige for et 

anlegg med lave utslipp bruke ethvert laboratorium som er teknisk kvalifisert og i stand til å generere teknisk gyldige resultater 

ved hjelp av de relevante analytiske framgangsmåtene, og som dokumenterer kvalitetssikringstiltak som nevnt i artikkel 34  

nr. 3.  
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8. Dersom et anlegg med lave utslipp som omfattes av forenklet overvåking, overstiger terskelverdien nevnt i nr. 2 i løpet av 

et kalenderår, skal den driftsansvarlige for anlegget underrette vedkommende myndighet om dette uten unødig opphold. 

Den driftsansvarlige skal uten unødig opphold framlegge en vesentlig endring av overvåkingsplanen, som definert i artikkel 15 

nr. 3 bokstav b), for vedkommende myndighet for godkjenning. 

Vedkommende myndighet skal imidlertid tillate at den driftsansvarlige fortsetter å anvende forenklet overvåking, forutsatt at 

den driftsansvarlige godtgjør til vedkommende myndighets tilfredshet at terskelen nevnt i nr. 2 ikke tidligere er blitt overskredet 

i de siste fem rapporteringsperiodene og ikke vil bli overskredet igjen fra og med neste rapporteringsperiode. 

Artikkel 48 

Bundet CO2 

1. Bundet CO2 som overføres til et anlegg, herunder CO2 som inngår i naturgass, i avgasser (herunder masovngass eller 

koksovngass) eller i innsatsmaterialer i prosessen (herunder syntesegass), skal medregnes i utslippsfaktoren for denne 

kildestrømmen. 

2. Dersom bundet CO2 stammer fra virksomhet som omfattes av vedlegg I til direktiv 2003/87/EF eller er medregnet i 

samsvar med artikkel 24 i samme direktiv, og deretter overføres ut av anlegget som del av en kildestrøm til et annet anlegg og 

en annen virksomhet som omfattes av direktivet, skal det ikke telles som utslipp fra opprinnelsesanlegget. 

Dersom bundet CO2 slippes ut eller overføres ut av anlegget til enheter som ikke omfattes av nevnte direktiv, skal det imidlertid 

telles som utslipp fra opprinnelsesanlegget. 

3. De driftsansvarlige kan bestemme mengdene av bundet CO2 som overføres ut av anlegget, både på overføringsanlegget og 

på mottaksanlegget. I så fall skal mengdene av henholdsvis overført og mottatt bundet CO2 være identiske. 

Dersom mengdene av overført og mottatt bundet CO2 ikke er identiske, skal det aritmetiske gjennomsnittet av begge de målte 

verdiene brukes i både overføringsanleggets og mottaksanleggets utslippsrapporter, dersom avviket mellom verdiene kan 

tilskrives målesystemenes usikkerhet eller bestemmelsesmetoden. I slike tilfeller skal utslippsrapporten vise til tilpasningen av 

denne verdien. 

Dersom avviket mellom verdiene ikke kan forklares ut fra den godkjente usikkerhetsmarginen i målesystemene eller ut fra 

bestemmelsesmetoden, skal de driftsansvarlige for overførings- og mottaksanlegget tilpasse verdiene ved hjelp av konservative 

justeringer godkjent av vedkommende myndighet. 

Artikkel 49 

Overført CO2 

1. Den driftsansvarlige skal fra anleggets utslipp trekke fra alle mengder av CO2 som stammer fra fossilt karbon i virksomhet 

omfattet av vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, og som ikke slippes ut fra anlegget, men som 

a) overføres fra anlegget til noe av følgende: 

i) et fangstanlegg for transport og langsiktig geologisk lagring på et lagringssted som er godkjent i henhold til direktiv 

2009/31/EF, 

ii) et transportnett for langsiktig geologisk lagring på et lagringssted som er godkjent i henhold til direktiv 2009/31/EF, 

iii) et lagringssted som er godkjent i henhold til direktiv 2009/31/EF for langsiktig geologisk lagring, 

b) overføres ut av anlegget og brukes til å produsere utfelt kalsiumkarbonat, der det brukte CO2 er kjemisk bundet. 

2. I sin årlige utslippsrapport skal den driftsansvarlige for overføringsanlegget angi mottaksanleggets identifikasjonskode 

som fastsatt i samsvar med rettsaktene vedtatt i henhold til artikkel 19 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, dersom mottaksanlegget 

omfattes av det direktivet. I alle andre tilfeller skal den driftsansvarlige for overføringsanlegget oppgi navn, adresse og 

kontaktopplysninger til en kontaktperson for mottaksanlegget. 

Første ledd får også anvendelse på mottaksanlegget med hensyn til overføringsanleggets identifikasjonskode.  
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3. For å bestemme mengden av CO2 som overføres fra ett anlegg til et annet, skal den driftsansvarlige anvende en 

målingsbasert metode, herunder i samsvar med artikkel 43, 44 og 45. Utslippskilden skal svare til målepunktet, og utslippene 

skal uttrykkes som mengden overført CO2. 

Med hensyn til nr. 1 bokstav b) skal den driftsansvarlige anvende en beregningsbasert metode. 

4. For å bestemme mengden CO2 som overføres fra ett anlegg til et annet, skal den driftsansvarlige anvende det høyeste 

nivået som definert i vedlegg VIII avsnitt 1. 

Den driftsansvarlige kan imidlertid anvende nivået under dette, forutsatt at den godtgjør at anvendelse av det høyeste nivået 

som definert i vedlegg VIII avsnitt 1, ikke er teknisk mulig eller vil medføre urimelige kostnader. 

For å bestemme hvor mye CO2 som er kjemisk bundet i utfelt kalsiumkarbonat, skal den driftsansvarlige bruke datakilder som 

representerer høyeste oppnåelige nøyaktighet. 

5. De driftsansvarlige kan bestemme mengdene av CO2 som overføres ut av anlegget, både på overføringsanlegget og på 

mottaksanlegget. I så fall får artikkel 48 nr. 3 anvendelse. 

Artikkel 50 

Bruk eller overføring av N2O 

1. Dersom N2O stammer fra virksomhet omfattet av vedlegg I til direktiv 2003/87/EF for hvilken det i samme vedlegg angis 

at N2O er relevant, og et anlegg ikke slipper ut N2O, men overfører det til et annet anlegg som overvåker og rapporterer utslipp i 

samsvar med denne forordning, skal det ikke telles som utslipp fra opprinnelsesanlegget. 

Et anlegg som mottar N2O fra et anlegg og en virksomhet i samsvar med første ledd, skal overvåke de relevante gasstrømmene 

med de samme metodene, som fastsatt i denne forordning, som ville blitt brukt dersom nevne N2O var generert på 

mottaksanlegget selv. 

Dersom N2O tappes eller brukes som gass i produkter, slik at det slippes ut utenfor anlegget, eller dersom det overføres ut av 

anlegget til enheter som ikke omfattes av direktiv 2003/87/EF, skal det imidlertid telles som utslipp fra opprinnelsesanlegget, 

unntatt mengder av N2O som den driftsansvarlige for opprinnelsesanlegget kan godtgjøre til vedkommende myndighets 

tilfredshet at blir destruert ved hjelp av egnet utslippsrenseutstyr. 

2. I sin årlige utslippsrapport skal den driftsansvarlige for overføringsanlegget angi mottaksanleggets identifikasjonskode 

som fastsatt i samsvar med rettsaktene vedtatt i henhold til artikkel 19 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, dersom det er relevant. 

Første ledd får også anvendelse på mottaksanlegget med hensyn til overføringsanleggets identifikasjonskode. 

3. For å bestemme mengden av N2O som overføres fra ett anlegg til et annet, skal den driftsansvarlige anvende en 

målingsbasert metode, herunder i samsvar med artikkel 43, 44 og 45. Utslippskilden skal svare til målepunktet, og utslippene 

skal uttrykkes som mengde overført N2O. 

4. For å bestemme mengden av N2O som overføres fra ett anlegg til et annet, skal den driftsansvarlige anvende det høyeste 

nivået som definert i vedlegg VIII avsnitt 1. 

Den driftsansvarlige kan imidlertid anvende nivået under dette, forutsatt at den godtgjør at anvendelse av det høyeste nivået 

som definert i vedlegg VIII avsnitt 1, ikke er teknisk mulig eller vil medføre urimelige kostnader. 

5. De driftsansvarlige kan bestemme mengdene av N2O som overføres ut av anlegget, både på overføringsanlegget og på 

mottaksanlegget. I så fall får artikkel 48 nr. 3 tilsvarende anvendelse. 

KAPITTEL IV 

OVERVÅKING AV UTSLIPP OG TONNKILOMETERDATA FRA LUFTFART 

Artikkel 51 

Alminnelige bestemmelser 

1. Hver luftfartøyoperatør skal overvåke og rapportere utslipp fra luftfartsvirksomhet for alle flygninger omfattet av vedlegg 

I til direktiv 2003/87/EF som utføres av denne luftfartøyoperatøren i løpet av rapporteringsperioden, og som 

luftfartøyoperatøren er ansvarlig for.  
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I den forbindelse skal luftfartøyoperatøren henføre alle flygninger til kalenderåret i henhold til avgangstidspunktet målt i 

koordinert universaltid (UTC). 

2. Luftfartøyoperatører som har til hensikt å søke om vederlagsfri tildeling av kvoter i samsvar med artikkel 3e eller 3f i 

direktiv 2003/87/EF, skal også overvåke tonnkilometerdata for de samme flygningene i de aktuelle overvåkingsårene. 

3. For entydig å identifisere den luftfartøyoperatøren som definert i artikkel 3 bokstav o) i direktiv 2003/87/EF som er 

ansvarlig for en flygning, skal kjenningssignalet brukt ved flygekontroll benyttes. Kjenningssignalet skal være ett av følgende: 

a) ICAO-betegnelsen angitt i felt 7 i reiseplanen. 

b) Dersom ICAO-betegnelsen for luftfartøyoperatøren ikke er tilgjengelig, luftfartøyets registreringsmerke. 

4. Dersom luftfartøyoperatørens identitet ikke er kjent, skal vedkommende myndighet anse eieren av luftfartøyet som 

luftfartøyoperatør, med mindre eieren beviser den ansvarlige luftfartøyoperatørens identitet. 

Artikkel 52 

Framlegging av overvåkingsplaner 

1. Senest fire måneder før en luftfartøyoperatør påbegynner luftfartsvirksomhet som omfattes av vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF, skal den framlegge for vedkommende myndighet en overvåkingsplan for overvåking og rapportering av utslipp i 

samsvar med artikkel 12. 

Som unntak fra første ledd skal en luftfartøyoperatør som for første gang utfører en form for luftfartsvirksomhet som omfattes 

av vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, og som ikke kunne forutses fire måneder før virksomheten ble påbegynt, framlegge en 

overvåkingsplan for vedkommende myndighet uten unødig opphold og senest seks uker etter at virksomheten er utført. 

Luftfartøyoperatøren skal gi vedkommende myndighet en tilfredsstillende begrunnelse for at overvåkingsplanen ikke kunne 

framlegges fire måneder før virksomheten. 

Dersom forvaltningsmedlemsstaten nevnt i artikkel 18a i direktiv 2003/87/EF ikke er kjent på forhånd, skal luftfartøyoperatøren 

uten unødig opphold framlegge overvåkingsplanen når opplysninger om vedkommende myndighet i forvaltningsmedlemsstaten 

blir tilgjengelige. 

2. Dersom luftfartøyoperatøren har til hensikt å søke om vederlagsfri tildeling av kvoter i samsvar med artikkel 3e eller 3f i 

direktiv 2003/87/EF, skal den også framlegge en overvåkingsplan for overvåking og rapportering av tonnkilometerdata. Denne 

overvåkingsplanen skal framlegges senest fire måneder før begynnelsen av ett av følgende: 

a) Overvåkingsåret nevnt i artikkel 3e nr. 1 i direktiv 2003/87/EF for søknader i henhold til den artikkelen. 

b) Det andre kalenderåret i perioden nevnt i artikkel 3c nr. 2 i direktiv 2003/87/EF for søknader i henhold til artikkel 3f i 

samme direktiv. 

Artikkel 53 

Overvåkingsmetoder for utslipp fra luftfartsvirksomhet 

1. Hver luftfartøyoperatør skal bestemme de årlige CO2-utslippene fra luftfartsvirksomhet ved å multiplisere det årlige 

forbruket av hvert drivstoff (uttrykt i tonn) med den respektive utslippsfaktoren. 

2. Hver luftfartøyoperatør skal bestemme drivstofforbruket for hver flygning og hvert drivstoff, herunder drivstoff forbrukt 

av hjelpeaggregatet. For dette formål skal luftfartøyoperatøren benytte en av metodene fastsatt i vedlegg III avsnitt 1. 

Luftfartøyoperatøren skal velge den metoden som gir de mest fullstendige og aktuelle opplysningene i kombinasjon med den 

laveste usikkerheten, uten at det fører til urimelig høye kostnader. 

3. Hver luftfartøyoperatør skal bestemme mengden tanket drivstoff som nevnt i vedlegg III avsnitt 1 basert på ett av 

følgende: 

a) En måling foretatt av drivstoffleverandøren, som dokumentert på følgesedler eller fakturaer for hver flygning. 

b) Data fra luftfartøyets målesystemer om bord som er registrert i masse- og balansedokumentasjonen eller i luftfartøyets 

tekniske logg, eller som er overført elektronisk fra luftfartøyet til luftfartøyoperatøren.  
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4. Luftfartøyoperatøren skal bestemme mengden av drivstoff i tanken ved hjelp av data fra luftfartøyets målesystemer om 

bord som er registrert i masse- og balansedokumentasjonen eller i luftfartøyets tekniske logg, eller som er overført elektronisk 

fra luftfartøyet til luftfartøyoperatøren. 

5. Dersom mengden av tanket drivstoff eller mengden av drivstoff som er igjen tankene, bestemmes i volumenheter, uttrykt i 

liter, skal luftfartøyoperatøren regne om denne mengden fra volum til masse ved hjelp av densitetsverdier. Luftfartøyoperatøren 

skal bruke den densitetsverdien for drivstoffet (som kan være en faktisk verdi eller en standardverdi på 0,8 kg per liter) som 

brukes av drifts- og sikkerhetsgrunner. 

Framgangsmåten for å opplyse om bruk av faktiske eller standard densitetsverdier skal beskrives i overvåkingsplanen med 

henvisning til luftfartøyoperatørens relevante dokumentasjon. 

6. Til beregningen nevnt i nr. 1 skal luftfartøyoperatøren bruke standardutslippsfaktorene angitt i tabell 1 i vedlegg III. 

For drivstoffer som ikke er oppført i denne tabellen, skal luftfartøyoperatøren bestemme utslippsfaktoren i samsvar med artikkel 

32. For slike drivstoffer skal netto brennverdi bestemmes og rapporteres som en memopost. 

7. Som unntak fra nr. 6 kan luftfartøyoperatøren, etter godkjenning fra vedkommende myndighet, utlede utslippsfaktoren 

eller karboninnholdet den er basert på, eller netto brennverdi for kommersielle drivstoffer, fra kjøpsdokumentasjonen for de 

respektive drivstoffene, som framlagt av drivstoffleverandøren, forutsatt at utledningen skjer på grunnlag av internasjonalt 

anerkjente standarder, og forutsatt at utslippsfaktorene i tabell 1 i vedlegg III ikke kan anvendes. 

Artikkel 54 

Særlige bestemmelser om biomasse 

Artikkel 39 får tilsvarende anvendelse ved bestemmelse av biomassefraksjonen i brenselblandinger. 

Uten hensyn til artikkel 39 nr. 2 skal vedkommende myndighet tillate bruk av en metode for bestemmelse av 

biomassefraksjonen som anvendes likt i alle medlemsstater, dersom det er relevant. 

Med denne metoden skal biomassefraksjonen, netto brennverdi og utslippsfaktoren eller karboninnholdet i det drivstoffet som 

brukes i en form for luftfartsvirksomhet som omfattes av EU ETS og er oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, bestemmes 

ved hjelp av kjøpsdokumentasjonen for drivstoffet. 

Metoden skal være basert på de retningslinjene Kommisjonen har utarbeidet for å lette ensartet anvendelse av metoden i alle 

medlemsstater. 

Bruk av biodrivstoff i luftfart skal vurderes i samsvar med artikkel 18 i direktiv 2009/28/EF. 

Artikkel 55 

Operatører med lave utslipp 

1. Luftfartøyoperatører som i tre firemånedersperioder på rad opererer færre enn 243 flygninger per periode, og 

luftfartøyoperatører som opererer flygninger med et samlet årlig utslipp på mindre enn 25 000 tonn CO2 per år, skal anses som 

operatører med lave utslipp. 

2. Som unntak fra artikkel 53 kan operatører med lave utslipp estimere drivstofforbruket ved hjelp av verktøyer innført av 

Eurocontrol eller en annen relevant organisasjon, som kan behandle all relevant lufttrafikkinformasjon og hindre at utslipp 

estimeres for lavt. 

De relevante verktøyene kan benyttes bare dersom de er godkjent av Kommisjonen, herunder anvendelsen av korreksjons-

faktorer for å kompensere for eventuelle unøyaktigheter i modelleringsmetodene. 

3. Som unntak fra artikkel 12 kan operatører med lave utslipp som har til hensikt å benytte et av verktøyene nevnt i nr. 2 i 

denne artikkel, framlegge bare følgende opplysninger i overvåkingsplanen for utslipp: 

a) Opplysningene som kreves i henhold til vedlegg I avsnitt 2 nr. 1.  
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b) Dokumentasjon på at tersklene for operatører med lave utslipp fastsatt i nr. 1 i denne artikkel overholdes. 

c) Navnet på eller en henvisning til det verktøyet som nevnt i nr. 2 i denne artikkel som vil bli brukt til å estimere 

drivstofforbruket. 

Operatører med lave utslipp skal være fritatt fra kravet om å innlevere underlagsdokumentene nevnt i artikkel 12 nr. 1 tredje 

ledd. 

4. Dersom en luftfartøyoperatør bruker et av verktøyene nevnt i nr. 2 og overskrider tersklene nevnt i nr. 2 i løpet av et 

rapporteringsår, skal luftfartøyoperatøren underrette vedkommende myndighet om dette uten unødig opphold. 

Luftfartøyoperatøren skal uten unødig opphold framlegge en vesentlig endring av overvåkingsplanen, som definert i artikkel 15 

nr. 4 bokstav a) vi), for vedkommende myndighet for godkjenning. 

Vedkommende myndighet skal imidlertid tillate at luftfartøyoperatøren fortsetter å bruke et verktøy som nevnt i nr. 2, forutsatt 

at luftfartøyoperatøren godtgjør til vedkommende myndighets tilfredshet at tersklene nevnt i nr. 1 ikke tidligere er blitt 

overskredet i de siste fem rapporteringsperiodene og ikke vil bli overskredet igjen fra og med neste rapporteringsperiode. 

Artikkel 56 

Kilder til usikkerhet 

1. Luftfartøyoperatøren skal ta hensyn til kilder til usikkerhet ved valg av overvåkingsmetode i samsvar med artikkel 53  

nr. 2. 

2. Luftfartøyoperatøren skal jevnlig utføre egnet kontrollvirksomhet, herunder krysskontroller mellom den mengden tanket 

drivstoff som framgår av fakturaene, og den som vises ved måling om bord, og skal treffe korrigerende tiltak dersom det 

påvises betydelige avvik. 

Artikkel 57 

Bestemmelse av tonnkilometerdata 

1. Luftfartøyoperatører som har til hensikt å søke om vederlagsfri tildeling av kvoter i samsvar med artikkel 3e eller 3f i 

direktiv 2003/87/EF, skal overvåke tonnkilometerdata for alle flygninger som omfattes av vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, i 

de overvåkingsårene som er relevante for disse søknadene. 

2. Luftfartøyoperatøren skal beregne tonnkilometerdata ved å multiplisere distansen, beregnet i samsvar med vedlegg III 

avsnitt 3 og uttrykt i kilometer (km), med nyttelasten, beregnet som summen av massen av gods, post, passasjerer og innsjekket 

bagasje uttrykt i tonn (t). 

3. Luftfartøyoperatøren skal bestemme massen av gods og post på grunnlag av den faktiske massen eller standardmassen 

som er angitt i masse- og balansedokumentasjonen for de aktuelle flygningene. 

Luftfartøyoperatører som ikke er pålagt å ha en masse- og balansedokumentasjon, skal foreslå en egnet metode i 

overvåkingsplanen for å bestemme massen av gods og post, der taravekten av alle paller og containere som ikke er nyttelast, og 

tjenestevekten, skal unntas. 

4. Luftfartøyoperatøren skal bestemme massen av passasjerer ved å bruke ett av følgende nivåer: 

a) Nivå 1: en standardverdi på 100 kg per passasjer medregnet innsjekket bagasje. 

b) Nivå 2: massen av passasjerer og innsjekket bagasje som angitt i masse- og balansedokumentasjonen for hver flygning. 

Det valgte nivået får imidlertid anvendelse på alle flygninger i de overvåkingsårene som er relevante for søknader i henhold til 

artikkel 3e eller 3f i direktiv 2003/87/EF.  
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KAPITTEL V 

DATAHÅNDTERING OG -KONTROLL 

Artikkel 58 

Datastrømaktiviteter 

1. Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal opprette, dokumentere, gjennomføre og vedlikeholde skriftlige 

framgangsmåter for datastrømaktiviteter for overvåking og rapportering av klimagassutslipp og sikre at den årlige 

utslippsrapporten som er resultatet av datastrømaktivitetene, ikke inneholder feilopplysninger og er i samsvar med 

overvåkingsplanen, de skriftlige prosedyrene og denne forordning. 

Dersom luftfartøyoperatører har til hensikt å søke om vederlagsfri tildeling av kvoter i samsvar med artikkel 3e eller 3f i 

direktiv 2003/87/EF, får første ledd anvendelse også på overvåking og rapportering av tonnkilometerdata. 

2. Beskrivelser av skriftlige framgangsmåter for datastrømaktiviteter i overvåkingsplanen skal minst omfatte 

a) opplysningene angitt i artikkel 12 nr. 2, 

b) identifikasjon av de primære datakildene, 

c) de enkelte trinnene i datastrømmen fra primærdata til årlige utslipp eller tonnkilometerdata, som skal gjenspeile 

rekkefølgen og samspillet mellom datastrømaktivitetene, herunder relevante formler og anvendte dataaggregeringstrinn, 

d) de relevante behandlingstrinnene knyttet til hver enkelt datastrømaktivitet, herunder formler og data som brukes til å 

bestemme utslipp eller tonnkilometerdata, 

e) relevante elektroniske databehandlings- og lagringssystemer som er brukt, samt samspillet mellom slike systemer og andre 

inndata, herunder manuelle inndata, 

f) måten resultatet av datastrømaktiviteter registreres på. 

Artikkel 59 

Kontrollsystem 

1. Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal opprette, dokumentere, gjennomføre og vedlikeholde et effektivt 

kontrollsystem for å sikre at den årlige utslippsrapporten og, dersom det er relevant, tonnkilometerrapporten som er resultatet av 

datastrømaktivitetene, ikke inneholder feilopplysninger og er i samsvar med overvåkingsplanen og denne forordning. 

2. Kontrollsystemet nevnt i nr. 1 skal bestå av følgende: 

a) Den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens vurdering av iboende risiko og kontrollrisiko på grunnlag av en skriftlig 

framgangsmåte for utføring av vurderingen. 

b) Skriftlige framgangsmåter knyttet til kontrollvirksomhet som skal minske de påviste risikoene. 

3. Skriftlige framgangsmåter knyttet til kontrollvirksomhet som nevnt i nr. 2 bokstav b) skal minst omfatte 

a) kvalitetssikring av måleutstyret, 

b) kvalitetssikring av informasjonsteknologisystemet som brukes til datastrømaktiviteter, herunder datateknologi for 

prosesstyring, 

c) atskillelse av oppgaver i datastrømaktivitetene og kontrollvirksomheten samt håndtering av nødvendig kompetanse, 

d) interne gjennomgåelser og validering av data, 

e) korrigeringer og korrigerende tiltak, 

f) kontroll av utkontrakterte prosesser, 

g) registrering og dokumentasjon, herunder håndtering av dokumentversjoner.  
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4. Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal overvåke kontrollsystemets effektivitet, herunder ved å foreta interne 

gjennomgåelser og ta hensyn til miljøkontrollørens funn under den verifiseringen av årlige utslippsrapporter og, dersom det er 

relevant, tonnkilometerrapporter som utføres i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) 2018/2067. 

Dersom kontrollsystemet viser seg å være ineffektivt eller ikke står i rimelig forhold til de påviste risikoene, skal den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren søke å forbedre kontrollsystemet og oppdatere overvåkingsplanen eller de 

underliggende skriftlige framgangsmåtene for datastrømaktiviteter, risikovurderinger og kontrollvirksomhet, alt etter hva som 

er relevant. 

Artikkel 60 

Kvalitetssikring 

1. For formålene i artikkel 59 nr. 3 bokstav a) skal den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren sikre at alt relevant 

måleutstyr kalibreres, justeres og kontrolleres regelmessig, også før bruk, og kontrolleres mot målestandarder som svarer til 

internasjonale målestandarder dersom slike er tilgjengelige, i samsvar med kravene i denne forordning og i rimelig forhold til 

de påviste risikoene. 

Dersom deler av målesystemene ikke kan kalibreres, skal den driftsansvarlige angi disse i overvåkingsplanen og foreslå 

alternativ kontrollvirksomhet. 

Dersom det viser seg at utstyret ikke oppfyller kravene, skal den driftsansvarlige umiddelbart treffe nødvendige korrigerende 

tiltak. 

2. Med hensyn til systemene for kontinuerlig måling av utslipp skal den driftsansvarlige anvende kvalitetssikring basert på 

standarden for kvalitetskontroll av automatiske målesystemer (EN 14181), herunder parallelle målinger med standard 

referansemetoder minst én gang i året, som skal utføres av kvalifisert personale. 

Dersom kvalitetssikringen krever utslippsgrenseverdier som parametrer for kalibrering og funksjonsprøvinger, skal den årlige 

gjennomsnittlige timekonsentrasjonen av klimagassen brukes som erstatning for disse utslippsgrenseverdiene. Dersom den 

driftsansvarlige oppdager at kravene til kvalitetssikring ikke oppfylles, herunder dersom det er behov for rekalibrering, skal den 

driftsansvarlige umiddelbart rapportere dette til vedkommende myndighet og treffe korrigerende tiltak uten unødig opphold. 

Artikkel 61 

Kvalitetssikring av informasjonsteknologien 

For formålene i artikkel 59 nr. 3 bokstav b) skal den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren sikre at informasjons-

teknologisystemet er utformet, dokumentert, prøvd, gjennomført, kontrollert og vedlikeholdt på en slik måte at behandlingen av 

data blir pålitelig, nøyaktig og rettidig i samsvar med den risikoen som er påvist i samsvar med artikkel 59  

nr. 2 bokstav a). 

Kontrollen av informasjonsteknologisystemet skal omfatte tilgangskontroll, kontroll av reservekopiering, gjenoppretting, 

kontinuitetsplanlegging og sikkerhet. 

Artikkel 62 

Atskillelse av oppgaver 

For formålene i artikkel 59 nr. 3 bokstav c) skal den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren utpeke personer med ansvar for 

alle datastrømaktiviteter og all kontrollvirksomhet på en slik måte at uforenlige oppgaver holdes atskilt. I mangel av annen 

kontrollvirksomhet skal det for alle datastrømaktiviteter som svarer til de påviste iboende risikoene, sikres at alle relevante 

opplysninger og data bekreftes av minst én person som ikke har deltatt i bestemmelsen og registreringen av disse opplysningene 

eller dataene. 

Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal forvalte den kompetansen som kreves for de aktuelle ansvarsområdene, 

herunder passende ansvarsfordeling, opplæring og resultatgjennomgåelse. 

Artikkel 63 

Interne gjennomgåelser og validering av data 

1. For formålene i artikkel 59 nr. 3 bokstav d) og på grunnlag av de iboende risikoene og kontrollrisikoene som er påvist ved 

risikovurderingen nevnt i artikkel 59 nr. 2 bokstav a), skal den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren gjennomgå og validere 

dataene fra datastrømaktivitetene nevnt i artikkel 58.  
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Denne gjennomgåelsen og valideringen av data skal minst omfatte 

a) en kontroll av om dataene er fullstendige, 

b) en sammenligning av de dataene som den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren har innhentet, overvåket og rapportert 

gjennom flere år, 

c) en sammenligning av data og verdier fra forskjellige systemer for innsamling av driftsdata, herunder følgende 

sammenligninger dersom det er relevant: 

i) en sammenligning av kjøpsdata om brensler eller materialer med data om lagerendringer og data om forbruk for de 

relevante kildestrømmene, 

ii) en sammenligning av beregningsfaktorer som er bestemt gjennom analyse, beregnet eller innhentet fra brensel- eller 

materialleverandøren, med nasjonale eller internasjonale referansefaktorer for sammenlignbare brensler eller 

materialer, 

iii) en sammenligning av utslipp bestemt gjennom målingsbaserte metoder og resultatene av bekreftende beregning i 

samsvar med artikkel 46, 

iv) en sammenligning av aggregerte data og rådata. 

2. Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal, i den grad det er mulig, sikre at kriteriene for å avvise data som ledd i 

gjennomgåelsen og valideringen, er kjent på forhånd. For dette formål skal kriteriene for å avvise data fastsettes i 

dokumentasjonen for de relevante skriftlige framgangsmåtene. 

Artikkel 64 

Korrigeringer og korrigerende tiltak 

1. Dersom en del av datastrømaktivitetene nevnt i artikkel 58 eller kontrollaktivitetene nevnt i artikkel 59 viser seg ikke å 

fungere effektivt eller å fungere bare utenfor de grensene som er fastsatt i dokumentasjonen av framgangsmåtene for 

datastrømaktivitetene og kontrollvirksomheten, skal den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren treffe hensiktsmessige tiltak 

og korrigere avviste data, samtidig som det unngås at utslipp estimeres for lavt. 

2. I forbindelse med nr. 1 skal den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren minst 

a) vurdere gyldigheten av resultatene av de forskjellige trinnene i datastrømaktivitetene nevnt i artikkel 58 eller i 

kontrollvirksomheten nevnt i artikkel 59, 

b) fastslå årsaken til den aktuelle funksjonssvikten eller feilen, 

c) treffe passende korrigerende tiltak, herunder korrigere eventuelle berørte data i utslippsrapporten eller 

tonnkilometerrapporten, alt etter hva som er relevant. 

3. Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal utføre korrigeringene og de korrigerende tiltakene nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel på en slik måte at de avhjelper de iboende risikoene og kontrollrisikoene påvist i risikovurderingen nevnt i artikkel 59. 

Artikkel 65 

Utkontrakterte prosesser 

Dersom den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren utkontrakterer én eller flere datastrømaktiviteter nevnt i artikkel 58 eller 

former for kontrollvirksomhet nevnt i artikkel 59, skal den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren 

a) kontrollere kvaliteten på de utkontrakterte datastrømaktivitetene og den utkontrakterte kontrollvirksomheten i samsvar med 

denne forordning, 

b) definere passende krav til resultatene av de utkontrakterte prosessene og til metodene som brukes i disse prosessene. 

c) kontrollere kvaliteten på resultatene og metodene nevnt i bokstav b) i denne artikkel, 

d) sikre at de utkontrakterte aktivitetene utføres på en slik måte at de avhjelper de iboende risikoene og kontrollrisikoene 

påvist i risikovurderingen nevnt i artikkel 59.  
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Artikkel 66 

Behandling av datahull 

1. Dersom det mangler data som er relevante for bestemmelsen av et anleggs utslipp, skal den driftsansvarlige benytte en 

passende estimeringsmetode for å bestemme konservative erstatningsdata for det respektive tidsrommet og den manglende 

parameteren. 

Dersom den driftsansvarlige ennå ikke har fastsatt estimeringsmetoden i en skriftlig framgangsmåte, skal den utarbeide en slik 

skriftlig framgangsmåte og framlegge en hensiktsmessig endring av overvåkingsplanen for vedkommende myndighet for 

godkjenning i samsvar med artikkel 15. 

2. Dersom det mangler data som er relevante for bestemmelsen av en luftfartøyoperatørs utslipp for én eller flere flygninger, 

skal luftfartøyoperatøren bruke erstatningsdata for det respektive tidsrommet som er beregnet i samsvar med den alternative 

metoden definert i overvåkingsplanen. 

Dersom det ikke kan bestemmes erstatningsdata i samsvar med første ledd i dette nummer, kan utslippene for flygningen eller 

flygningene estimeres av luftfartøyoperatøren på grunnlag av drivstofforbruket bestemt ved hjelp av et verktøy som nevnt i 

artikkel 55 nr. 2. 

Dersom antallet flygninger med datahull som nevnt i første og annet ledd overstiger 5 % av antallet årlige flygninger som 

rapporteres, skal den driftsansvarlige underrette vedkommende myndighet om dette uten unødig opphold og treffe korrigerende 

tiltak for å forbedre overvåkingsmetoden. 

Artikkel 67 

Registre og dokumentasjon 

1. Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal oppbevare registreringer av alle relevante data og opplysninger, 

herunder opplysningene angitt i vedlegg IX, i minst ti år. 

De dokumenterte og arkiverte overvåkingsdataene skal muliggjøre verifisering av de årlige utslippsrapportene eller 

tonnkilometerrapportene i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) 2018/2067. Data som er rapportert av den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren gjennom et elektronisk rapporterings- og databehandlingssystem som er etablert av 

vedkommende myndighet, kan anses å være oppbevart av den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren, dersom de har tilgang 

til disse dataene. 

2. Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal sikre at relevante dokumenter er tilgjengelige når og der de behøves 

for å utføre datastrømaktivitetene og kontrollvirksomheten. 

Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal på anmodning stille disse dokumentene til rådighet for vedkommende 

myndighet og for miljøkontrolløren som verifiserer utslippsrapporten eller tonnkilometerrapporten i samsvar med forordning 

(EU) nr. 2018/2067. 

KAPITTEL VI 

RAPPORTERINGSKRAV 

Artikkel 68 

Tidsfrister og forpliktelser i forbindelse med rapportering 

1. Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal innen 31. mars hvert år framlegge for vedkommende myndighet en 

utslippsrapport som omfatter de årlige utslippene i rapporteringsperioden, og som er verifisert i samsvar med gjennomførings-

forordning (EU) 2018/2067. 

Vedkommende myndigheter kan imidlertid kreve at driftsansvarlige eller luftfartøyoperatører framlegger den verifiserte årlige 

utslippsrapporten tidligere enn 31. mars, men tidligst 28. februar. 

2. Dersom luftfartøyoperatøren velger å søke om vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i samsvar med artikkel 3e eller 3f i 

direktiv 2003/87/EF, skal luftfartøyoperatøren innen 31. mars i året etter det overvåkingsåret som er nevnt i artikkel 3e eller 3f i 

direktiv 2003/87/EF, framlegge for vedkommende myndighet en tonnkilometerrapport som omfatter tonnkilometerdataene for 

overvåkingsåret, og som er verifisert i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) 2018/2067. 

3. De årlige utslippsrapportene og tonnkilometerrapportene skal minst inneholde opplysningene angitt i vedlegg X.  
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Artikkel 69 

Rapportering om forbedringer av overvåkingsmetoden 

1. Hver driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør skal regelmessig kontrollere om den anvendte overvåkingsmetoden kan 

forbedres. 

En driftsansvarlig for et anlegg skal framlegge for vedkommende myndighet for godkjenning en rapport som inneholder 

opplysningene nevnt i nr. 2 eller 3, alt etter hva som er relevant, innen følgende frister: 

a) For et anlegg i kategori A: innen 30. juni hvert fjerde år. 

b) For et anlegg i kategori B: innen 30. juni hvert annet år. 

c) For et anlegg i kategori C: innen 30. juni hvert år. 

Vedkommende myndighet kan imidlertid fastsette en alternativ dato for innlevering av rapporten, men senest 30. september 

samme år. 

Som unntak fra nr. 6 annet og tredje ledd, og uten at det berører første ledd, kan vedkommende myndighet godkjenne, sammen 

med overvåkingsplanen eller forbedringsrapporten, en forlengelse av den fristen som gjelder i henhold til annet ledd, dersom 

den driftsansvarlige godtgjør til vedkommende myndighets tilfredshet ved framlegging av en overvåkingsplan i samsvar med 

artikkel 12 eller ved underretning om oppdateringer i samsvar med artikkel 15, eller ved framlegging av en forbedringsrapport i 

samsvar med denne artikkel, at grunnene til at forbedringstiltakene vil medføre urimelige kostnader eller ikke er teknisk 

gjennomførbare, vil bestå i et lengre tidsrom. Denne forlengelsen skal ta hensyn til det antallet år som den driftsansvarlige 

framlegger dokumentasjon for. Det samlede tidsrommet mellom forbedringsrapporter skal ikke overstige tre år for et anlegg i 

kategori C, fire år for et anlegg i kategori B eller fem år for et anlegg i kategori A. 

2. Dersom den driftsansvarlige ikke anvender minst de påkrevde nivåene i samsvar med artikkel 26 nr. 1 første ledd på større 

og mindre kildestrømmer og artikkel 41 nr. 1 på utslippskilder, skal den driftsansvarlige gi en begrunnelse for at det ikke er 

teknisk mulig eller vil medføre urimelige kostnader å anvende de påkrevde nivåene. 

Dersom det imidlertid viser seg at tiltak som er nødvendige for å nå disse nivåene, er blitt teknisk gjennomførbare og ikke 

lenger medfører urimelige kostnader, skal den driftsansvarlige underrette vedkommende myndighet om passende endringer av 

overvåkingsplanen i samsvar med artikkel 15, og framlegge forslag til gjennomføring av de tilhørende tiltakene og tidsplanen 

for dette. 

3. Dersom den driftsansvarlige anvender en alternativ overvåkingsmetode som nevnt i artikkel 22, skal den driftsansvarlige 

gi en begrunnelse for at det ikke er teknisk mulig eller vil medføre urimelige kostnader å anvende minst nivå 1 for én eller flere 

større eller mindre kildestrømmer. 

Dersom det viser seg at tiltak som er nødvendige for å nå minst nivå 1 for disse kildestrømmene, er blitt teknisk gjennomførbare 

og ikke lenger medfører urimelige kostnader, skal imidlertid den driftsansvarlige underrette vedkommende myndighet om 

passende endringer i overvåkingsplanen i samsvar med artikkel 15, og framlegge forslag til gjennomføring av de tilhørende 

tiltakene og tidsplanen for dette. 

4. Dersom det i verifiseringsrapporten som er utarbeidet i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) 2018/2067, påvises 

utestående avvik eller gis anbefalinger om forbedringer i samsvar med artikkel 27, 29 og 30 i nevnte gjennomføringsforordning, 

skal den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren innen 30. juni samme år som verifiseringsrapporten utstedes av 

miljøkontrolløren, framlegge en rapport for vedkommende myndighet for godkjenning. Rapporten skal beskrive hvordan og når 

den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren har rettet eller planlegger å rette avvikene som miljøkontrolløren har påvist, og å 

gjennomføre anbefalte forbedringer. 

Vedkommende myndighet kan imidlertid fastsette en alternativ dato for innlevering av rapporten nevnt i dette nummer, men 

senest 30. september samme år. Dersom det er relevant, kan denne rapporten kombineres med rapporten nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel. 

Dersom de anbefalte forbedringene ikke vil føre til en forbedring av overvåkingsmetoden, skal den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren gi en begrunnelse for dette. Dersom de anbefalte forbedringene vil medføre urimelige kostnader, skal den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren framlegge dokumentasjon på at kostnadene er urimelige. 

5. Nr. 4 i denne artikkel får ikke anvendelse dersom den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren allerede har rettet alle 

avvik samt etterkommet alle anbefalinger om forbedring og har framlagt tilhørende endringer av overvåkingsplanen for 

vedkommende myndighet for godkjenning i samsvar med artikkel 15 i denne forordning, før datoen fastsatt i henhold til nr. 4.  
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Artikkel 70 

Vedkommende myndighets bestemmelse av utslipp 

1. Vedkommende myndighet skal gjøre et konservativt estimat av utslippene fra et anlegg eller en luftfartøyoperatør i 

følgende situasjoner: 

a) Dersom den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren ikke har framlagt noen verifisert årlig utslippsrapport innen den 

fristen som kreves i henhold til artikkel 68 nr. 1. 

b) Dersom den verifiserte årlige utslippsrapporten nevnt i artikkel 68 nr. 1 ikke er i samsvar med denne forordning. 

c) Dersom utslippsrapporten fra en driftsansvarlig eller en luftfartøyoperatør ikke er blitt verifisert i samsvar med 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/2067. 

2. Dersom miljøkontrolløren har påvist i verifiseringsrapporten utarbeidet i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) 

2018/2067 at det foreligger feilopplysninger av ikke alvorlig art som den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren ikke har 

korrigert før utstedelsen av verifiseringsrapporten, skal vedkommende myndighet vurdere disse feilopplysningene og gjøre et 

konservativt estimat av utslippene fra anlegget eller luftfartøyoperatøren dersom det er relevant. Vedkommende myndighet skal 

underrette den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren om hvorvidt det er nødvendig å gjøre korrigeringer i utslippsrapporten, 

og i så fall hvilke. Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal gjøre disse opplysningene tilgjengelige for 

miljøkontrolløren. 

3. Medlemsstatene skal opprette en effektiv informasjonsutveksling mellom vedkommende myndigheter som er ansvarlige 

for å godkjenne overvåkingsplaner, og vedkommende myndigheter som er ansvarlige for å godkjenne årlige utslippsrapporter. 

Artikkel 71 

Tilgang til opplysninger 

Utslippsrapporter som vedkommende myndighet er i besittelse av, skal gjøres offentlig tilgjengelige av myndigheten, med 

forbehold for nasjonale regler vedtatt i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF(1). Når det gjelder anvendelse 

av unntaket fastsatt i artikkel 4 nr. 2 bokstav d) i direktiv 2003/4/EF, kan driftsansvarlige eller luftfartøyoperatører i sine 

rapporter angi hvilke opplysninger de anser som forretningsmessig følsomme. 

Artikkel 72 

Avrunding av data 

1. Samlede årlige utslipp skal rapporteres avrundet til hele tonn CO2 eller CO2(e). 

Tonnkilometer skal rapporteres som avrundede verdier for tonnkilometer. 

2. Alle variabler som brukes til å beregne utslipp, skal avrundes slik at de inkluderer alle signifikante sifre for beregning og 

rapportering av utslipp. 

3. All data per flygning skal avrundes slik at de inkluderer alle signifikante sifre for beregning av distanse og nyttelast i 

samsvar med artikkel 57 og for rapportering av tonnkilometerdata. 

Artikkel 73 

Sikring av samsvar med annen rapportering 

Hver form for virksomhet oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF som utføres av en driftsansvarlig eller en 

luftfartøyoperatør, skal når det er relevant, merkes med koder fra følgende rapporteringsordninger: 

a) Det felles rapporteringsformatet for nasjonale klimagassfortegnelser som er godkjent av de respektive organene i De 

forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring. 

b) Anleggets identifikasjonsnummer i det europeiske registeret over utslipp og overføring av forurensende stoffer i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 166/2006(2).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF av 28. januar 2003 om offentlig tilgang til miljøinformasjon, og om oppheving av 

rådsdirektiv 90/313/EØF (EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 166/2006 av 18. januar 2006 om opprettelse av et europeisk register over utslipp og 

transport av forurensende stoffer og om endring av rådsdirektiv 91/689/EØF og 96/61/EF (EUT L 33 av 4.2.2006, s. 1). 



Nr. 30/1276 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

 

c) Virksomheten i vedlegg I til forordning (EF) nr. 166/2006. 

d) NACE-koden i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006(1). 

KAPITTEL VII 

KRAV TIL INFORMASJONSTEKNOLOGI 

Artikkel 74 

Formater for elektronisk datautveksling 

1. Medlemsstatene kan kreve at den driftsansvarlige og luftfartøyoperatøren bruker elektroniske maler eller bestemte 

filformater for innsending av overvåkingsplaner og endringer av overvåkingsplanen, samt for innsending av årlige 

utslippsrapporter, tonnkilometerrapporter, verifiseringsrapporter og forbedringsrapporter. 

Maler eller filformatspesifikasjoner som utarbeides av medlemsstatene, skal minst inneholde de opplysningene som finnes i de 

elektroniske malene eller filformatspesifikasjonene som er offentliggjort av Kommisjonen. 

2. Når medlemsstatene utarbeider malene eller filformatspesifikasjonene nevnt i nr. 1 annet ledd, kan medlemsstatene velge 

ett eller begge følgende alternativer: 

a) Filformatspesifikasjoner basert på XML, for eksempel EU ETS-rapporteringsspråket offentliggjort av Kommisjonen til 

bruk i forbindelse med avanserte automatiserte systemer 

b) Maler offentliggjort i en form som kan brukes i standard kontorprogramvare, herunder regneark og tekstbehandlingsfiler. 

Artikkel 75 

Bruk av automatiserte systemer 

1. Dersom en medlemsstat velger å bruke automatiserte systemer til elektronisk datautveksling basert på 

filformatspesifikasjoner i samsvar med artikkel 74 nr. 2 bokstav a), skal disse systemene, ved gjennomføring av tekniske tiltak 

som er i samsvar med den rådende teknologien, på en kostnadseffektiv måte sikre følgende: 

a) Dataenes integritet, slik at elektroniske meldinger ikke kan endres under overføring. 

b) Dataenes fortrolighet, ved hjelp av sikkerhetsteknikker, herunder krypteringsteknikker, slik at dataene bare er tilgjengelige 

for den parten de er tiltenkt, og ikke kan fanges opp av uvedkommende. 

c) Dataenes ekthet, slik at både avsenderens og mottakerens identitet er kjent og verifisert. 

d) Dataenes uavviselighet, slik at en part i en transaksjon ikke kan benekte å ha mottatt eller sendt en transaksjon, ved hjelp av 

metoder som signeringsteknikker eller uavhengig revisjon av systemsikkerheten. 

2. Alle automatiserte systemer basert på filformatspesifikasjonene i samsvar med artikkel 74 nr. 2 bokstav a) som brukes av 

medlemsstatene til kommunikasjon mellom vedkommende myndighet, den driftsansvarlige, luftfartøyoperatøren, 

miljøkontrolløren og akkrediteringsorganet i henhold til gjennomføringsforordning (EU) 2018/2067, skal oppfylle følgende 

ikke-funksjonelle krav, ved gjennomføring av tekniske tiltak som er i samsvar med den rådende teknologien: 

a) Tilgangskontroll, slik at bare godkjente parter har tilgang til systemet og ingen data kan leses, skrives eller oppdateres av 

uvedkommende, ved gjennomføring av tekniske tiltak for å oppnå følgende: 

i) Begrensning av den fysiske tilgangen til den maskinvaren som de automatiserte systemene kjøres på, ved hjelp av 

fysiske barrierer. 

ii) Begrensning av den logiske tilgangen til de automatiserte systemene gjennom bruk av teknologi for identifikasjon, 

autentisering og godkjenning.  

  

(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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b) Tilgjengelighet, slik at det sikres datatilgang, selv etter lengre tid og etter at det eventuelt er innført ny programvare. 

c) Revisjonsspor, slik at det sikres at endringer av dataene alltid kan gjenfinnes og analyseres i ettertid. 

KAPITTEL VIII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 76 

Endringer av forordning (EU) nr. 601/2012 

I forordning (EU) nr. 601/2012 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 12 nr. 1 tredje ledd skal bokstav a) lyde: 

«a) for anlegg, dokumentasjon for hver større og mindre kildestrøm som viser overholdelse av usikkerhetstersklene for 

virksomhetsdata og beregningsfaktorer, dersom det er relevant, for de anvendte nivåene som er definert i vedlegg II 

og IV, samt dokumentasjon for hver utslippskilde som viser overholdelse av usikkerhetstersklene for de anvendte 

nivåene som er definert i vedlegg VIII, dersom det er relevant.» 

2) I artikkel 15 nr. 4 skal bokstav a) lyde: 

«a) Med hensyn til overvåkingsplanen for utslipp: 

i) En endring av utslippsfaktorverdiene fastsatt i overvåkingsplanen. 

ii) Et skifte mellom beregningsmetoder som fastsatt i vedlegg III, eller et skifte fra bruk av en beregningsmetode til 

en estimeringsmetode i samsvar med artikkel 55 nr. 2, eller omvendt. 

iii) Innføring av nye kildestrømmer. 

iv) Endringer i luftfartøyoperatørens status som en operatør med lave utslipp i henhold til artikkel 55 nr. 1 eller med 

hensyn til én av tersklene fastsatt i artikkel 28a nr. 6 i direktiv 2003/87/EF.» 

3) Artikkel 49 skal lyde: 

«Artikkel 49 

Overført CO2 

1. Den driftsansvarlige skal fra anleggets utslipp trekke fra alle mengder av CO2 som stammer fra fossilt karbon i 

virksomhet omfattet av vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, og som ikke slippes ut fra anlegget, men som 

a) overføres fra anlegget til noe av følgende: 

i) et fangstanlegg for transport og langsiktig geologisk lagring på et lagringssted som er godkjent i henhold til 

direktiv 2009/31/EF, 

ii) et transportnett for langsiktig geologisk lagring på et lagringssted som er godkjent i henhold til direktiv 

2009/31/EF, 

iii) et lagringssted som er godkjent i henhold til direktiv 2009/31/EF for langsiktig geologisk lagring, 

b) overføres ut av anlegget og brukes til å produsere utfelt kalsiumkarbonat, der det brukte CO2 er kjemisk bundet. 

2. I sin årlige utslippsrapport skal den driftsansvarlige for overføringsanlegget angi mottaksanleggets 

identifikasjonskode som fastsatt i samsvar med rettsaktene vedtatt i henhold til artikkel 19 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, 

dersom mottaksanlegget omfattes av det direktivet. I alle andre tilfeller skal den driftsansvarlige for overføringsanlegget 

oppgi navn, adresse og kontaktopplysninger til en kontaktperson for mottaksanlegget. 

Første ledd får også anvendelse på mottaksanlegget med hensyn til overføringsanleggets identifikasjonskode. 

3. For å bestemme mengden av CO2 som overføres fra ett anlegg til et annet, skal den driftsansvarlige anvende en 

målingsbasert metode, herunder i samsvar med artikkel 43, 44 og 45. Utslippskilden skal svare til målepunktet, og 

utslippene skal uttrykkes som mengden overført CO2. 

Med hensyn til nr. 1 bokstav b) skal den driftsansvarlige anvende en beregningsbasert metode.  
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4. For å bestemme mengden CO2 som overføres fra ett anlegg til et annet, skal den driftsansvarlige anvende det høyeste 

nivået som definert i vedlegg VIII avsnitt 1. 

Den driftsansvarlige kan imidlertid anvende nivået under dette, forutsatt at den godtgjør at anvendelse av det høyeste 

nivået som definert i vedlegg VIII avsnitt 1, ikke er teknisk mulig eller vil medføre urimelige kostnader. 

For å bestemme hvor mye CO2 som er kjemisk bundet i utfelt kalsiumkarbonat, skal den driftsansvarlige bruke datakilder 

som representerer høyeste oppnåelige nøyaktighet. 

5. De driftsansvarlige kan bestemme mengdene av CO2 som overføres ut av anlegget, både på overføringsanlegget og 

på mottaksanlegget. In such cases, Article 48(3) shall apply.’ 

4) I artikkel 52 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 5 utgår. 

b) Nr. 6 skal lyde: 

«6. Dersom mengden av tanket drivstoff eller mengden av drivstoff som er igjen tankene, bestemmes i 

volumenheter, uttrykt i liter, skal luftfartøyoperatøren regne om denne mengden fra volum til masse ved hjelp av 

densitetsverdier. Luftfartøyoperatøren skal bruke den densitetsverdien for drivstoffet (som kan være en faktisk verdi 

eller en standardverdi på 0,8 kg per liter) som brukes av drifts- og sikkerhetsgrunner. 

Framgangsmåten for å opplyse om bruk av faktiske eller standard densitetsverdier skal beskrives i overvåkingsplanen 

med henvisning til luftfartøyoperatørens relevante dokumentasjon.» 

c) Nr. 7 skal lyde: 

«7. Til beregningen nevnt i nr. 1 skal luftfartøyoperatøren bruke standardutslippsfaktorene angitt i tabell 2 i vedlegg 

III. For drivstoffer som ikke er oppført i denne tabellen, skal luftfartøyoperatøren bestemme utslippsfaktoren i samsvar 

med artikkel 32. For slike drivstoffer skal netto brennverdi bestemmes og rapporteres som en memopost.» 

5) I artikkel 54 nr. 2 skal første ledd lyde: 

«2. Som unntak fra artikkel 52 kan operatører med lave utslipp estimere drivstofforbruket ved hjelp av verktøyer innført 

av Eurocontrol eller en annen relevant organisasjon, som kan behandle all relevant lufttrafikkinformasjon og hindre at 

utslipp estimeres for lavt.» 

6) I artikkel 55 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Luftfartøyoperatøren skal ta hensyn til kilder til usikkerhet ved valg av overvåkingsmetode i samsvar med 

artikkel 52 nr. 2.» 

b) Nr. 2, 3 og 4 utgår. 

7) I artikkel 59 skal nr. 1 lyde: 

«For formålene i artikkel 58 nr. 3 bokstav a) skal den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren sikre at alt relevant 

måleutstyr kalibreres, justeres og kontrolleres regelmessig, også før bruk, og kontrolleres mot målestandarder som svarer 

til internasjonale målestandarder dersom slike er tilgjengelige, i samsvar med kravene i denne forordning og i rimelig 

forhold til de påviste risikoene. 

Dersom deler av målesystemene ikke kan kalibreres, skal den driftsansvarlige angi disse i overvåkingsplanen og foreslå 

alternativ kontrollvirksomhet. 

Dersom det viser seg at utstyret ikke oppfyller kravene, skal den driftsansvarlige umiddelbart treffe nødvendige 

korrigerende tiltak.» 

8) I artikkel 65 nr. 2 skal nytt tredje ledd lyde: 

«Dersom antallet flygninger med datahull som nevnt i første og annet ledd overstiger 5 % av antallet årlige flygninger som 

rapporteres, skal den driftsansvarlige underrette vedkommende myndighet om dette uten unødig opphold og treffe 

korrigerende tiltak for å forbedre overvåkingsmetoden.»  
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9) I vedlegg I avsnitt 2 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2 bokstav b) ii) skal lyde: 

«ii) framgangsmåter for måling av tanket drivstoffmengde og drivstoffmengde i tankene, en beskrivelse av 

måleinstrumentene som brukes, og prosedyrene for registrering, gjenfinning, overføring og lagring av 

informasjon om målinger, alt etter hva som er relevant,» 

b) Nr. 2 bokstav b) iii) skal lyde: 

«iii) metoden for å bestemme densitet, dersom det er relevant,» 

c) Nr. 2 bokstav b) iv) skal lyde: 

«iv) begrunnelse for den overvåkingsmetoden som er valgt for å sikre lavest mulig usikkerhetsnivå i samsvar med 

artikkel 55 nr. 1,» 

d) Nr. 2 bokstav d) utgår. 

e) Nr. 2 bokstav f) skal lyde: 

«f) En beskrivelse av framgangsmåtene og systemene for å påvise, vurdere og håndtere datahull i samsvar med 

artikkel 65 nr. 2.» 

10) I vedlegg III utgår avsnitt 2. 

11) I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a) I avsnitt 10 underavsnitt B utgår fjerde ledd. 

b) I avsnitt 14 underavsnitt B utgår tredje ledd. 

12) I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

a) Avsnitt 1 nr. 2 skal lyde: 

«Dokumenter som begrunner valget av overvåkingsmetode og dokumenter som begrunner midlertidige eller faste 

endringer av overvåkingsmetoder, og, dersom det er relevant, nivåer som er godkjent av vedkommende myndighet.» 

b) Avsnitt 3 nr. 5 skal lyde: 

«5) Dokumentasjon av metoden for håndtering av datahull dersom det er relevant, antallet flygninger der det forekom 

datahull, dataene som er brukt for å fylle datahullene, dersom slike forekom, og, dersom antall flygninger med 

datahull overskred 5 % av de rapporterte flygningene, årsakene til datahullene samt dokumentasjon på 

korrigerende tiltak som er truffet.» 

13) I vedlegg X avsnitt 2 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 7 skal lyde: 

«7) Det samlede antallet flygninger per par av stater som omfattes av rapporten,» 

b) Følgende punkt tilføyes etter punkt 7: 

«7a) Massen av drivstoff (i tonn) per drivstofftype per par av stater.» 

c) Nr. 10 bokstav a) skal lyde: 

«a) Antallet flygninger der det forekom datahull, uttrykt som en prosentandel av antallet årlige flygninger, samt 

omstendighetene rundt og årsakene til datahullene.» 

d) Nr. 11 bokstav a) skal lyde: 

‘(a) Antallet flygninger der det forekom datahull, uttrykt som en prosentandel (avrundet til nærmeste 0,1 %) av 

antallet årlige flygninger, samt omstendighetene rundt og årsakene til datahullene.» 

Artikkel 77 

Oppheving av forordning (EU) 601/2012 

1. Forordning (EU) nr. 601/2012 oppheves med virkning fra 1. januar 2021. 

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg XI. 

2. Bestemmelsene i forordning (EU) 601/2012 får fortsatt anvendelse på overvåking, rapportering og verifisering av utslipp 

og, dersom det er relevant, virksomhetsdata, som forekommer før 1. januar 2021. 
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Artikkel 78 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2021. 

Imidlertid får artikkel 76 anvendelse fra 1. januar 2019 eller fra ikrafttredelsesdatoen for denne forordning, avhengig av hvilken 

dato som kommer sist. 

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

Utferdiget i Brussel 19. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Minsteinnhold i overvåkingsplanen (artikkel 12 nr. 1) 

1. MINSTEINNHOLD I OVERVÅKINGSPLANEN FOR ANLEGG 

Overvåkingsplanen for et anlegg skal minst inneholde følgende opplysninger: 

1) Generelle opplysninger om anlegget: 

a) En beskrivelse av anlegget og av de virksomhetsformene som utføres ved anlegget, som skal overvåkes, med en 

liste over utslippskilder og kildestrømmer som skal overvåkes for hver virksomhetsform som utføres ved anlegget, 

og som oppfyller følgende kriterier: 

i) Beskrivelsen skal være tilstrekkelig til å vise at verken datahull eller dobbelttelling av utslipp forekommer. 

ii) Et enkelt diagram over utslippskilder, kildestrømmer, prøvetakingspunkter og måleutstyr skal tilføyes når 

vedkommende myndighet ber om det, eller dersom diagrammet forenkler beskrivelsen av anlegget eller 

henvisningen til utslippskilder, kildestrømmer, måleutstyr og alle andre deler av anlegget som er relevante for 

overvåkingsmetoden, herunder datastrømaktiviteter og kontrollvirksomhet. 

b) En beskrivelse av framgangsmåten for håndtering av ansvarsfordelingen i forbindelse med overvåking og 

rapportering ved anlegget, og for håndtering av det ansvarlige personalets kompetanse. 

c) En beskrivelse av framgangsmåten for regelmessig evaluering av overvåkingsplanens egnethet som minst omfatter 

følgende: 

i) Kontroll av listen over utslippskilder og kildestrømmer for å sikre at den er fullstendig, og for å sikre at alle 

relevante endringer i anleggets art og funksjon blir tatt med i overvåkingsplanen. 

ii) Vurdering av om usikkerhetstersklene er overholdt for virksomhetsdata og andre parametrer, dersom det er 

relevant, for de anvendte nivåene for hver kildestrøm og utslippskilde. 

iii) Vurdering av potensielle tiltak for forbedring av den anvendte overvåkingsmetoden. 

d) En beskrivelse av de skriftlige framgangsmåtene for datastrømaktiviteter i samsvar med artikkel 58, herunder 

eventuelt et forklarende diagram. 

e) En beskrivelse av de skriftlige framgangsmåtene for kontrollvirksomhet som er utarbeidet i samsvar med artikkel 

59. 

f) Dersom det er relevant, opplysninger om relevante forbindelser til virksomhet som utføres innenfor rammen av 

fellesskapsordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), opprettet i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1221/2009(1), til systemer som omfattes av den harmoniserte standarden ISO 14001:2004, 

og til andre miljøstyringsordninger, herunder opplysninger om framgangsmåter og kontroller av betydning for 

overvåking og rapportering av klimagassutslipp. 

g) Overvåkingsplanens versjonsnummer og fra hvilken dato den versjonen av overvåkingsplanen får anvendelse. 

h) Anleggets kategori. 

2) En detaljert beskrivelse av de beregningsbaserte metodene når disse anvendes, som skal omfatte følgende: 

a) En detaljert beskrivelse av den anvendte beregningsbaserte metoden, herunder en liste over inndata og 

beregningsformler som brukes, en liste over de nivåene som anvendes for virksomhetsdata, og alle relevante 

beregningsfaktorer for hver av kildestrømmene som overvåkes. 

b) Dersom det er relevant, og dersom den driftsansvarlige har til hensikt å bruke en forenkling for mindre og små 

kildestrømmer, en kategorisering av kildestrømmene i større, mindre og små kildestrømmer. 

c) En beskrivelse av målesystemene som brukes, og deres måleområde og spesifiserte usikkerhet, samt nøyaktig 

plassering av måleinstrumentene som skal brukes for hver av kildestrømmene som skal overvåkes.  

  

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 1. 
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d) Dersom det er relevant, standardverdiene som er brukt for beregningsfaktorer, med angivelse av faktorens kilde, 

eller den relevante kilden som standardfaktoren periodisk vil bli hentet fra, for hver kildestrøm. 

e) Dersom det er relevant, en liste over analysemetodene som skal brukes til å fastsette alle relevante 

beregningsfaktorer for hver kildestrøm, og en beskrivelse av de skriftlige framgangsmåtene for disse analysene. 

f) Dersom det er relevant, en beskrivelse av framgangsmåten som ligger til grunn for prøvetakingsplanen for brensel 

og materialer som skal analyseres, og framgangsmåten som brukes for å revidere prøvetakingsplanens egnethet. 

g) Dersom det er relevant, en liste over laboratorier som deltar i utføringen av relevante analytiske framgangsmåter, 

og, dersom laboratoriet ikke er akkreditert i samsvar med artikkel 34 nr. 1, en beskrivelse av framgangsmåten som 

brukes for å dokumentere overholdelse av tilsvarende krav i samsvar med artikkel 34 nr. 2 og 3. 

3) Dersom det benyttes en alternativ overvåkingsmetode i samsvar med artikkel 22, en detaljert beskrivelse av 

overvåkingsmetoden som brukes på alle kildestrømmer eller utslippskilder som det ikke brukes en nivåmetode på, og 

en beskrivelse av den skriftlige framgangsmåten som brukes ved den tilknyttede usikkerhetsanalysen som skal utføres. 

4) En detaljert beskrivelse av de målingsbaserte metodene, dersom disse anvendes, som skal omfatte følgende: 

a) En beskrivelse av målemetoden, herunder beskrivelser av alle skriftlige framgangsmåter som er relevante for 

målingen, samt følgende: 

i) Eventuelle beregningsformler som brukes til dataaggregering og til å bestemme de årlige utslippene fra hver 

utslippskilde. 

ii) Metoden for å bestemme om gyldige timer eller kortere referanseperioder kan beregnes for hver parameter, og 

for å erstatte manglende data i samsvar med artikkel 45. 

b) En liste over alle relevante utslippspunkter ved normal drift og ved begrenset drift og i overgangsfaser, herunder 

driftsstans eller innkjøring, supplert med et prosessdiagram på anmodning fra vedkommende myndighet. 

c) Dersom en røykgasstrøm utledes ved beregning, en beskrivelse av den skriftlige framgangsmåten for denne 

beregningen for hver utslippskilde som overvåkes med en målingsbasert metode. 

d) En liste over alt relevant utstyr, med angivelse av målefrekvens, måleområde og usikkerhet. 

e) En liste over anvende standarder og eventuelle avvik fra disse standardene. 

f) En beskrivelse av den skriftlige framgangsmåten for gjennomføring av de bekreftende beregningene fastsatt i 

artikkel 46, dersom det er relevant. 

g) En beskrivelse av hvordan CO2 som stammer fra biomasse, bestemmes og trekkes fra de målte CO2-utslippene, og 

av den skriftlige framgangsmåten som brukes for dette formålet, dersom det er relevant. 

h) Dersom det er relevant, og dersom den driftsansvarlige har til hensikt å bruke en forenkling for mindre og små 

kildestrømmer, en kategorisering av kildestrømmene i større, mindre og små kildestrømmer. 

5) I tillegg til elementene som er oppført i nr. 4, dersom N2O-utslipp overvåkes, en detaljert beskrivelse av 

overvåkingsmetoden, eventuelt i form av beskrivelser av de skriftlige framgangsmåtene som brukes, herunder en 

beskrivelse av følgende: 

a) Metoden og parametrene som brukes for å bestemme mengden materialer som brukes i produksjonsprosessen, og 

den største materialmengden brukt ved full kapasitet. 

b) Metoden og parametrene som brukes for å bestemme mengden produkt som framstilles per time, uttrykt som 

henholdsvis salpetersyre (100 %), adipinsyre (100 %), kaprolaktam, glyoksal og glyoksylsyre per time. 

c) Metoden og parametrene som brukes for å bestemme N2O-konsentrasjonen i røykgassen fra hver utslippskilde, og 

tilhørende måleområde og usikkerhet, samt nærmere opplysninger om alternative metoder som skal anvendes 

dersom konsentrasjonene faller utenfor måleområdet, og i hvilke situasjoner dette kan skje. 

d) Beregningsmetoden som brukes for å bestemme N2O-utslipp fra periodiske, urensede kilder ved produksjon av 

salpetersyre, adipinsyre, kaprolaktam, glyoksal og glyoksylsyre.  
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e) På hvilken måte eller i hvilken grad anlegget drives med variabel belastning, og hvordan driftsledelsen utøves. 

f) Metoden og eventuelle beregningsformler som brukes for å bestemme de årlige N2O-utslippene og de tilsvarende 

CO2(e)-verdiene for hver utslippskilde. 

g) Opplysninger om prosessforhold som avviker fra normal drift, en indikasjon på disse forholdenes mulige hyppighet 

og varighet samt en indikasjon på størrelsen på N2O-utslippene under de avvikende prosessforholdene, som for 

eksempel ved funksjonssvikt i renseutstyret. 

6) En detaljert beskrivelse av overvåkingsmetoden når det gjelder utslipp av perfluorkarboner fra produksjon av 

primæraluminium, eventuelt i form av en beskrivelse av de skriftlige framgangsmåtene som anvendes, som omfatter 

følgende: 

a) Dersom det er relevant, datoene for målinger utført for å bestemme de anleggsspesifikke utslippsfaktorene for 

SEFCF4 eller OVC, og FC2F6 samt en tidsplan for senere bestemmelse av disse verdiene. 

b) Dersom det er relevant, protokollen som beskriver framgangsmåten som brukes for å bestemme de 

anleggsspesifikke utslippsfaktorene for CF4 og C2F6, som også viser at målingene er og vil bli utført i tilstrekkelig 

lang tid til at de målte verdiene konvergerer, men minst i 72 timer. 

c) Dersom det er relevant, metoden for å bestemme hvor effektiv oppsamlingen av diffuse utslipp er ved anlegg for 

produksjon av primæraluminium. 

d) En beskrivelse av celletype og anodetype. 

7) En detaljert beskrivelse av overvåkingsmetoden dersom det foretas overføring av bundet CO2 som del av en kildestrøm 

i samsvar med artikkel 48, overføring av CO2 i samsvar med artikkel 49 eller overføring av N2O i samsvar med artikkel 

50, eventuelt i form av en beskrivelse av de skriftlige framgangsmåtene som anvendes, som omfatter 

a) dersom det er relevant, plasseringen av utstyr for temperatur- og trykkmåling i et transportnett, 

b) dersom det er relevant, framgangsmåter for å forebygge, påvise og kvantifisere lekkasjer fra transportnett, 

c) for transportnett, framgangsmåter som effektivt sikrer at CO2 overføres bare til anlegg som har gyldig 

utslippstillatelse for klimagasser, eller der eventuelle CO2-utslipp blir effektivt overvåket og gjort rede for i samsvar 

med artikkel 49, 

d) identifikasjon av mottaks- og overføringsanlegget ved hjelp av anleggenes identifikasjonskode som fastsatt i 

samsvar med forordning (EU) nr. 1193/2011, 

e) dersom det er relevant, en beskrivelse av systemer for kontinuerlig måling som brukes ved overføringspunktene for 

CO2 eller N2O mellom anlegg som overfører CO2 eller N2O, eller av bestemmelsesmetoden i samsvar med artikkel 

48, 49 eller 50, 

f) dersom det er relevant, en beskrivelse av den konservative estimeringsmetoden som brukes til å bestemme 

biomassefraksjonen av overført CO2 i samsvar med artikkel 48 eller 49., 

g) dersom det er relevant, kvantifiseringsmetodene for utslipp eller frigivelse av CO2 til vannsøylen fra potensielle 

lekkasjer og de anvendte og eventuelt tilpassede kvantifiseringsmetodene for faktiske utslipp eller frigivelse av CO2 

til vannsøylen fra lekkasjer, som angitt i vedlegg IV avsnitt 23. 

2. MINSTEINNHOLD I OVERVÅKINGSPLANER FOR UTSLIPP FRA LUFTFART 

1. Overvåkingsplanen skal inneholde følgende opplysninger for alle luftfartøyoperatører: 

a) Identifikasjon av luftfartøyoperatøren, kjenningssignal eller annen entydig betegnelse som brukes ved 

flygekontroll, kontaktopplysninger til luftfartøyoperatøren og til en ansvarlig person hos denne, kontaktadresse, 

forvaltningsmedlemsstat og vedkommende myndighet i forvaltningsmedlemsstaten. 

b) En foreløpig liste over de typene av luftfartøyer i luftfartøyoperatørens flåte som er i bruk på tidspunktet for 

framlegging av overvåkingsplanen, samt antall luftfartøyer per type, og en veiledende liste over ytterligere 

luftfartøytyper som forventes å bli brukt, herunder, dersom det er tilgjengelig, et estimert antall luftfartøyer per type 

samt kildestrømmene (drivstofftypene) forbundet med hver luftfartøytype.  
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c) En beskrivelse av de framgangsmåtene, systemene og ansvarsområdene som brukes for å oppdatere listen over 

utslippskilder i løpet av overvåkingsåret for å sikre at overvåkingen og rapporteringen av utslipp fra eide og 

innleide luftfartøyer er fullstendig. 

d) En beskrivelse av framgangsmåtene som brukes for å overvåke at listen over flygninger under den entydige 

betegnelsen etter flyplasspar er fullstendig, og framgangsmåtene som brukes for å fastslå om flygninger er omfattet 

av vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, for å sikre at dataene er fullstendige og dobbelttelling unngås. 

e) En beskrivelse av framgangsmåten for håndtering og fordeling av ansvar for overvåking og rapportering, og for 

håndtering av det ansvarlige personalets kompetanse. 

f) En beskrivelse av framgangsmåten for regelmessig evaluering av overvåkingsplanens egnethet, herunder eventuelle 

tiltak for å forbedre overvåkingsmetoden og tilhørende framgangsmåter som anvendes. 

g) En beskrivelse av de skriftlige framgangsmåtene for datastrømaktiviteter som fastsatt i artikkel 58, herunder 

eventuelt et forklarende diagram. 

h) En beskrivelse av de skriftlige framgangsmåtene for kontrollvirksomheten som er opprettet i samsvar med artikkel 

59. 

i) Dersom det er relevant, opplysninger om relevante forbindelser til virksomhet som utføres innenfor rammen av 

EMAS, til systemer som omfattes av den harmoniserte standarden ISO 14001:2004, og til andre 

miljøstyringsordninger, herunder opplysninger om framgangsmåter og kontroller av betydning for overvåking og 

rapportering av klimagassutslipp. 

j) Overvåkingsplanens versjonsnummer og fra hvilken dato den versjonen av overvåkingsplanen får anvendelse. 

k) En bekreftelse dersom luftfartøyoperatøren har til hensikt å benytte seg av forenklingen nevnt i artikkel 28a nr. 6 i 

direktiv 2003/87/EF. 

2. Overvåkingsplanen skal inneholde følgende opplysninger for luftfartøyoperatører som ikke er operatører med lave 

utslipp etter definisjonen i artikkel 55 nr. 1, eller som ikke har til hensikt å bruke et verktøy for operatører med lave 

utslipp i samsvar med artikkel 55 nr. 2: 

a) En beskrivelse av den skriftlige framgangsmåten som skal brukes for å fastsette overvåkingsmetoden for ytterligere 

luftfartøytyper som en luftfartøyoperatør har til hensikt å bruke. 

b) En beskrivelse av de skriftlige framgangsmåtene for overvåking av drivstofforbruk i hvert luftfartøy, herunder 

i) den valgte metoden (metode A eller metode B) for beregning av drivstofforbruket, og dersom det ikke brukes 

samme metode for alle luftfartøytyper, en begrunnelse for valget av metode samt en liste som angir hvilken 

metode som brukes under hvilke forhold, 

ii) framgangsmåter for måling av tanket drivstoffmengde og drivstoffmengde i tankene, en beskrivelse av 

måleinstrumentene som brukes, og prosedyrene for registrering, gjenfinning, overføring og lagring av 

informasjon om målinger, alt etter hva som er relevant, 

iii) metoden for å bestemme densitet, dersom det er relevant, 

iv) begrunnelse for den overvåkingsmetoden som er valgt for å sikre lavest mulig usikkerhetsnivå i samsvar med 

artikkel 56 nr. 1. 

c) En liste over avvik for særskilte flyplasser fra den generelle overvåkingsmetoden som beskrevet i bokstav b), 

dersom det på grunn av særlige omstendigheter ikke er mulig for luftfartøyoperatøren å framlegge alle data som 

kreves for den fastsatte overvåkingsmetoden. 

d) Utslippsfaktorer som benyttes for hver drivstofftype, eller med hensyn til alternative drivstoffer, metodene for å 

bestemme utslippsfaktorene, herunder metoden for prøvetaking, analysemetoder, en beskrivelse av de laboratoriene 

som brukes, og av deres akkreditering og/eller deres framgangsmåter for kvalitetssikring. 

e) En beskrivelse av framgangsmåtene og systemene for å påvise, vurdere og håndtere datahull i samsvar med artikkel 

66 nr. 2. 

3. MINSTEINNHOLD I OVERVÅKINGSPLANER FOR TONNKILOMETERDATA 

Overvåkingsplanen for tonnkilometerdata skal inneholde følgende opplysninger: 

a) Elementene angitt i avsnitt 2 nr. 1 i dette vedlegg. 
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b) En beskrivelse av de skriftlige framgangsmåtene som brukes for å bestemme tonnkilometerdata per flygning, herunder 

i) framgangsmåter, ansvarsområder, datakilder og beregningsformler for bestemmelse og registrering av distanse per 

flyplasspar, 

ii) det nivået som brukes for å bestemme massen av passasjerer medregnet innsjekket bagasje; dersom nivå 2 brukes, 

skal det også gis en beskrivelse av framgangsmåten for beregning av massen av passasjerer og bagasje, 

iii) en beskrivelse av framgangsmåtene som brukes for å bestemme massen av gods og post, dersom det er relevant, 

iv) en beskrivelse av det måleutstyret som brukes til å måle massen av passasjerer, gods og post, alt etter hva som er 

relevant. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Nivådefinisjoner for beregningsbaserte metoder som gjelder anlegg (artikkel 12 nr. 1) 

1. DEFINISJON AV NIVÅER FOR VIRKSOMHETSDATA 

Usikkerhetstersklene i tabell 1 får anvendelse på nivåer som er relevante for virksomhetsdata i samsvar med artikkel 28  

nr. 1 bokstav a) og artikkel 29 nr. 2 første ledd samt vedlegg IV til denne forordning. Usikkerhetsnivåene skal tolkes som 

største tillatte usikkerhet for bestemmelse av kildestrømmer i en rapporteringsperiode. 

Dersom tabell 1 ikke omfatter virksomhet som er oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, og massebalansen ikke 

anvendes, skal den driftsansvarlige bruke nivåene som er oppført i tabell 1 under «Forbrenning av brensler og brensler 

brukt som innsatsmaterialer i prosessen» for disse formene for virksomhet. 

Table 1 

Nivåer for virksomhetsdata (største tillatte usikkerhet for hvert nivå) 

Type virksomhet/kildestrøm Parameter som usikkerheten får anvendelse på Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 

Forbrenning av brensler og brensler brukt som innsatsmaterialer i prosessen 

Kommersielle 

standardbrensler Mengde brensel [t] eller [Nm3] ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 

Andre brensler i gassform og 

flytende form Mengde brensel [t] eller [Nm3] ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 

Faste brensler Mengde brensel [t] ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 

Fakling Mengde faklet gass [Nm3] ± 17,5 % ± 12,5 % ± 7,5 %  

Gassvasking: karbonat 

(metode A) Mengde forbrukt karbonat [t] ± 7,5 %    

Gassvasking: gipsstein 

(metode B) Mengde framstilt gipsstein [t] ± 7,5 %    

Gassvasking: urea Mengde forbrukt urea ± 7,5 %    

Raffinering av mineralolje 

Regenerering ved katalytisk 

krakking(*) 

Usikkerhetskrav gjelder separat for hver 

utslippskilde ± 10 % ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % 

Produksjon av koks 

Massebalansemetode 

Hvert innsatsmateriale og produsert materiale 

[t] ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 

Røsting og sintring av malm 

Tilført karbonat og karbonat i 

restprodukter fra prosessen 

Karbonat som innsatsmateriale og i 

restprodukter fra prosessen [t] ± 5 % ± 2,5 %   

Massebalansemetode 

Hvert innsatsmateriale og produsert materiale 

[t] ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 
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Type virksomhet/kildestrøm Parameter som usikkerheten får anvendelse på Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 

Produksjon av jern og stål 

Brensel som innsatsmateriale i 

prosessen Hver massestrøm inn til og ut fra anlegget [t] ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 

Massebalansemetode 

Hvert innsatsmateriale og produsert materiale 

[t] ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 

Produksjon av sementklinker 

Basert på innsatsmateriale til 

ovnen (metode A) Hvert relevant innsatsmateriale til ovnen [t] ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 %  

Klinkerproduksjon  

(metode B) Framstilte klinker [t] ± 5 % ± 2,5 %   

Sementovnstøv Sementovnsstøv eller bypass-støv [t] i.r.(**) ± 7,5 %   

Annet karbon enn karbonat Hvert råstoff [t] ± 15 % ± 7,5 %   

Produksjon av kalk og røsting av dolomitt og magnesitt 

Karbonater og andre 

prosessmaterialer (metode A) Hvert relevant innsatsmateriale til ovnen [t] ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 %  

Jordalkalioksid (metode B) Framstilt kalk [t] ± 5 % ± 2,5 %   

Ovnsstøv (metode B) Ovnsstøv [t] i.r.(**) ± 7,5 %   

Produksjon av glass og mineralull 

Karbonater og andre 

prosessmaterialer (innsats) 

Hvert karbonatholdig råstoff eller 

tilsetningsstoff forbundet med CO2-utslipp [t] ± 2,5 % ± 1,5 %   

Produksjon av keramiske produkter 

Tilført karbon (metode A) 

Hvert karbonatholdig råstoff eller 

tilsetningsstoff forbundet med CO2-utslipp [t] ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 %  

Alkalioksid (metode B) 

Bruttoproduksjon inkludert kasserte produkter 

og glassavfall fra ovner og transport [t] ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 %  

Gassvasking Tørt CaCO3 forbrukt [t] ± 7,5 %    

Produksjon av papirmasse og papir 

Tilsetningskjemikalier Mengde CaCO3 og Na2CO3 [t] ± 2,5 % ± 1,5 %   

Produksjon av karbonsvart 

Massebalansemetode 

Hvert innsatsmateriale og produsert materiale 

[t] ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 
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Type virksomhet/kildestrøm Parameter som usikkerheten får anvendelse på Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 

Produksjon av ammoniakk 

Brensel som innsatsmateriale i 

prosessen 

Mengde brensel brukt som innsatsmateriale i 

prosessen [t] eller [Nm3] ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 

Produksjon av hydrogen og syntesegass 

Brensel som innsatsmateriale i 

prosessen 

Mengde brensel brukt som innsatsmateriale i 

hydrogenproduksjon [t] eller [Nm3] ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 

Massebalansemetode 

Hvert innsatsmateriale og produsert materiale 

[t] ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 

Produksjon av organiske kjemikalier i bulk 

Massebalansemetode 

Hvert innsatsmateriale og produsert materiale 

[t] ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 

Produksjon eller behandling av jernholdige og ikke-jernholdige metaller, herunder sekundæraluminium 

Prosessutslipp 

Hvert innsatsmateriale eller hver prosessrest 

brukt som innsatsmateriale i prosessen [t] ± 5 % ± 2,5 %   

Massebalansemetode 

Hvert innsatsmateriale og produsert materiale 

[t] ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 

Produksjon av primæraluminium 

Massebalansemetode 

Hvert innsatsmateriale og produsert materiale 

[t] ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 

PFK-utslipp 

(helningsmetoden) 

Produksjon av primæraluminium i  

[t], anodeeffektminutter i  

[antall anodeeffekter/celledøgn]  

og [anodeeffektminutter/forekomst] ± 2,5 % ± 1,5 %   

PFK-utslipp 

(overspenningsmetoden) 

Produksjon av primæraluminium i  

[t], anodeeffektoverspenning [mV]  

og strømutbytte [-] ± 2,5 % ± 1,5 %   

(*) For overvåking av utslipp fra regenerering av katalytisk krakking (annen katalytisk regenerering og fleksible koksanlegg) i 

mineraloljeraffinerier, er den påkrevde usikkerheten knyttet til den samlede usikkerheten for alle utslipp fra denne kilden. 

(**) Mengde [t] sementovnsstøv eller (dersom det er relevant) bypass-støv som kommer ut av ovnssystemet i løpet av en 

rapporteringsperiode, estimert etter retningslinjer for god industriell praksis. 

2. DEFINISJON AV NIVÅER FOR BEREGNINGSFAKTORER FOR FORBRENNINGSUTSLIPP 

De driftsansvarlige skal overvåke CO2-utslipp fra alle typer forbrenningsprosesser i forbindelse med alle former for 

virksomhet som er oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF eller omfattes av EU-ordningen i henhold til artikkel 24 i 

samme direktiv, ved hjelp av nivådefinisjonene fastsatt i dette avsnitt. Dersom brensler eller brennbare materialer som 

forårsaker CO2 -utslipp, brukes som innsatsmateriale i prosessen, gjelder avsnitt 5 i dette vedlegg. Dersom brensler utgjør 

en del av en massebalanse i samsvar med artikkel 25 nr. 1 i denne forordning, gjelder nivådefinisjonene for massebalanser 

i nr. 3 i dette vedlegg. 

For prosessutslipp fra tilknyttet røykgassvasking skal nivådefinisjonene i avsnitt 4 og 5 i dette vedlegg brukes, alt etter hva 

som er relevant. 
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2.1 Nivåer for utslippsfaktorer 

Dersom en biomassefraksjon bestemmes for en brenselblanding eller materialblanding, skal de definerte nivåene anvendes 

på den foreløpige utslippsfaktoren. For fossile brensler og materialer skal nivåene anvendes på utslippsfaktoren. 

Nivå 1: Den driftsansvarlige skal anvende ett av følgende: 

a) Standardfaktorene angitt vedlegg VI avsnitt 1. 

b) Andre konstante verdier i samsvar med artikkel 31 nr. 1 bokstav e) dersom det ikke er angitt noen relevant verdi i 

vedlegg VI avsnitt 1. 

Nivå 2a: Den driftsansvarlige skal anvende landsspesifikke utslippsfaktorer for hvert brensel eller materiale i samsvar med 

artikkel 31 nr. 1 bokstav b) og c) eller verdier i samsvar med artikkel 31 nr. 1 bokstav d). 

Nivå 2b: Den driftsansvarlige skal utlede utslippsfaktorer for brenslet basert på ett av følgende fastsatte referansetall, i 

kombinasjon med en empirisk korrelasjon som bestemmes minst én gang i året i samsvar med artikkel 32–35 og 39: 

a) Densitetsmåling av bestemte oljer eller gasser, herunder slike som er felles for raffineri- eller stålindustrien. 

b) Netto brennverdi for bestemte kulltyper. 

Den driftsansvarlige skal sikre at korrelasjonen oppfyller kravene til god teknisk praksis, og at den anvendes bare på 

tilnærmingsverdier som faller innenfor det området de er fastsatt for. 

Nivå 3: Den driftsansvarlige skal anvende ett av følgende: 

a) Bestemmelse av utslippsfaktoren i samsvar med de relevante bestemmelsene i artikkel 32–35. 

b) Den empiriske korrelasjonen angitt for nivå 2b, dersom den driftsansvarlige godtgjør til vedkommende myndighets 

tilfredshet at usikkerheten i den empiriske korrelasjonen ikke overstiger 1/3 av den usikkerhetsverdien som den 

driftsansvarlige må overholde ved bestemmelse av virksomhetsdataene for brenslet eller materialet. 

2.2 Nivåer for netto brennverdi (NCV) 

Nivå 1: Den driftsansvarlige skal anvende ett av følgende: 

a) Standardfaktorene angitt vedlegg VI avsnitt 1. 

b) Andre konstante verdier i samsvar med artikkel 31 nr. 1 bokstav e) dersom det ikke er angitt noen relevant verdi i 

vedlegg VI avsnitt 1. 

Nivå 2a: Den driftsansvarlige skal anvende landsspesifikke faktorer for det respektive brenslet i samsvar med artikkel 31 

nr. 1 bokstav b) eller c) eller verdier i samsvar med artikkel 31 nr. 1 bokstav d). 

Nivå 2b: For kommersielle brensler skal netto brennverdi utledet fra kjøpsdokumentasjonen for det respektive brenslet, 

som framlagt av brenselleverandøren, brukes, forutsatt utledningen skjer på grunnlag av anerkjente nasjonale eller 

internasjonale standarder. 

Nivå 3: Den driftsansvarlige skal bestemme netto brennverdi i samsvar med artikkel 32–35. 

2.3 Nivåer for oksidasjonsfaktorer 

Nivå 1: Den driftsansvarlige skal anvende en oksidasjonsfaktor på 1. 

Nivå 2: Den driftsansvarlige skal anvende oksidasjonsfaktorer for det respektive brenslet i samsvar med artikkel 31 nr. 1 

bokstav b) eller c). 

Nivå 3: For brensler skal den driftsansvarlige utlede virksomhetsspesifikke faktorer basert på det relevante 

karboninnholdet i aske, spillvann og andre typer avfall og biprodukter, samt andre relevante, ufullstendig oksiderte 

gassformer av karbon som slippes ut, utenom CO. Sammensetningsdata skal bestemmes i samsvar med artikkel 32–35.  
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2.4 Nivåer for biomassefraksjon 

Nivå 1: Den driftsansvarlige skal anvende en relevant verdi som er offentliggjort av vedkommende myndighet eller 

Kommisjonen, eller verdier i samsvar med artikkel 31 nr. 1. 

Nivå 2: Den driftsansvarlige skal anvende en estimeringsmetode som er godkjent i samsvar med artikkel 39 nr. 2 annet 

ledd. 

Nivå 3: Den driftsansvarlige skal anvende analyser i samsvar med artikkel 39 nr. 2 første ledd og i samsvar med artikkel 

32–35. 

Dersom operatøren forutsetter en fossil fraksjon på 100 % i samsvar med artikkel 39 nr. 1, skal biomassefraksjonen ikke 

tildeles et nivå. 

3. DEFINISJON AV NIVÅER FOR BEREGNINGSFAKTORER FOR MASSEBALANSER 

Dersom en driftsansvarlig bruker en massebalanse i samsvar med artikkel 25, skal nivådefinisjonene i dette avsnitt 

anvendes. 

3.1 Nivåer for karboninnhold 

Den driftsansvarlige skal anvende ett av nivåene i dette nummer. For å beregne karboninnholdet på grunnlag av en 

utslippsfaktor skal den driftsansvarlige bruke følgende ligninger: 

(a) For utslippsfaktorer uttrykt som t CO2/TJ: C = (EF × NCV) / f 

(b) For utslippsfaktorer uttrykt som t CO2/t: C = EF / f 

I disse formlene er C karboninnholdet uttrykt som en fraksjon (tonn karbon per tonn produkt), EF er utslippsfaktoren, 

NCV er netto brennverdi, og f er faktoren fastsatt i artikkel 36 nr. 3. 

Dersom en biomassefraksjon bestemmes for en brenselblanding eller materialblanding, skal de definerte nivåene anvendes 

på det samlede karboninnholdet. Biomassefraksjonen av karbon skal bestemmes ved hjelp av nivåene i nr. 2.4 i dette 

vedlegg. 

Nivå 1: Den driftsansvarlige skal anvende ett av følgende: 

a) Karboninnholdet utledet av standardfaktorene oppført i vedlegg VI avsnitt 1 og 2. 

b) Andre konstante verdier i samsvar med artikkel 31 nr. 1 bokstav e) dersom det ikke er angitt noen relevant verdi i 

vedlegg VI avsnitt 1 og 2. 

Nivå 2a: Den driftsansvarlige skal utlede karboninnholdet av landsspesifikke utslippsfaktorer for hvert brensel eller 

materiale i samsvar med artikkel 31 nr. 1 bokstav b) eller c) eller verdier i samsvar med artikkel 31 nr. 1 bokstav d). 

Nivå 2b: Den driftsansvarlige skal utlede karboninnholdet av utslippsfaktorer for brenslet basert på ett av følgende 

fastsatte referansetall, i kombinasjon med en empirisk korrelasjon som bestemmes minst én gang i året i samsvar med 

artikkel 32–35: 

a) Densitetsmåling av bestemte oljer eller gasser som er felles for eksempel for raffineri- eller stålindustrien. 

b) Netto brennverdi for bestemte kulltyper. 

Den driftsansvarlige skal sikre at korrelasjonen oppfyller kravene til god teknisk praksis, og at den anvendes bare på 

tilnærmingsverdier som faller innenfor det området de er fastsatt for. 

Nivå 3: Den driftsansvarlige skal anvende ett av følgende: 

a) Bestemmelse av karboninnholdet i samsvar med de relevante bestemmelsene i artikkel 32–35. 

b) Den empiriske korrelasjonen angitt for nivå 2b, dersom den driftsansvarlige godtgjør til vedkommende myndighets 

tilfredshet at usikkerheten i den empiriske korrelasjonen ikke overstiger 1/3 av den usikkerhetsverdien som den 

driftsansvarlige må overholde ved bestemmelse av virksomhetsdataene for brenslet eller materialet. 

3.2 Nivåer for netto brennverdier 

Nivåene definert i nr. 2.2 i dette vedlegg skal anvendes.  
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3.3 Nivåer for biomassefraksjon 

Nivåene definert i nr. 2.4 i dette vedlegg skal anvendes. 

4. DEFINISJON AV NIVÅER FOR BEREGNINGSFAKTORENE FOR PROSESSUTSLIPP FRA NEDBRYTING AV KARBONATER 

For alle prosessutslipp, dersom de overvåkes ved hjelp av standardmetoden i samsvar med artikkel 24 nr. 2, skal 

nedenstående nivådefinisjoner for utslippsfaktoren og omdanningsfaktoren anvendes med hensyn til følgende: 

a) Metode A: Basert på innsatsmateriale, dvs. utslippsfaktoren og virksomhetsdataene avhenger av mengden 

innsatsmateriale i prosessen. 

b) Metode B: Basert på produsert materiale, dvs. utslippsfaktoren og virksomhetsdataene avhenger av mengden 

produsert materiale i prosessen. 

4.1 Nivåer for utslippsfaktoren ved bruk av metode A 

Nivå 1: Den driftsansvarlige skal anvende ett av følgende: 

a) Standardfaktorene oppført i vedlegg VI avsnitt 2 tabell 2. 

b) Andre konstante verdier i samsvar med artikkel 31 nr. 1 bokstav e) dersom det ikke er angitt noen relevant verdi i 

vedlegg VI. 

Nivå 2: Den driftsansvarlige skal anvende en landsspesifikk utslippsfaktor i samsvar med artikkel 31 nr. 1 bokstav b) eller 

c) eller verdier i samsvar med artikkel 31 nr. 1 bokstav d). 

Nivå 3: Den driftsansvarlige skal bestemme utslippsfaktoren i samsvar med artikkel 32–35. Støkiometriske forhold som 

angitt i avsnitt 2 i vedlegg VI skal brukes for å regne om sammensetningsdata til utslippsfaktorer, dersom det er relevant. 

4.2 Nivåer for omdanningsfaktoren ved bruk av metode A: 

Nivå 1: En omdanningsfaktor på 1 skal anvendes. 

Nivå 2: Karbonater og annet karbon som kommer ut av prosessen, skal medregnes ved hjelp av en omdanningsfaktor på 

mellom 0 og 1. Den driftsansvarlige kan forutsette fullstendig omdanning for ett eller flere innsatsmaterialer og henføre 

ikke-omdannede materialer eller annet karbon til de gjenværende innsatsmaterialene. De øvrige relevante kjemiske 

parametrene for produktene skal bestemmes i samsvar med artikkel 32–35. 

4.3 Nivåer for utslippsfaktoren ved bruk av metode B: 

Nivå 1: Den driftsansvarlige skal anvende ett av følgende: 

a) Standardfaktorene oppført i vedlegg VI avsnitt 2 tabell 3. 

b) Andre konstante verdier i samsvar med artikkel 31 nr. 1 bokstav e) dersom det ikke er angitt noen relevant verdi i 

vedlegg VI. 

Nivå 2: Den driftsansvarlige skal anvende en landsspesifikk utslippsfaktor i samsvar med artikkel 31 nr. 1 bokstav b) eller 

c) eller verdier i samsvar med artikkel 31 nr. 1 bokstav d). 

Nivå 3: Den driftsansvarlige skal bestemme utslippsfaktoren i samsvar med artikkel 32–35. Støkiometriske forhold som 

angitt i vedlegg VI avsnitt 2 tabell 3 skal brukes for å regne om sammensetningsdata til utslippsfaktorer, idet det forutsettes 

at alle de relevante metalloksidene stammer fra de respektive karbonatene. For dette formål skal den driftsansvarlige ta 

hensyn til minst CaO og MgO og framlegge dokumentasjon for vedkommende myndighet på hvilke ytterligere 

metalloksider som stammer fra karbonater i råstoffene. 

4.4 Nivåer for omdanningsfaktoren ved bruk av metode B: 

Nivå 1: En omdanningsfaktor på 1 skal anvendes. 

Nivå 2: Mengden av ikke-karbonatholdige forbindelser for de relevante metallene i råstoffene, herunder gjenvunnet støv 

eller flygeaske eller andre allerede røstede materialer, skal gjengis ved hjelp av omdanningsfaktorer på mellom 0 og 1, der 

1 tilsvarer fullstendig omdanning av råstoffets karbonater til oksider. De øvrige relevante kjemiske parametrene for 

innsatsmaterialene i prosessen skal bestemmes i samsvar med artikkel 32–35. 
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5. DEFINISJON AV NIVÅER FOR BEREGNINGSFAKTORER FOR CO2-PROSESSUTSLIPP FRA ANDRE MATERIALER ENN 

KARBONATER 

Prosessmaterialer som forårsaker CO2-utslipp, herunder urea, koks, grafitt og andre karbonholdige materialer som ikke er 

karbonat, skal overvåkes ved hjelp av en innsatsbasert metode i henhold til dette nummer, med mindre de inngår i en 

massebalanse. 

5.1 Nivåer for utslippsfaktorer 

Nivåene definert i nr. 2.1 i dette vedlegg skal anvendes. 

5.2 Nivåer for netto brennverdi (NCV) 

Dersom prosessmaterialet ikke inneholder brennbart karbon, skal den driftsansvarlige rapportere NCV-verdien. Nivåene 

definert i nr. 2.2 i dette vedlegg skal anvendes. 

5.3 Nivåer for omdannings-/oksidasjonsfaktorer 

Dersom prosessmaterialet inneholder brennbart karbon, skal den driftsansvarlige anvende en oksidasjonsfaktor. For dette 

formål skal nivåene definert i nr. 2.3 i dette vedlegg anvendes. 

I alle andre tilfeller skal den driftsansvarlige anvende en omdanningsfaktor. For dette formål skal følgende 

nivådefinisjoner anvendes: 

Nivå 1: En omdanningsfaktor på 1 skal anvendes. 

Nivå 2: Karbon som kommer ut av prosessen, skal medregnes ved hjelp av en omdanningsfaktor på mellom 0 og 1. Den 

driftsansvarlige kan forutsette fullstendig omdanning for ett eller flere innsatsmaterialer og henføre ikke-omdannede 

materialer eller annet karbon til de gjenværende innsatsmaterialene. De øvrige relevante kjemiske parametrene for 

produktene skal bestemmes i samsvar med artikkel 32–35. 

5.4 Nivåer for biomassefraksjon 

Nivåene definert i nr. 2.4 i dette vedlegg skal anvendes. 

 _____   
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VEDLEGG III 

Overvåkingsmetoder for luftfarten (artikkel 53 og artikkel 57) 

1. BEREGNINGSMETODER FOR BESTEMMELSE AV KLIMAGASSER I LUFTFARTSSEKTOREN 

Metode A: 

Den driftsansvarlige skal bruke følgende formel: 

Faktisk drivstofforbruk for hver flygning [t] = mengde drivstoff i luftfartøyets tanker etter at det er tanket opp for 

flygningen [t] – mengde drivstoff i luftfartøyets tanker etter at det er tanket opp for den neste flygingen [t] + mengde tanket 

drivstoff for den neste flygningen [t] 

Dersom det ikke tankes drivstoff for flygningen eller den neste flygningen, skal mengden drivstoff i luftfartøyets tanker 

bestemmes når luftfartøyet frigjøres (block-off) for flygningen eller den neste flygningen. I de unntakstilfellene der et 

luftfartøy er gjenstand for en annen aktivitet enn en flygning, herunder større vedlikehold som innebærer tømming av 

tankene, etter den flygningen der drivstofforbruket overvåkes, kan luftfartøyoperatøren erstatte «mengde drivstoff i 

luftfartøyets tanker etter at det er tanket opp for den neste flygingen + mengde tanket drivstoff for den neste flygningen» 

med «mengde drivstoff som er igjen i tankene ved starten av luftfartøyets neste aktivitet», som registrert i de tekniske 

journalene. 

Metode B: 

Den driftsansvarlige skal bruke følgende formel: 

Faktisk drivstofforbruk for hver flyging [t] = mengde drivstoff som er igjen i luftfartøyets tanker når det parkeres (block-

on) etter den forrige flygningen [t] + mengde tanket drivstoff for flygningen [t] – mengde drivstoff i tankene når luftfartøyet 

parkeres (block-on) etter flygningen [t]. 

Parkeringstidspunktet kan anses å svare til det tidspunktet motorene slås av. Dersom et luftfartøy ikke har utført en flygning 

før den flygningen der drivstofforbruket skal overvåkes, kan luftfartøyoperatøren erstatte «mengde drivstoff som er igjen i 

luftfartøyets tanker når det parkeres (block-on) etter den forrige flygningen» med «mengde drivstoff som er igjen i tankene 

ved avslutningen av luftfartøyets forrige aktivitet», som registrert i de tekniske journalene. 

2. UTSLIPPSFAKTORER FOR STANDARDDRIVSTOFFER 

Tabell 1 

CO2-utslippsfaktorer for flydrivstoff 

Drivstoff Utslippsfaktor (t CO2/t drivstoff) 

Flybensin (AvGas) 3,10 

Jetbensin (Jet B) 3,10 

Jetparafin (Jet A1 eller Jet A) 3,15 

3. BEREGNING AV STORSIRKELDISTANSE 

Distanse [km] = storsirkeldistanse [km] + 95 km. 

Storsirkeldistansen skal være den korteste distansen mellom to vilkårlige punkter på jordoverflaten, som beregnes 

anslagsvis ved hjelp av systemet nevnt i artikkel 3.7.1.1 i vedlegg 15 til Chicago-konvensjonen (WGS 84).  
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Lengdegrad og breddegrad for flyplassene skal tas enten fra opplysninger om flyplasslokalisering offentliggjort i 

luftfartspublikasjoner (AIP – Aeronautical Information Publications) i samsvar med vedlegg 15 til Chicago-konvensjonen, 

eller fra en kilde som bruker slike AIP-data. 

Distanser beregnet med programvare eller av en tredjepart kan også brukes, forutsatt at beregningsmetoden er basert på 

formelen som er angitt i dette avsnitt, og på AIP-data og WGS 84-krav. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

Virksomhetsspesifikke overvåkingsmetoder i forbindelse med anlegg (artikkel 20 nr. 2) 

1. SÆRLIGE OVERVÅKINGSREGLER FOR UTSLIPP FRA FORBRENNINGSPROSESSER 

A. Virkeområde 

De driftsansvarlige skal overvåke CO2-utslipp fra alle typer forbrenningsprosesser som finner sted i all virksomhet oppført 

i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, eller som inngår i EU-ordningen i henhold til artikkel 24 i nevnte direktiv, herunder de 

tilknyttede gassvaskeprosessene, etter reglene fastsatt i dette vedlegg. Eventuelle utslipp fra brensler brukt som 

innsatsmaterialer i prosessen skal behandles som forbrenningsutslipp i forbindelse med overvåkings- og 

rapporteringsmetoder, uten at det berører andre klassifiseringer av utslipp. 

Den driftsansvarlige skal ikke overvåke og rapportere utslipp fra forbrenningsmotorer som brukes for transportformål. Den 

driftsansvarlige skal tilskrive til anlegget alle utslipp fra forbrenning av brensler ved dette anlegget, uten hensyn til om 

varme eller elektrisk kraft eksporteres til andre anlegg. Den driftsansvarlige skal ikke tilskrive utslipp forbundet med 

produksjon av varme eller elektrisk kraft som importeres fra andre anlegg, til importanlegget. 

Den driftsansvarlige skal inkludere minst følgende utslippskilder: kjeler, brennere, turbiner, varmeaggregater, masovner, 

forbrenningsovner, røsteovner, sementovner, brennovner, tørkere, motorer, brenselceller, enheter for kjemisk 

sirkulasjonsforbrenning, fakler, gassvaskere (prosessutslipp) og alt annet utstyr eller maskiner som bruker brensel, unntatt 

utstyr eller maskiner med forbrenningsmotor som brukes til transport. 

B. Særlige overvåkingsregler 

Utslippene fra forbrenningsprosesser skal beregnes i samsvar med artikkel 24 nr. 1, med mindre brenslene inngår i en 

massebalanse i samsvar med artikkel 25. Nivåene definert i vedlegg II avsnitt 2 får anvendelse. I tillegg skal 

prosessutslippene fra røykgassvasking overvåkes etter bestemmelsene fastsatt i underavsnitt C. 

For utslipp fra fakler gjelder særlige krav, som fastsatt i underavsnitt D i dette avsnitt. 

Forbrenningsprosesser ved gassbehandlingsterminaler kan overvåkes ved hjelp av en massebalanse i samsvar med 

artikkel 25. 

C. Røykgassvasking 

C.1 Avsvovling 

Prosessutslipp av CO2 fra bruk av karbonat til vasking av syregass fra røykgasstrømmen skal beregnes i samsvar med 

artikkel 24 nr. 2 på grunnlag av forbrukt karbonat (metode A) eller produsert gips (metode B). Det følgende gjelder som 

unntak fra vedlegg II avsnitt 4. 

Metode A: Utslippsfaktor 

Nivå 1: Utslippsfaktoren skal bestemmes ut fra støkiometriske forhold som fastsatt vedlegg VI avsnitt 2. Bestemmelsen av 

mengden CaCO3 og MgCO3 eller andre karbonater i de relevante innsatsmaterialene skal utføres i samsvar med 

retningslinjer for god industriell praksis. 

Metode B: Utslippsfaktor 

Nivå 1: Utslippsfaktoren er det støkiometriske forholdet mellom tørr gips (CaSO4 × 2H2O) og utsluppet CO2: 0,2558 t 

CO2/t gips. 

Omdanningsfaktor: 

Nivå 1: En omdanningsfaktor på 1 skal anvendes.  
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C.2 De-NOx 

Som unntak fra vedlegg II avsnitt 5 skal prosessutslipp av CO2 fra bruk av urea til vasking av røykgasstrømmen beregnes i 

samsvar med artikkel 24 nr. 2 ved anvendelse av nivåene angitt nedenfor. 

Utslippsfaktor: 

Nivå 1: Bestemmelsen av mengden urea i det relevante innsatsmaterialet skal utføres i samsvar med retningslinjer for god 

industriell praksis. Utslippsfaktoren skal bestemmes ved bruk av et støkiometrisk forhold på 0,7328 t CO2/t urea. 

Omdanningsfaktor: 

Bare nivå 1 skal anvendes. 

D. Fakling 

Ved beregning av utslipp fra fakling skal den driftsansvarlige inkludere rutinemessig og driftsmessig fakling (kjøringer, 

oppstarting og stansing samt nødutslipp). Den driftsansvarlige skal også inkludere bundet CO2 i samsvar med artikkel 48. 

Som unntak fra vedlegg II nr. 2.1 skal nivå 1 og 2b for utslippsfaktoren defineres som følger: 

Nivå 1: Den driftsansvarlige skal bruke en referanseutslippsfaktor på 0,00393 t CO2/m3 utledet fra forbrenning av ren etan 

brukt som en konservativ tilnærmingsverdi for faklede gasser. 

Nivå 2b: Anleggsspesifikke utslippsfaktorer skal bestemmes ved et estimat av fakkelstrømmens molekylvekt ved hjelp av 

prosessmodellering basert på industristandardmodeller. Ut fra de relative proporsjonene og molekylvekten av hver av 

delstrømmene skal det beregnes et veid årlig gjennomsnittstall for fakkelgassens molekylvekt. 

Som unntak fra vedlegg II nr. 2.3 skal bare nivå 1 og 2 anvendes for oksidasjonsfaktoren med hensyn til fakling. 

2. RAFFINERING AV MINERALOLJE SOM OPPFØRT I VEDLEGG I TIL DIREKTIV 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal overvåke og rapportere alle CO2-utslipp fra forbrennings- og produksjonsprosesser som 

forekommer i raffinerier. 

Den driftsansvarlige skal inkludere minst følgende potensielle kilder til CO2-utslipp: kjeler, prosessvarmere/-behandlere, 

forbrenningsmotorer/turbiner, katalytiske og termiske reaktorer, kokskalsineringsovner, brannvannspumper, nød-

/beredskapsgeneratorer, fakler, forbrenningsovner, krakkere, hydrogenproduksjonsenheter, Claus-prosessenheter, 

katalytisk regenerering (fra katalytisk krakking og andre katalytiske prosesser) og koksanlegg (fleksibel forkoksing, 

forsinket forkoksing). 

B. Særlige overvåkingsregler 

Overvåking av raffinering av mineralolje skal utføres i samsvar med avsnitt 1 i dette vedlegg for forbrenningsutslipp, 

herunder røykgassvasking. Den driftsansvarlige kan velge å bruke massebalansemetoden i samsvar med artikkel 25 for 

hele raffineriet eller for enkelte prosessenheter som forgassing av tungolje eller røstingsanlegg. Når kombinasjoner av 

standardmetoden og massebalansen brukes, skal den driftsansvarlige framlegge dokumentasjon for vedkommende 

myndighet på at alle utslipp er regnet med, og at det ikke forekommer noen dobbelttelling av utslipp. 

Utslipp fra særskilte enheter for hydrogenproduksjon skal overvåkes i samsvar med avsnitt 19 i dette vedlegg. 

Som unntak fra artikkel 24 og 25 skal overvåking av utslipp fra regenerering ved katalytisk krakking, annen katalytisk 

regenerering samt fleksible koksanlegg utføres ved hjelp av massebalanse, idet det tas hensyn til tilførselsluftens og 

røykgassens tilstand. All CO i røykgassen skal regnes som CO2 ved anvendelse av følgende masseforhold: 

t CO2 = t CO * 1,571. Analysen av tilførselsluft og røykgasser samt valget av nivåer skal skje i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 32–35. Den spesifikke beregningsmetoden skal godkjennes av vedkommende myndighet.  
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3. PRODUKSJON AV KOKS SOM OPPFØRT I VEDLEGG I TIL DIREKTIV 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal inkludere minst følgende potensielle kilder til CO2-utslipp: råstoffer (herunder kull eller 

petroleumskoks), konvensjonelle brensler (herunder naturgass), prosessgasser (herunder masovngass – BFG), andre 

brensler og røykgassvasking. 

B. Særlige overvåkingsregler 

For overvåking av utslipp fra produksjon av koks kan den driftsansvarlige velge å bruke en massebalanse i samsvar med 

artikkel 25 og vedlegg II avsnitt 3 eller standardmetoden i samsvar med artikkel 24 og vedlegg II avsnitt 2 og 4. 

4. RØSTING OG SINTRING AV MALM SOM OPPFØRT I VEDLEGG I TIL DIREKTIV 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal inkludere minst følgende potensielle kilder til CO2-utslipp: råstoffer (røsting av kalkstein, 

dolomitt og karbonatholdige jernmalmer, herunder FeCO3), konvensjonelle brensler (herunder naturgass og 

koks/koksgrus), prosessgasser (herunder koksovngass – COG og masovngass – BFG), restprodukter fra prosesser som er 

benyttet som innsatsmateriale, herunder filtrert støv fra sintringsanlegget, omformeren og masovnen, andre brensler og 

røykgassvasking. 

B. Særlige overvåkingsregler 

For overvåking av utslipp fra røsting, sintring eller pelletering av malm kan den driftsansvarlige velge å bruke en 

massebalanse i samsvar med artikkel 25 og  vedlegg II avsnitt 3 eller standardmetoden i samsvar med artikkel 24 og 

vedlegg II avsnitt 2 og 5. 

5. PRODUKSJON AV RÅJERN OG STÅL SOM OPPFØRT I VEDLEGG I TIL DIREKTIV 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal inkludere minst følgende potensielle kilder til CO2-utslipp: råstoffer (røsting av kalkstein, 

dolomitt og karbonatholdige jernmalmer, herunder FeCO3), konvensjonelle brensler (naturgass, kull og koks), 

reduksjonsmidler (herunder koks, kull og plast), prosessgasser (koksovngass – COG, masovngass – BFG og gass fra basisk 

oksygenkonverter – BOFG), forbruk av grafittelektroder, andre brensler og røykgassvasking. 

B. Særlige overvåkingsregler 

Til overvåking av utslipp fra produksjon av råjern og stål kan den driftsansvarlige velge å bruke en massebalanse i samsvar 

med artikkel 25 og vedlegg II avsnitt 3 eller standardmetoden i samsvar med artikkel 24 og vedlegg II avsnitt 2 og 4, i det 

minste for en del av kildestrømmene, idet utelatelser og dobbelttelling av utslipp unngås. 

Som unntak fra vedlegg II nr. 3.1 skal nivå 3 for karboninnholdet defineres slik: 

Nivå 3: Den driftsansvarlige skal bestemme karboninnholdet i inngående eller utgående strømmer i samsvar med artikkel 

32–35 med hensyn til representativ prøvetaking av brensler, produkter og biprodukter og bestemmelse av deres 

karboninnhold og biomassefraksjon. Den driftsansvarlige skal basere karboninnholdet i produkter eller halvfabrikater på 

årlige analyser i samsvar med artikkel 32–35 eller beregne det ut fra middelverdier for sammensetning som angitt i 

relevante internasjonale eller nasjonale standarder. 

6. PRODUKSJON ELLER BEARBEIDING AV JERNHOLDIGE OG IKKE-JERNHOLDIGE METALLER SOM OPPFØRT I 

VEDLEGG I TIL DIREKTIV 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal ikke anvende bestemmelsene i dette avsnitt på overvåking og rapportering av CO2-utslipp fra 

produksjon av råjern og stål og primæraluminium.  
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Den driftsansvarlige skal ta i betraktning minst følgende potensielle kilder til CO2-utslipp: konvensjonelle brensler, 

alternative brensler, herunder granulert plastmateriale fra anlegg for etterfragmentering, reduksjonsmidler, herunder koks 

og grafittelektroder, råstoffer, herunder kalkstein og dolomitt, karbonholdig malm og konsentrater samt sekundære 

innsatsmaterialer. 

B. Særlige overvåkingsregler 

Dersom karbon som stammer fra brensler eller innsatsmaterialer som benyttes ved dette anlegget, blir værende i 

produktene eller i andre utgangsmaterialer fra produksjonen, skal den driftsansvarlige bruke en massebalanse i samsvar 

med artikkel 25 og vedlegg II avsnitt 3. Dersom dette ikke er tilfellet, skal den driftsansvarlige beregne forbrennings- og 

prosessutslipp separat ved hjelp av standardmetoden i samsvar med artikkel 24 og vedlegg II avsnitt 2 og 4. 

Dersom det brukes en massebalanse, kan den driftsansvarlige velge å inkludere utslipp fra forbrenningsprosesser i 

massebalansen eller å bruke standardmetoden i samsvar med artikkel 24 og avsnitt 1 i dette vedlegg for en del av 

kildestrømmene, idet utelatelser og dobbelttelling av utslipp unngås. 

7. CO2-UTSLIPP FRA PRODUKSJON ELLER BEHANDLING AV PRIMÆRALUMINIUM SOM OPPFØRT I VEDLEGG I TIL 

DIREKTIV 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal anvende bestemmelsene i dette avsnitt på overvåking og rapportering av CO2-utslipp fra 

produksjon av elektroder til smelting av primæraluminium, herunder frittstående anlegg for produksjon av slike elektroder, 

og forbruk av elektroder under elektrolyse. 

Den driftsansvarlige skal ta i betraktning minst følgende potensielle kilder til CO2-utslipp: brensler til produksjon av varme 

eller damp, elektrodeproduksjon, reduksjon av Al2O3 under elektrolyse som er knyttet til forbruk av elektroder, og bruk av 

natriumkarbonat eller andre karbonater til røykgassvasking. 

De tilknyttede utslippene av perfluorkarboner (PFK-er) som følger av anodeeffekter, herunder diffuse utslipp, skal 

overvåkes i samsvar med avsnitt 8 i dette vedlegg. 

B. Særlige overvåkingsregler 

Den driftsansvarlige skal bestemme CO2-utslipp fra produksjon eller bearbeiding av primæraluminium ved å bruke 

massebalansemetoden i samsvar med artikkel 25. Med massebalansemetoden skal det tas hensyn til alt karbon i 

innsatsmaterialer, lagerbeholdninger, produkter og annen eksport fra blanding, forming, varmebehandling og resirkulering 

av elektroder, samt fra forbruk av elektroder i elektrolyse. Dersom det benyttes anoder som er varmebehandlet på forhånd, 

kan det enten anvendes separate massebalanser for produksjon og forbruk, eller én felles massebalanse som tar hensyn til 

både produksjon og forbruk av elektroder. Når det gjelder Søderbergceller, skal den driftsansvarlige benytte én felles 

massebalanse. 

Med hensyn til utslipp fra forbrenningsprosesser kan den driftsansvarlige velge å inkludere dem i massebalansen eller å 

bruke standardmetoden i samsvar med artikkel 24 og avsnitt 1 i dette vedlegg, i det minste for en del av kildestrømmene, 

idet utelatelser og dobbelttelling av utslipp unngås. 

8. PFK-UTSLIPP FRA PRODUKSJON ELLER BEARBEIDING AV PRIMÆRALUMINIUM SOM OPPFØRT I VEDLEGG I TIL 

DIREKTIV 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal anvende det følgende for utslipp av perfluorkarboner (PFK-er) som følge av anodeeffekter, 

herunder diffuse utslipp av PFK-er. For tilknyttede CO2-utslipp, herunder utslipp fra produksjon av elektroder, skal den 

driftsansvarlige anvende avsnitt 7 i dette vedlegg. Den driftsansvarlige skal dessuten beregne PFK-utslipp som ikke er 

knyttet til anodeeffekter, basert på estimeringsmetoder i samsvar med god industriell praksis samt eventuelle retningslinjer 

offentliggjort av Kommisjonen for dette formål.  
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B. Bestemmelse av PFK-utslipp 

PFK-utslipp skal beregnes ut fra de utslippene som er målbare i en kanal eller skorstein («punktkildeutslipp»), samt diffuse 

utslipp, ved bruk av kanalens oppsamlingseffektivitet: 

PFK-utslipp (totalt) = PFK-utslipp (kanal) / oppsamlingseffektivitet 

Oppsamlingseffektiviteten skal måles når de anleggsspesifikke utslippsfaktorene er bestemt. Til denne bestemmelsen skal 

den nyeste versjonen av veiledningen nevnt under nivå 3 i avsnitt 4.4.2.4 i IPCCs retningslinjer fra 2006 brukes. 

Den driftsansvarlige skal beregne mengdene av CF4 og C2F6 som slippes ut gjennom en kanal eller skorstein, ved hjelp av 

en av følgende metoder: 

a) Metode A, der anodeeffektminutter per celledøgn registreres. 

b) Metode B, der anodeeffektoverspenningen registreres. 

Beregningsmetode A – helningsmetoden 

Den driftsansvarlige skal bruke følgende ligninger til å bestemme PFK-utslipp: 

CF4-utslipp [t] = AEM × (SEFCF4/1 000) × PrAl 

C2F6-utslipp [t] = CF4-utslipp × FC2F6 

der 

AEM = anodeeffektminutter/celledøgn 

SEFCF4 = helningsutslippsfaktor [(kg CF4/t Al produsert)/(anodeeffektminutter/celledøgn)]. Dersom det brukes ulike 

celletyper, kan det anvendes ulike SEF-verdier etter behov. 

PrAl = årlig produksjon av primæraluminium [t] 

FC2F6 = massefraksjon av C2F6 (t C2F6 / t CF4). 

Anodeeffektminutter per celledøgn skal uttrykke hyppigheten av anodeeffekter (antall anodeeffekter/celledøgn) 

multiplisert med den gjennomsnittlige varigheten av anodeeffektene (anodeeffektminutter/antall forekomster). 

AEM = hyppighet × gjennomsnittlig varighet 

Utslippsfaktor: Utslippsfaktoren for CF4 (helningsutslippsfaktor SEFCF4) uttrykker mengden [kg] av CF4 som slippes ut 

per tonn aluminium produsert per anodeeffektminutt/celledøgn. Utslippsfaktoren (massefraksjon FC2F6) av C2F6 uttrykker 

mengden [t] av C2F6 som slippes ut, i forhold til mengden [t] av CF4 som slippes ut. 

Nivå 1: Den driftsansvarlige skal bruke teknologispesifikke utslippsfaktorer fra tabell 1 i dette avsnitt i vedlegg IV. 

Nivå 2: Den driftsansvarlige skal bruke anleggsspesifikke utslippsfaktorer for CF4 og C2F6 som er fastslått gjennom 

kontinuerlige eller periodiske feltmålinger. Ved bestemmelse av disse utslippsfaktorene skal den driftsansvarlige bruke den 

nyeste versjonen av veiledningen nevnt under nivå 3 i avsnitt 4.4.2.4 i IPCCs retningslinjer fra 2006(1). Utslippsfaktoren 

skal også ta hensyn til utslipp knyttet til andre effekter enn anodeeffekter. Den driftsansvarlige skal bestemme hver 

utslippsfaktor med en maksimal usikkerhet på ± 15 %. 

Den driftsansvarlige skal bestemme utslippsfaktorene minst hvert tredje år, eller oftere dersom det er nødvendig på grunn 

av relevante endringer ved anlegget. Relevante endringer omfatter endringer i fordelingen av varigheten av anodeeffekter 

eller endringer i kontrollalgoritmen som påvirker blandingen av typer av anodeeffekter eller egenskapene ved 

avslutningsrutinen for anodeeffekter. 

  

(1) International Aluminium Institute; The Aluminium Sector Greenhouse Gas Protocol; October 2006;US Environmental Protection Agency 

and International Aluminium Institute; Protocol for Measurement of Tetrafluoromethane (CF4) and Hexafluoroethane (C2F6) Emissions 

from Primary Aluminum Production; April 2008. 
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Tabell 1 

Teknologispesifikke utslippsfaktorer knyttet til virksomhetsdata for helningsmetoden 

Teknologi 

Utslippsfaktor for CF4 (SEFCF4) 

[(kg CF4/t Al) / (AE-

min/celledøgn)] 

Utslippsfaktor for C2F6 (FC2F6) 

[t C2F6/ t CF4] 

Centre Worked Prebake (CWPB) 0,143 0,121 

Vertical Stud Søderberg (VSS) 0,092 0,053 

Beregningsmetode B – Overspenningsmetoden 

Når anodeeffektoverspenningen måles, skal den driftsansvarlige bruke følgende ligning for å bestemme PFK-utslipp: 

CF4-utslipp [t] = OVC × (AEO/CE) × PrAl × 0,001 

C2F6-utslipp [t] = CF4-utslipp × FCF2F6 

der 

OVC = overspenningskoeffisient («utslippsfaktor») uttrykt som kg CF4 per tonn produsert aluminium per mV 

overspenning 

AEO = anodeeffektoverspenning per celle [mV] fastslått som integralet av (tid × spenning over målspenningen) dividert 

med datainnsamlingstiden (varigheten) 

CE = gjennomsnittlig strømutbytte for aluminiumproduksjonen [%] 

PrAl = årlig produksjon av primæraluminium [t] 

FCF2F6 = massefraksjon av C2F6 (t C2F6 / t CF4) 

Betegnelsen AEO/CE (anodeeffektoverspenning/strømutbytte) uttrykker den tidsintegrerte gjennomsnittlige 

anodeeffektoverspenningen [mV overspenning] per gjennomsnittlig strømutbytte [%]. 

Utslippsfaktor: Utslippsfaktoren for CF4 («overspenningskoeffisient», OVC) uttrykker mengden [kg] av CF4 som slippes 

ut per tonn [t] aluminium produsert per millivolt overspenning [mV]. Utslippsfaktoren for C2F6 (massefraksjon FC2F6) skal 

uttrykke mengden [t] av C2F6 som slippes ut, i forhold til mengden [t] av CF4 som slippes ut. 

Nivå 1: Den driftsansvarlige skal bruke teknologispesifikke utslippsfaktorer fra tabell 2 i dette avsnitt i vedlegg IV. 

Nivå 2: Den driftsansvarlige skal bruke anleggsspesifikke utslippsfaktorer for CF4 CF4 [(kg CF4 / t Al ) / (mV)] og C2F6 [t 

C2F6/ t CF4] som er fastslått ved kontinuerlige eller periodiske feltmålinger. Ved bestemmelse av disse utslippsfaktorene 

skal den driftsansvarlige bruke den nyeste versjonen av veiledningen nevnt under nivå 3 i avsnitt 4.4.2.4 i IPCCs 

retningslinjer fra 2006. The operator shall determine the emission factors with a maximum uncertainty of ± 15 % each. 

Den driftsansvarlige skal bestemme utslippsfaktorene minst hvert tredje år, eller oftere dersom det er nødvendig på grunn 

av relevante endringer ved anlegget. Relevante endringer omfatter endringer i fordelingen av varigheten av anodeeffekter 

eller endringer i kontrollalgoritmen som påvirker blandingen av typer av anodeeffekter eller egenskapene ved 

avslutningsrutinen for anodeeffekter.  
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Tabell 2 

Teknologispesifikke utslippsfaktorer knyttet til virksomhetsdata for overspenning 

Teknologi 
Utslippsfaktor for CF4 

[(kg CF4/t Al) / mV] 

Utslippsfaktor for C2F6 

[t C2F6/ t CF4] 

Centre Worked Prebake (CWPB) 1,16 0,121 

Vertical Stud Søderberg (VSS) ikke relevant 0,053 

C. Bestemmelse av CO2(e)-utslipp 

Den driftsansvarlige skal beregne CO2(e)-utslipp fra CF4- og C2F6-utslipp som følger, ved bruk av potensialene for global 

oppvarming som oppført i vedlegg VI avsnitt 3 tabell 6: 

PFK-utslipp [t CO2(e)] = CF4-utslipp [t] × GWPCF4 + C2F6-utslipp [t] × GWPC2F6 

9. PRODUKSJON AV SEMENTKLINKER SOM OPPFØRT I VEDLEGG I TIL DIREKTIV 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal inkludere minst følgende potensielle CO2-utslippskilder: røsting av kalkstein i råstoffene, 

konvensjonelle fossile brensler til sementovner, alternative fossilbaserte brensler og råstoffer til sementovner, biobrensler 

til sementovner (biomasseavfall), brensler til annet enn sementovner, organisk karboninnhold i kalkstein og skifer og 

råstoffer brukt til røykgassvask. 

B. Særlige overvåkingsregler 

Utslipp fra forbrenning skal overvåkes i samsvar med avsnitt 1 i dette vedlegg. Prosessutslipp fra råmelkomponenter skal 

overvåkes i samsvar med vedlegg II avsnitt 4 basert på karbonatinnholdet i prosessens innsatsmaterialer 

(beregningsmetode A) eller mengden produsert klinker (beregningsmetode B). Med metode A skal det minst tas hensyn til 

karbonatene CaCO3, MgCO3 og FeCO3. Med metode B skal den driftsansvarlige minst ta hensyn til CaO og MgO og skal 

godtgjøre overfor vedkommende myndighet i hvilken grad det må tas hensyn til andre karbonkilder. 

CO2-utslipp knyttet til støv som fjernes fra prosessen, og organisk karbon i råstoffene skal tilføyes i samsvar med 

underavsnitt C og D i dette avsnitt i vedlegg IV. 

Beregningsmetode A: Basert på tilførsel til ovn 

Når sementovnsstøv og bypass-støv forlater ovnssystemet, skal den driftsansvarlige ikke behandle det tilhørende råstoffet 

som innsatsmateriale i prosessen, men beregne utslipp fra sementovnsstøv i samsvar med underavsnitt C. 

Med mindre råmelet karakteriseres, skal den driftsansvarlige anvende usikkerhetskravene for virksomhetsdata hver for seg 

på hver av de relevante karbonbærende innsatsmaterialene til sementovnen, idet dobbelttelling og utelatelser knyttet til 

gjenvunne materialer eller bypass-materialer unngås. Dersom virksomhetsdata bestemmes på grunnlag av produsert 

klinker, kan nettomengden av råmel bestemmes ved hjelp av et anleggsspesifikt empirisk råmel og klinker. Dette forholdet 

skal oppdateres minst én gang per år i samsvar med retningslinjer for god industriell praksis. 

Beregningsmetode B: Basert på klinkerproduksjon 

Den driftsansvarlige skal bestemme virksomhetsdataene som klinkerproduksjonen [t] i løpet av rapporteringsperioden, på 

en av følgende måter: 

a) ved direkte veiing av klinker,  
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b) basert på sementleveranser, ved hjelp av følgende formel (materialbalanse som tar hensyn til sendt og levert klinker 

samt til variasjoner i lageret av klinker): 

Produsert klinker [t] = ((sementleveranser [t] – variasjon i sementlager [t]) × klinker-/sementforhold [t 

klinker/t sement]) – (levert klinker [t]) + (sendt klinker [t]) – (variasjon i 

klinkerlager [t]) 

Den driftsansvarlige skal enten utlede sement-/klinkerforholdet for hvert av de ulike sementproduktene basert på 

bestemmelsene i artikkel 32–35 eller beregne forholdet ut fra differansen mellom sementleveranser og lagerendringer på 

den ene siden og alle materialer som brukes som tilsetninger i sementen, herunder bypass-støv og sementovnsstøv, på den 

andre. 

Som unntak fra vedlegg II avsnitt 4 skal nivå 1 for utslippsfaktoren defineres som følger: 

Nivå 1: Den driftsansvarlige skal anvende en utslippsfaktor på 0,525 t CO2/t klinker. 

C. Utslipp knyttet til kassert støv 

Den driftsansvarlige skal tilføye CO2-utslipp fra bypass-støv eller sementovnsstøv som forlater ovnssystemet, korrigert for 

delvis røsting av sementovnsstøv beregnet som prosessutslipp i samsvar med artikkel 24 nr. 2. Som unntak fra vedlegg II 

avsnitt 4 skal nivå 1 og 2 for utslippsfaktoren defineres som følger: 

Nivå 1: Den driftsansvarlige skal anvende en utslippsfaktor på 0,525 t CO2/t støv. 

Nivå 2: Den driftsansvarlige skal bestemme utslippsfaktoren (EF) minst én gang i året i samsvar med artikkel 32–35 og 

ved hjelp av følgende formel: 

der 

EFCKD = utslippsfaktor for delvis røstet sementovnstøv [t CO2/t sementovnstøv] 

EFCli = anleggsspesifikk utslippsfaktor for klinker [t CO2/t klinker] 

d = graden av røsting av sementovnstøv (frigitt CO2 i % av samlet mengde CO2 fra karbonater i råblandingen). 

Nivå 3 for utslippsfaktoren får ikke anvendelse. 

D. Utslipp fra ikke-karbonatholdig karbon i råmel 

Den driftsansvarlige skal bestemme utslippene fra ikke-karbonatholdig karbon minst fra kalkstein, skifer eller alternative 

råstoffer (f.eks. flygeaske) som brukes i råmelet i sementovnen, i samsvar med artikkel 24 nr. 2. 

Følgende nivådefinisjoner skal anvendes for utslippsfaktoren: 

Nivå 1: Innholdet av ikke-karbonatholdig karbon i det relevant råstoffet skal estimeres i samsvar med retningslinjer for 

god industriell praksis. 

Nivå 2: Innholdet av ikke-karbonatholdig karbon i relevant råstoff skal bestemmes minst én gang per år i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 32-35. 

Følgende nivådefinisjoner skal anvendes for omdanningsfaktoren: 

Nivå 1: En omdanningsfaktor på 1 skal anvendes. 

Nivå 2: Omdanningsfaktorer skal beregnes ved bruk av god industriell praksis. 

10. PRODUKSJON AV KALK ELLER RØSTING AV DOLOMITT ELLER MAGNESITT SOM OPPFØRT I VEDLEGG I TIL 

DIREKTIV 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal inkludere minst følgende potensielle kilder til CO2-utslipp: røsting av kalkstein, dolomitt eller 

magnesitt i råstoffene, konvensjonelle fossile brensler til sementovner, alternative fossilbaserte brensler og råstoffer til 

sementovner, biobrensler til sementovner (biomasseavfall) og andre brensler. 

𝐸𝐹𝐶𝐾𝐷 = (
𝐸𝐹𝐶𝑙𝑖

1 + 𝐸𝐹𝐶𝑙𝑖

∙ 𝑑) / (1 −
𝐸𝐹𝐶𝑙𝑖

1 + 𝐸𝐹𝐶𝑙𝑖

∙ 𝑑) 
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Når den brente kalken og CO2 fra kalksteinen brukes til renseprosesser, slik at omtrent samme mengde CO2 bindes igjen, 

skal det ikke være påkrevd at nedbrytingen av karbonater og renseprosessen inkluderes separat i overvåkingsplanen for 

anlegget. 

B. Særlige overvåkingsregler 

Utslipp fra forbrenning skal overvåkes i samsvar med avsnitt 1 i dette vedlegg. Prosessutslipp fra råstoffer skal overvåkes i 

samsvar med vedlegg II avsnitt 4 og 5. Karbonater av kalsium og magnesium skal alltid tas i betraktning. Andre karbonater 

og organisk karbon i råstoffene skal tas i betraktning når det er relevant for utslippsberegningen. 

For metoden basert på innsatsmateriale skal verdiene for karbonatinnhold justeres etter materialets fukt- og gangartinnhold. 

Ved produksjon av magnesia må andre magnesiumbærende mineraler enn karbonater tas i betraktning ved behov. 

Dobbelttelling og utelatelser knyttet til gjenvunne materialer eller bypass-materialer må unngås. Ved anvendelse av metode 

B skal kalkovnsstøv anses som en separat kildestrøm når det er relevant. 

11. PRODUKSJON AV GLASS, GLASSFIBER ELLER ISOLASJONSMATERIALER AV MINERALULL SOM OPPFØRT I 

VEDLEGG I TIL DIREKTIV 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal anvende bestemmelsene i dette avsnitt også på anlegg for produksjon av vannløselige natrium- og 

kaliumsilikater (vannglass) og steinull. 

Den driftsansvarlige skal inkludere minst følgende potensielle kilder til CO2-utslipp: nedbryting av alkaliske og 

jordalkaliske karbonater som følge av smelting av råstoffet, konvensjonelle fossile brensler, alternative fossilbaserte 

brensler og råstoffer, biobrensler (biomasseavfall), andre brensler, karbonholdige tilsetningsstoffer, herunder koks, kullstøv 

og grafitt, etterforbrenning av røykgass og røykgassvasking. 

B. Særlige overvåkingsregler 

Utslipp fra forbrenning, herunder røykgassvasking, skal overvåkes i samsvar med avsnitt 1 i dette vedlegg. Prosessutslipp 

fra råstoffer skal overvåkes i samsvar med vedlegg II avsnitt 4. Karbonater som skal tas i betraktning, er minst CaCO3, 

MgCO3, Na2CO3, NaHCO3, BaCO3, Li2CO3, K2CO3 og SrCO3. Bare metode A skal brukes. Utslipp fra andre 

prosessmaterialer, herunder koks, grafitt og kullstøv, skal overvåkes i samsvar med vedlegg II avsnitt 5. 

Som unntak fra vedlegg II avsnitt 4 skal følgende nivådefinisjoner anvendes utslippsfaktoren: 

Nivå 1: Støkiometriske forhold som angitt i vedlegg VI avsnitt 2 skal brukes. Renheten av relevante innsatsmaterialer skal 

bestemmes i samsvar med god industriell praksis. 

Nivå 2: Bestemmelsen av mengden relevante karbonater i hvert relevant tilført materiale skal utføres i samsvar med 

artikkel 32–35. 

For omdanningsfaktoren skal bare nivå 1 anvendes. 

12. PRODUKSJON AV KERAMISKE PRODUKTER SOM OPPFØRT I VEDLEGG I TIL DIREKTIV 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal inkludere minst følgende potensielle kilder til CO2-utslipp: brensler til sementovner, røsting av 

kalkstein/dolomitt og andre karbonater i råstoffene, kalkstein og andre karbonater til reduksjon av luftforurensende stoffer 

og annen rensing av røykgass, fossile/biomassebaserte tilsetningsstoffer brukt for å framkalle porøsitet, herunder 

polystyrol, rester fra papirproduksjon eller sagflis, fossilt organisk materiale i leiren og andre råstoffer. 

B. Særlige overvåkingsregler 

Utslipp fra forbrenning, herunder røykgassvasking, skal overvåkes i samsvar med avsnitt 1 i dette vedlegg. Prosessutslipp 

fra råmelkomponenter skal overvåkes i samsvar med vedlegg II avsnitt 4. Til keramiske produkter basert på renset eller 

syntetisk leire kan den driftsansvarlige bruke enten metode A eller metode B. Til keramiske produkter basert på ubehandlet 

leire og når leire eller tilsetningsstoffer med betydelig organisk innhold brukes, skal den driftsansvarlige bruke metode A. 

Karbonater av kalsium skal alltid tas i betraktning. Andre karbonater og organisk karbon i råstoffene skal tas i betraktning 

når de er relevante for utslippsberegningen.  
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Virksomhetsdata for innsatsmaterialer for metode A kan bestemmes ved en egnet tilbakeberegning som er basert på god 

industriell praksis og godkjent av vedkommende myndighet. Ved slik tilbakeberegning skal det tas hensyn til hva slags 

målesystem som er tilgjengelig for tørkede grønne produkter eller brente produkter, og egnede datakilder for fuktinnholdet 

i leiren og tilsetningsstoffene samt glødetap hos de berørte materialene. 

Som unntak fra vedlegg II avsnitt 4 skal følgende nivådefinisjoner anvendes for utslippsfaktorer for prosessutslipp fra 

råstoffer som inneholder karbonater: 

Metode A (basert på innsatsmateriale): 

Nivå 1: En konservativ verdi på 0,2 tonn CaCO3 (tilsvarende 0,08794 tonn CO2) per tonn tørr leire skal brukes ved 

beregning av utslippsfaktoren, i stedet for analyseresultater. Alt uorganisk og organisk karbon i leirematerialet skal anses 

for å være inkludert i denne verdien. Tilsetningsstoffer skal anses for ikke å være inkludert denne verdien. 

Nivå 2: Det skal bestemmes en utslippsfaktor for hver kildestrøm som oppdateres minst én gang per år i samsvar med god 

industriell praksis som gjenspeiler anleggsspesifikke forhold og anleggets produktblanding. 

Nivå 3: Bestemmelsen av de relevante råstoffenes sammensetning skal utføres i samsvar med artikkel 32–35. 

Støkiometriske forhold som angitt i avsnitt 2 i vedlegg VI skal brukes for å regne om sammensetningsdata til 

utslippsfaktorer, dersom det er relevant. 

Metode B (basert på produsert materiale) 

Nivå 1: En konservativ verdi på 0,123 tonn CaO (tilsvarende 0,09642 tonn CO2) per tonn av produktet skal brukes ved 

beregning av utslippsfaktoren, i stedet for analyseresultater. Alt uorganisk og organisk karbon i leirematerialet skal anses 

for å være inkludert i denne verdien. Tilsetningsstoffer skal anses for ikke å være inkludert denne verdien. 

Nivå 2: Det skal bestemmes en utslippsfaktor som oppdateres minst én gang per år i samsvar med god industriell praksis 

som gjenspeiler anleggsspesifikke forhold og anleggets produktblanding. 

Nivå 3: Bestemmelsen av produktenes sammensetning skal utføres i samsvar med artikkel 32–35. Støkiometriske forhold 

som angitt i vedlegg VI avsnitt 2 tabell 3 skal brukes for å regne om sammensetningsdata til utslippsfaktorer, idet det 

forutsettes at alle de relevante metalloksidene stammer fra de respektive karbonatene, dersom dette er relevant. 

Som unntak fra avsnitt 1 i dette vedlegg skal følgende nivå anvendes for utslippsfaktoren for røykgassvasking: 

Nivå 1: Den driftsansvarlige skal anvende det støkiometriske forholdet for CaCO3 som vist i vedlegg VI avsnitt 2. 

For gassvasking skal det ikke brukes noe annet nivå og ingen omdanningsfaktor. Dobbelttelling av brukt kalkstein 

gjenvunnet som råstoff ved samme anlegg skal unngås. 

13. PRODUKSJON AV GIPSPRODUKTER OG GIPSPLATER SOM OPPFØRT I VEDLEGG I TIL DIREKTIV 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal minst inkludere CO2-utslipp fra alle typer forbrenningsvirksomhet. 

B. Særlige overvåkingsregler 

Utslipp fra forbrenning skal overvåkes i samsvar med avsnitt 1 i dette vedlegg. 

14. PRODUKSJON AV PAPIRMASSE OG PAPIR SOM OPPFØRT I VEDLEGG I TIL DIREKTIV 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal inkludere minst følgende potensielle kilder til CO2-utslipp: kjeler, gassturbiner og andre 

forbrenningsinnretninger som produserer damp eller kraft, gjenvinningskjeler og annet utstyr som brenner brukt 

kokevæske, forbrenningsovner, kalkovner og røsteovner, røykgassvasking og brenselfyrte tørkeapparater (f.eks. infrarøde 

tørkeapparater).  
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B. Særlige overvåkingsregler 

Overvåkingen av utslipp fra forbrenning, herunder røykgassvasking, skal utføres i samsvar med avsnitt 1 i dette vedlegg. 

Prosessutslipp fra råstoffer som brukes som tilskuddskjemikalier, herunder minst kalkstein eller natriumkarbonat, skal 

overvåkes ved hjelp av metode A i samsvar med vedlegg II avsnitt 4. CO2-utslipp fra gjenvinning av kalksteinsslam i 

produksjon av papirmasse skal regnes som CO2 fra resirkulert biomasse. Bare den mengden CO2 som svarer til tilførselen 

av tilskuddskjemikalier, skal antas å forårsake utslipp av fossilt CO2. 

For utslipp fra tilskuddskjemikalier skal følgende nivådefinisjoner anvendes for utslippsfaktoren: 

Nivå 1: Støkiometriske forhold som angitt i vedlegg VI avsnitt 2 skal brukes. Renheten av relevante innsatsmaterialer skal 

bestemmes i samsvar med god industriell praksis. De beregnede verdiene skal justeres etter fukt- og gangartinnholdet i de 

anvendte karbonatmaterialene. 

Nivå 2: Bestemmelsen av mengden relevante karbonater i hvert relevant tilført materiale skal utføres i samsvar med 

artikkel 32–35. Støkiometriske forhold som angitt i avsnitt 2 i vedlegg VI skal brukes for å regne om sammensetningsdata 

til utslippsfaktorer, dersom det er relevant. 

For omdanningsfaktoren skal bare nivå 1 anvendes. 

15. PRODUKSJON AV KARBONSVART SOM OPPFØRT I VEDLEGG I TIL DIREKTIV 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal inkludere minst alle brensler til forbrenning og alle brensler som brukes som innsatsmaterialer i 

prosessen, som kilder til CO2-utslipp. 

B. Særlige overvåkingsregler 

Utslipp fra produksjon av karbonsvart kan overvåkes enten som forbrenningsprosesser, herunder røykgassvasking, i 

samsvar med avsnitt 1 i dette vedlegg, eller ved hjelp av en massebalanse i samsvar med artikkel 25 og vedlegg II avsnitt 3. 

16. BESTEMMELSE AV UTSLIPP AV DINITROGENOKSID (N2O) FRA PRODUKSJON AV SALPETERSYRE, ADIPINSYRE, 

KAPROLAKTAM, GLYOKSAL OG GLYOKSYLSYRE SOM OPPFØRT I VEDLEGG I TIL DIREKTIV 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Hver driftsansvarlig skal for hver virksomhetsform som fører til utslipp av N2O, ta hensyn til alle kilder som slipper ut N2O 

fra produksjonsprosesser, også når N2O-utslippene fra produksjonen ledes gjennom renseutstyr. Dette omfatter følgende: 

a) Produksjon av salpetersyre – N2O-utslipp fra katalytisk oksidasjon av ammoniakk og/eller fra renseutstyr for 

NOX/N2O. 

b) Produksjon av adipinsyre – N2O-utslipp, herunder fra oksidasjonsreaksjonen, direkte prosessutlufting og/eller 

utslippskontrollutstyr. 

c) Produksjon av glyoksal og glyoksylsyre – N2O-utslipp, herunder fra prosessreaksjonene, direkte prosessutlufting 

og/eller utslippskontrollutstyr. 

d) Produksjon av kaprolaktam – N2O-utslipp, herunder fra prosessreaksjonene, direkte prosessutlufting og/eller 

utslippskontrollutstyr. 

Disse bestemmelsene får ikke anvendelse på N2O-utslipp fra forbrenning av brensel. 

B. Bestemmelse av N2O-utslipp 

B.1. Årlige N2O-utslipp 

Den driftsansvarlige skal overvåke utslipp av N2O fra produksjon av salpetersyre ved hjelp av kontinuerlig utslippsmåling. 

Den driftsansvarlige skal overvåke utslipp av N2O fra produksjon av adipinsyre, kaprolaktam, glyoksal og glyoksylsyre 

ved hjelp av en målingsbasert metode for rensede utslipp, og en beregningsbasert metode (på grunnlag av en 

massebalansemetode) for midlertidige tilfeller av urensede utslipp.  
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For hver utslippskilde der det anvendes kontinuerlig utslippsmåling, skal den driftsansvarlige beregne de samlede årlig 

utslippene som summen av alle utslipp per time, ved hjelp av ligning 1 i vedlegg VIII avsnitt 3. 

B.2. N2O-utslipp per time 

Den driftsansvarlige skal beregne årsgjennomsnittet for N2O-utslipp per time for hver kilde der det anvendes kontinuerlig 

måling av utslipp, ved hjelp av ligning 2 i vedlegg VIII avsnitt 3. 

Den driftsansvarlige skal bestemme timekonsentrasjonen av N2O i røykgassen fra hver utslippskilde ved hjelp av en 

målingsbasert metode på et representativt punkt som skal være etter renseutstyret for NOx/N2O dersom det brukes rensing. 

Den driftsansvarlige skal benytte teknikker som kan måle N2O-konsentrasjonen for alle utslippskilder både med og uten 

utslippsrensing. Dersom usikkerheten øker i disse tidsrommene, skal den driftsansvarlige ta hensyn til dette ved 

usikkerhetsvurderingen. 

Den driftsansvarlige skal om nødvendig justere alle målinger slik at de viser til tørrgass, og skal rapportere dem på en 

ensartet måte. 

B.3. Bestemmelse av røykgasstrømmen 

Den driftsansvarlige skal bruke metodene for overvåking av røykgasstrømmen angitt i artikkel 43 nr. 5 i denne forordning 

for å måle røykgasstrømmen med henblikk på overvåking av N2O-utslipp. For produksjon av salpetersyre skal den 

driftsansvarlige anvende metoden angitt i artikkel 43 nr. 5 bokstav a), med mindre dette er teknisk umulig. I så fall og med 

vedkommende myndighets godkjenning skal den driftsansvarlige anvende en alternativ metode, herunder en 

massebalansemetode basert på signifikante parametrer som tilførsel av ammoniakk, eller bestemme strømmen ved hjelp av 

kontinuerlig måling av utslippsstrømmen. 

Røykgasstrømmen skal beregnes ved hjelp av følgende formel: 

Vrøykgasstrøm [Nm3/t] = Vluft * (1 – O2,luft)/(1 – O2,røykgass) 

der 

Vluft = samlet tilført luftmengde i Nm3/t ved standardforhold 

O2,luft = volumfraksjon av O2 i tørr luft [= 0,2095] 

O2,røykgass = volumfraksjon av O2 i røykgassen 

Vluft skal beregnes som summen av alle innkommende luftstrømmer til produksjonsenheten for salpetersyre. 

Den driftsansvarlige skal anvende følgende formel med mindre annet er angitt i overvåkingsplanen: 

Vluft = Vprim + Vsek + Vtetning 

der 

Vprim = tilført primærluft i Nm3/t ved standardforhold 

Vsek = tilført sekundærluft i Nm3/t ved standardforhold 

Vtetning = tilført tetningsluft i Nm3/t ved standardforhold 

Den driftsansvarlige skal bestemme Vprim ved kontinuerlig måling av strømmen før blanding med ammoniakk. Den 

driftsansvarlige skal bestemme Vsek ved kontinuerlig måling av strømmen, herunder dersom målingen foretas før 

varmegjenvinningsenheten. For Vtetning skal den driftsansvarlige ta hensyn til den luftstrømmen som avgis internt i 

salpetersyreproduksjonsprosessen. 

Til bestemmelse av tilførte luftstrømmer som til sammen utgjør mindre enn 2,5 % av den samlede luftstrømmen, kan 

vedkommende myndighet godta estimeringsmetoder som foreslås av den driftsansvarlige på grunnlag av god industriell 

praksis. 

Den driftsansvarlige skal framlegge bevis, i form av målinger ved normale driftsforhold, for at den målte røykgasstrømmen 

er tilstrekkelig homogen til at den foreslåtte målemetoden kan brukes. Dersom disse målingene viser at strømmen ikke er 

homogen, skal den driftsansvarlige ta hensyn til dette ved bestemmelse av egnede overvåkingsmetoder og ved beregning 

av usikkerheten knyttet til N2O-utslippene. 

Den driftsansvarlige skal justere alle målinger slik at de viser til tørrgass, og rapportere dem på en ensartet måte.  
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B.4. Konsentrasjoner av oksygen (O2) 

Den driftsansvarlige skal måle oksygenkonsentrasjonene i røykgassen dersom det er nødvendig for å beregne 

røykgasstrømmen i samsvar med underavsnitt B.3 i dette avsnittet i vedlegg IV. I den forbindelse skal den driftsansvarlige 

oppfylle kravene til konsentrasjonsmålinger i artikkel 41 nr. 1 og 2. Ved bestemmelse av usikkerheten ved N2O-utslipp 

skal den driftsansvarlige ta hensyn til usikkerheten ved O2-konsentrasjonsmålinger. 

Den driftsansvarlige skal om nødvendig justere alle målinger slik at de viser til tørrgass, og skal rapportere dem på en 

ensartet måte. 

B.5. Beregning av N2O-utslipp 

For særlige perioder med urensede N2O-utslipp fra produksjon av adipinsyre, kaprolaktam, glyoksal og glyoksylsyre, 

herunder urensede utslipp knyttet til utlufting av sikkerhetsmessige årsaker og når renseutstyret ikke virker, og dersom 

kontinuerlig overvåking av N2O-utslipp ikke er teknisk mulig, skal den driftsansvarlige, forutsatt at vedkommende 

myndighet godkjenner den spesifikke metoden, beregne N2O-utslipp ved hjelp av en massebalansemetode. For dette formål 

skal den samlede usikkerheten tilsvare resultatet av å anvende nivåkravene i artikkel 41 nr. 1 og 2. Den driftsansvarlige 

skal basere beregningsmetoden på den maksimale potensielle N2O-utslippsraten fra den kjemiske reaksjonen som finner 

sted på det aktuelle tidspunktet, og utslippets varighet. 

Den driftsansvarlige skal ta hensyn til usikkerheten ved beregnede utslipp fra en bestemt utslippskilde ved bestemmelse av 

usikkerheten ved utslippskildens årsgjennomsnitt for utslipp per time. 

B.6. Bestemmelse av virksomhetens produksjonstakt 

Produksjonstakt skal beregnes på grunnlag av daglige produksjonsrapporter og antall driftstimer. 

B.7. Prøvetakingshyppighet 

Gyldige gjennomsnitt per time eller gjennomsnitt for kortere referanseperioder skal beregnes i samsvar med artikkel 44 for 

a) N2O-konsentrasjon i røykgassen, 

b) samlet røykgasstrøm dersom den måles direkte, og dersom det er påkrevd, 

c) alle gasstrømmer og oksygenkonsentrasjoner som er nødvendige for å bestemme samlet røykgasstrøm indirekte. 

C. Bestemmelse av årlige CO2-ekvivalenter (CO2(e)) 

Den driftsansvarlige skal regne om de samlede årlige N2O-utslippene fra alle utslippskilder, målt i tonn og angitt med tre 

desimaler, til årlige CO2(e), avrundet til hele tonn, ved hjelp av følgende formel og GWP-verdiene i vedlegg VI avsnitt 3: 

CO2(e) [t] = N2Oårlig[t] × GWPN2O 

der 

N2Oårlig = samlede årlige N2O-utslipp beregnet i samsvar med ligning 1 i vedlegg VIII avsnitt 3. 

Samlede årlige CO2(e) fra alle utslippskilder og alle direkte CO2-utslipp fra andre utslippskilder som omfattes av 

utslippstillatelsen for klimagasser, skal føyes til de samlede årlige CO2-utslippene fra anlegget og brukes ved rapportering 

og innlevering av kvoter. 

Samlede årlige N2O-utslipp skal rapporteres i tonn med tre desimaler og som CO2(e) avrundet til hele tonn. 

17. PRODUKSJON AV AMMONIAKK SOM OPPFØRT I VEDLEGG I TIL DIREKTIV 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal inkludere minst følgende potensielle kilder til CO2-utslipp: forbrenning av brensler som gir 

varme til omdanning eller delvis oksidasjon, brensler brukt som innsatsmaterialer i ammoniakkproduksjonsprosessen 

(omdanning eller delvis oksidasjon), brensler brukt til andre forbrenningsprosesser, herunder for å produsere varmt vann 

eller damp.  
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B. Særlige overvåkingsregler 

Til overvåking av utslipp fra forbrenningsprosesser og fra brensler som brukes som innsatsmaterialer i prosessen, skal 

standardmetoden i samsvar med artikkel 24 og avsnitt 1 i dette vedlegg anvendes. 

Dersom CO2 fra ammoniakkproduksjon brukes som råstoff for produksjon av urea eller andre kjemikalier eller overføres 

fra anlegget for ethvert formål som ikke omfattes av artikkel 49 nr. 1, skal den aktuelle mengden CO2 anses som sluppet ut 

av det anlegget som produserer den. 

18. PRODUKSJON AV ORGANISKE KJEMIKALIER I BULK SOM OPPFØRT I VEDLEGG I TIL DIREKTIV 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal ta hensyn til minst følgende kilder til CO2-utslipp: krakking (katalytisk og ikke-katalytisk), 

omdanning, delvis eller full oksidasjon, lignende prosesser som fører til CO2-utslipp fra karbon i hydrokarbonbaserte 

råstoffer, forbrenning av røykgasser og fakling samt forbrenning av brensler i andre forbrenningsprosesser. 

B. Særlige overvåkingsregler 

Dersom produksjonen av organiske kjemikalier i bulk er teknisk integrert i et mineraloljeraffineri, skal den driftsansvarlige 

for det anlegget anvende de relevante bestemmelsene i avsnitt 2 i dette vedlegg. 

Uten hensyn til første ledd skal den driftsansvarlige overvåke utslipp fra forbrenningsprosesser der de benyttede brenslene 

ikke inngår i eller stammer fra kjemiske reaksjoner for produksjon av organiske kjemikalier i bulk, ved hjelp av 

standardmetoden i samsvar med artikkel 24 og avsnitt 1 i dette vedlegg. I alle andre tilfeller kan den driftsansvarlige velge 

å overvåke utslippene fra produksjon av organiske kjemikalier i bulk ved hjelp av massebalansemetoden i samsvar med 

artikkel 25 eller standardmetoden i samsvar med artikkel 24. Dersom standardmetoden brukes, skal den driftsansvarlige 

framlegge dokumentasjon for vedkommende myndighet som viser at den valgte metoden omfatter alle relevante utslipp 

som også omfattes av en massebalansemetode. 

Til bestemmelse av karboninnholdet i henhold til nivå 1 skal referansefaktorene for utslipp angitt i tabell 5 i vedlegg VI 

anvendes. For stoffer som ikke er oppført i tabell 5 i vedlegg VI eller i andre bestemmelser i denne forordning, skal den 

driftsansvarlige beregne karboninnholdet ut fra det støkiometriske karboninnholdet i det rene stoffet og konsentrasjonen av 

stoffet i den innkommende eller utgående strømmen. 

19. PRODUKSJON AV HYDROGEN OG SYNTESEGASS SOM OPPFØRT I VEDLEGG I TIL DIREKTIV 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal inkludere minst følgende potensielle kilder til CO2-utslipp: brensler brukt i produksjonsprosessen 

for hydrogen eller syntesegass (omdanning eller delvis oksidasjon) og brensler brukt til andre forbrenningsprosesser, 

herunder for å produsere varmt vann eller damp. Syntesegass som produseres, skal anses som en kildestrøm med hensyn til 

massebalansemetoden. 

B. Særlige overvåkingsregler 

Til overvåking av utslipp fra forbrenningsprosesser og fra brensler som brukes som innsatsmaterialer i 

hydrogenproduksjon, skal standardmetoden i samsvar med artikkel 24 og i avsnitt 1 i dette vedlegg brukes. 

Til overvåking av utslipp fra produksjon av syntesegass skal en massebalanse i samsvar med artikkel 25 brukes. Når det 

gjelder utslipp fra separate forbrenningsprosesser, kan den driftsansvarlige velge å ta dem med i massebalansen eller å 

bruke standardmetoden i samsvar med artikkel 24, i det minste for en del av kildestrømmene, idet utelatelser og 

dobbelttelling av utslipp unngås. 

Dersom det produseres hydrogen og syntesegass på det samme anlegget, skal den driftsansvarlige beregne CO2-utslippene 

enten ved hjelp av separate metoder for hydrogen og syntesegass, som angitt i første og annet ledd i dette underavsnitt, 

eller ved hjelp av en felles massebalanse.  
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20. PRODUKSJON AV NATRIUMKARBONAT OG NATRIUMHYDROGENKARBONAT SOM OPPFØRT I VEDLEGG I TIL 

DIREKTIV 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Utslippskilder og kildestrømmer for CO2-utslipp fra anlegg for produksjon av natriumkarbonat og 

natriumhydrogenkarbonat skal omfatte 

a) brensler som brukes i forbrenningsprosesser, herunder brensler som brukes til å produsere varmt vann eller damp, 

b) råstoffer, herunder utslippsgass fra røsting av kalkstein, i den utstrekning den ikke benyttes til karbonisering, 

c) røykgasser fra vasking eller filtrering etter karbonisering, i den utstrekning de ikke brukes til karbonisering. 

B. Særlige overvåkingsregler 

Til overvåking av utslipp fra produksjon av natriumkarbonat og natriumhydrogenkarbonat skal den driftsansvarlige bruke 

en massebalanse i samsvar med artikkel 25. Når det gjelder utslipp fra forbrenningsprosesser, kan den driftsansvarlige 

velge å ta dem med i massebalansen eller å bruke standardmetoden i samsvar med artikkel 24, i det minste for en del av 

kildestrømmene, idet utelatelser og dobbelttelling av utslipp unngås. 

Dersom CO2 fra produksjon av natriumkarbonat brukes til produksjon av natriumhydrogenkarbonat, skal den mengden 

CO2 som brukes til dette, anses som sluppet ut av det anlegget som produserer den. 

21. BESTEMMELSE AV KLIMAGASSUTSLIPP FRA CO2-FANGST MED SIKTE PÅ TRANSPORT OG GEOLOGISK LAGRING PÅ 

ET LAGRINGSSTED SOM ER GODKJENT I HENHOLD TIL DIREKTIV 2009/31/EF 

A. Virkeområde 

CO2-fangst skal utføres enten av et særskilt anlegg som mottar CO2 gjennom overføring fra ett eller flere andre anlegg, 

eller av det samme anlegget som utfører den virksomheten som produserer CO2 som skal fanges, i henhold til samme 

utslippstillatelse for klimagasser. Alle deler av anlegget som er knyttet til fangst og mellomlagring av CO2 og til overføring 

til et transportnett for CO2 eller et lagringssted for geologisk lagring av CO2, skal tas med i utslippstillatelsen for 

klimagasser og redegjøres for i den tilknyttede overvåkingsplanen. Dersom anlegget utfører andre former for virksomhet 

omfattet av direktiv 2003/87/EF, skal utslippene fra den virksomheten overvåkes i samsvar med de andre relevante 

avsnittene i dette vedlegg. 

Den driftsansvarlige for et anlegg for CO2-fangst skal inkludere minst følgende potensielle kilder til CO2-utslipp: 

a) CO2 som overføres til fangstanlegget, 

b) forbrenning og annen virksomhet ved anlegget som er relatert til fangst, herunder bruk av brensel og innsatsmateriale. 

B. Kvantifisering av CO2 som overføres og som slippes ut 

B.1. Kvantifisering på anleggsnivå 

Hver driftsansvarlig skal beregne utslippene ved å ta hensyn til de potensielle CO2-utslippene fra alle utslippsrelevante 

prosesser ved anlegget samt mengden CO2 som fanges og overføres til transportnettet, ved hjelp av følgende formel: 

Efangstanlegg = Tinnsatsmateriale + Euten fangst – Tfor lagring 

der 

Efangstanlegg = fangstanleggets samlede utslipp av klimagasser 

Tinnsatsmateriale= mengde CO2 som overføres til fangstanlegget, bestemt i samsvar med artikkel 40–46 og artikkel 49 

Euten fangst = de utslippene anlegget ville hatt uten CO2-fangst, dvs. summen av utslipp fra all annen virksomhet ved 

anlegget, overvåket i samsvar med de relevante avsnittene i vedlegg IV. 

Tfor lagring = mengde CO2 som overføres til et transportnett eller et lagringssted, bestemt i samsvar med artikkel 40–46 og 

artikkel 49.  
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Når CO2-fangsten utføres av det samme anlegget som er opphav til CO2 som fanges, skal den driftsansvarlige bruke null 

for Tinnsatsmateriale. 

Når det gjelder frittstående fangstanlegg, skal den driftsansvarlige anse Euten fangst for å utgjøre den mengden utslipp som 

stammer fra andre kilder enn CO2 som overføres til anlegget for fangst. Den driftsansvarlige skal bestemme disse 

utslippene i samsvar med denne forordning. 

Når det gjelder frittstående fangstanlegg, skal den driftsansvarlige for det anlegget som overfører CO2 til fangstanlegget, 

trekke fra mengden Tinnsatsmateriale fra utslippene ved sitt anlegg, i samsvar med artikkel 49. 

B.2. Bestemmelse av overført CO2 

Hver driftsansvarlig skal bestemme mengden CO2 som overføres fra og til fangstanlegget, i samsvar med artikkel 49, ved 

hjelp av målemetoder som utføres i samsvar med artikkel 40–46. 

Bare dersom den driftsansvarlige for det anlegget som overfører CO2 til fangstanlegget, godtgjør til vedkommende 

myndighets tilfredshet at CO2 som overføres til fangstanlegget, overføres i sin helhet, og med minst tilsvarende 

nøyaktighet, kan vedkommende myndighet tillate at den driftsansvarlige bruker en beregningsbasert metode i samsvar med 

artikkel 24–25 for å bestemme mengden Tinnsatsmateriale, i stedet for en målingsbasert metode i samsvar med artikkel 40–46 

og artikkel 49. 

22. BESTEMMELSE AV KLIMAGASSUTSLIPP FRA TRANSPORT AV CO2 I RØRLEDNINGER FOR GEOLOGISK LAGRING PÅ ET 

LAGRINGSSTED SOM ER GODKJENT I HENHOLD TIL DIREKTIV 2009/31/EF 

A. Virkeområde 

Grensene for overvåking og rapportering av utslipp fra CO2-transport i rørledninger skal fastsettes i transportnettets 

utslippstillatelse for klimagasser, som omfatter alle hjelpeanlegg som er funksjonelt knyttet til transportnettet, herunder 

pumpestasjoner og varmere. Hvert transportnett skal ha minst ett startpunkt og ett endepunkt, som hvert er tilknyttet andre 

anlegg som utfører en eller flere av aktivitetene fangst, transport eller geologisk lagring av CO2. Start- og endepunkter kan 

omfatte forgreninger av transportnettet og krysse nasjonale grenser. Start- og endepunktene og de anleggene de er 

tilknyttet, skal være fastsatt i utslippstillatelsen for klimagasser. 

Hver driftsansvarlig skal ta hensyn til minst følgende potensielle kilder til CO2-utslipp: forbrenning og andre prosesser ved 

anlegg som er funksjonelt knyttet til transportnettet, herunder pumpestasjoner, samt diffuse utslipp og fra transportnettet, 

utluftingsutslipp fra transportnettet og utslipp fra lekkasjer i transportnettet. 

B. Kvantifiseringsmetoder for CO2 

Den driftsansvarlige for transportnettet skal bestemme utslipp ved hjelp av en av følgende metoder: 

a) Metode A (samlet massebalanse for alle innkommende og utgående strømmer) i samsvar med underavsnitt B.1. 

b) Metode B (individuell overvåking av utslippskilder) i samsvar med underavsnitt B.2. 

Ved valg av metode A eller B skal hver driftsansvarlig godtgjøre overfor vedkommende myndighet at den valgte metoden 

vil gi mer pålitelige resultater og lavere usikkerhet med hensyn til de samlede utslippene ved bruk av den beste teknologien 

og kunnskapen som er tilgjengelig på det tidspunktet det søkes om utslippstillatelse for klimagasser og godkjenning av 

overvåkingsplanen, uten at det medfører urimelige kostnader. Dersom metode B velges, skal hver driftsansvarlig godtgjøre 

til vedkommende myndighets tilfredshet at den samlede usikkerheten for det årlige nivået av klimagassutslipp fra den 

driftsansvarliges transportnett ikke overstiger 7,5 %. 

Den driftsansvarlige for et transportnett som bruker metode B, skal ikke tilføye CO2 som mottas fra et annet anlegg som er 

godkjent i henhold til direktiv 2003/87/EF, til sitt beregnede utslippsnivå, og skal ikke trekke fra CO2 som overføres til et 

annet anlegg som er godkjent i henhold til direktiv 2003/87/EF, fra sitt beregnede utslippsnivå. 

Hver driftsansvarlig for et transportnett skal bruke metode A til å validere resultatene av metode B minst én gang i året. 

Ved denne valideringen kan den driftsansvarlige bruke lavere nivåer for metode A.  
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B.1. Metode A 

Hver driftsansvarlig skal bestemme utslipp i samsvar med følgende formel: 

der 

Utslipp = samlede CO2-utslipp fra transportnettet [t CO2] 

Eegen virksomhet = utslipp fra transportnettets egen virksomhet, dvs. som ikke stammer fra transportert CO2, men som omfatter 

utslipp fra brensel brukt i pumpestasjoner, overvåket i samsvar med de relevante avsnittene i vedlegg IV 

TINN,i = mengde CO2 som overføres til transportnettet ved inngangsstedet i, bestemt i samsvar med artikkel 40–46 og 

artikkel 49 

TUT,i = mengde CO2 som overføres fra transportnettet ved utgangsstedet i, bestemt i samsvar med artikkel 40–46 og 

artikkel 49 

B.2. Metode B 

Hver driftsansvarlig skal bestemme utslipp ved å ta hensyn til alle utslippsrelevante prosesser ved anlegget samt den 

mengden av CO2 som fanges og overføres til transportanlegget, ved hjelp av følgende formel: 

Utslipp [t CO2] = CO2 diffus + CO2 utluftet + CO2 lekkasjer + CO2 anlegg 

der 

Utslipp = samlede CO2-utslipp fra transportnettet [t CO2] 

CO2 diffus = mengden av diffuse utslipp [t CO2] fra CO2 som transporteres i transportnettet, herunder fra pakninger, ventiler, 

mellomliggende kompressorstasjoner og mellomliggende lagringsanlegg 

CO2 utluftet = mengden av utluftingsutslipp [t CO2] fra CO2 som transporteres i transportnettet 

CO2 lekkasjer = mengden av CO2 [t CO2] transportert i transportnettet som slippes ut pga. svikt i én eller flere av 

transportnettets komponenter 

CO2 anlegg = mengden av CO2 [t CO2] som slippes ut fra forbrenning eller andre prosesser funksjonelt knyttet til 

rørledningstransporten i transportnettet, overvåket i samsvar med de relevante avsnittene i vedlegg IV. 

B.2.1. Diffuse utslipp fra transportnettet 

Den driftsansvarlige skal ta hensyn til diffuse utslipp fra følgende typer utstyr: 

a) Pakninger. 

b) Måleutstyr. 

c) Ventiler. 

d) Mellomliggende kompressorstasjoner. 

e) Mellomliggende lagringsanlegg. 

Den driftsansvarlige skal bestemme gjennomsnittlige utslippsfaktorer EF (uttrykt i g CO2/tidsenhet) per utstyrsenhet per 

forekomst der det kan forventes diffuse utslipp, ved starten av driften og senest ved utgangen av det første 

rapporteringsåret som transportnettet er i drift. Den driftsansvarlige skal revidere disse faktorene minst hvert femte år i lys 

av beste tilgjengelige teknikk og kunnskap på området.  

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 [𝑡 𝐶𝑂2] = 𝐸𝑜𝑤𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 + ∑ 𝑇𝐼𝑁,𝑖

𝑖

− ∑ 𝑇𝑂𝑈𝑇,𝑖

𝑖

 



Nr. 30/1312 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

 

Den driftsansvarlige skal beregne diffuse utslipp ved å multiplisere antallet utstyrsenheter i hver kategori med 

utslippsfaktoren og deretter legge sammen resultatene for de enkelte kategoriene, som vist i følgende ligning: 

Antall forekomster (Nforek) skal være antall enheter av det aktuelle utstyret per kategori, multiplisert med antallet 

tidsenheter per år. 

B.2.2. Utslipp fra lekkasjer 

Den driftsansvarlige for et transportnett skal framlegge bevis for nettets integritet ved hjelp av representative (rom- og 

tidsrelaterte) temperatur- og trykkdata. Dersom dataene tyder på at det har oppstått en lekkasje, skal den driftsansvarlige 

beregne mengden CO2 som har lekket ut, ved hjelp av en egnet metode som er dokumentert i overvåkingsplanen, i samsvar 

med retningslinjer for god industriell praksis, herunder ved å sammenligne forskjellene i temperatur- og trykkdata 

sammenlignet med integritetsrelaterte gjennomsnittsverdier for trykk og temperatur. 

B.2.3. Utluftingsutslipp 

Hver driftsansvarlig skal i overvåkingsplanen framlegge en analyse av situasjoner der det potensielt kan forekomme 

utluftingsutslipp, herunder på grunn av vedlikehold eller i nødssituasjoner, samt en egnet dokumentert metode for 

beregning av mengden CO2 som luftes ut, i samsvar med retningslinjer for god industriell praksis. 

23. GEOLOGISK LAGRING AV CO2 PÅ ET LAGRINGSSTED SOM ER GODKJENT I HENHOLD TIL DIREKTIV 2009/31/EF 

A. Virkeområde 

Vedkommende myndighet skal basere grensene for overvåking og rapportering av utslipp fra geologisk lagring av CO2 på 

den avgrensningen av lagringsstedet og lagringsområdet som er angitt i tillatelsen i henhold til direktiv 2009/31/EF. 

Dersom det påvises lekkasjer fra lagringsområdet som fører til utslipp eller frigivelse av CO2 til vannsøylen, skal den 

driftsansvarlige umiddelbart 

a) underrette vedkommende myndighet, 

b) innbefatte lekkasjen som en utslippskilde for det berørte anlegget, 

c) overvåke og rapportere utslippene. 

Først når det er truffet korrigerende tiltak i henhold til artikkel 16 i direktiv 2009/31/EF, og når utslipp eller frigivelse til 

vannsøylen fra denne lekkasjen ikke lenger kan påvises, skal den driftsansvarlige fjerne den aktuelle lekkasjen som 

utslippskilde fra overvåkingsplanen, og ikke lenger overvåke og rapportere disse utslippene. 

Hver driftsansvarlig for et geologisk lagringsanlegg skal ta hensyn til minst følgende potensielle kilder til CO2-utslipp: 

brensel som brukes av tilknyttede pumpestasjoner og ved annen forbrenning, herunder kraftverk på anlegget, utlufting i 

forbindelse med injisering eller forbedret hydrokarbonutvinning, diffuse utslipp ved injisering, CO2 som frigjøres i 

forbindelse med forbedret hydrokarbonutvinning, og lekkasjer. 

B. Kvantifisering av CO2-utslipp 

Den driftsansvarlige for det geologiske lagringsanlegget skal ikke tilføye CO2 som mottas fra et annet anlegg, til sitt 

beregnede utslippsnivå, og skal ikke trekke fra CO2 som lagres geologisk på lagringsstedet, eller som er overføres til et 

annet anlegg, fra sitt beregnede utslippsnivå. 

B.1. Utluftingsutslipp og diffuse utslipp ved injisering 

Hver driftsansvarlig skal bestemme utluftingsutslipp og diffuse utslipp som følger: 

CO2 sluppet ut [t CO2 ] = V CO2 [t CO2] + F CO2 [t CO2] 

der 

V CO2 = mengde utluftet CO2 

F CO2 = mengde CO2 fra diffuse utslipp  

𝐹𝑢𝑔𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐸𝑚 [𝑡 𝐶𝑂2] = ( ∑ 𝐸𝐹

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑦

[𝑔 𝐶𝑂2/𝑜𝑐𝑐𝑢𝑟𝑟] ∙ 𝑁𝑜𝑐𝑐𝑢𝑟𝑟) /106 
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Hver driftsansvarlig skal fastsette V CO2 ved hjelp av målingsbaserte metoder i samsvar med artikkel 41–46 i denne 

forordning. Som unntak fra første ledd og etter godkjenning fra vedkommende myndighet kan den driftsansvarlige ta med i 

overvåkingsplanen en egnet metode for å fastsette V CO2 basert på retningslinjer for god industriell praksis, dersom 

anvendelsen av målingsbaserte metoder vil medføre urimelige kostnader. 

Den driftsansvarlige skal anse F CO2 som én kilde, hvilket innebærer at usikkerhetskravene i forbindelse med nivåene i 

samsvar med vedlegg VIII avsnitt 1 får anvendelse på den samlede verdien og ikke på de enkelte utslippspunktene. Hver 

driftsansvarlig skal i overvåkingsplanen framlegge en analyse av mulige kilder til diffuse utslipp og en egnet dokumentert 

metode for å beregne eller måle mengden av F CO2, basert på retningslinjer for god industriell praksis. Til bestemmelse av 

F CO2 kan den driftsansvarlige bruke data som er samlet inn for injiseringsanlegget i samsvar med artikkel 32–35 og 

vedlegg II nr. 1.1 bokstav e)–h) i direktiv 2009/31/EF, dersom de oppfyller kravene i denne forordning. 

B.2. Utluftingsutslipp og diffuse utslipp fra forbedret hydrokarbonutvinning 

Hver driftsansvarlig skal ta hensyn til følgende potensielle ytterligere utslippskilder i forbindelse med forbedret 

hydrokarbonutvinning (EHR): 

a) Enheter for separering av olje og gass og gassgjenvinningsanlegg, diffuse utslipp av CO2 kan forekomme. 

b) Faklingstårnet, der utslipp kan forekomme på grunn av anvendelse av kontinuerlige positive utluftingssystemer og 

under trykkminskning ved anlegget for produksjon av hydrokarboner. 

c) CO2-utluftingssystemet, for å unngå at høye konsentrasjoner av CO2 slukker fakkelen. 

Hver driftsansvarlig skal bestemme diffuse utslipp eller utluftet CO2 i samsvar med underavsnitt B.1 i dette avsnitt i 

vedlegg IV. 

Hver driftsansvarlig skal bestemme utslipp fra faklingstårnet i samsvar med underavsnitt D i avsnitt 1 i dette vedlegg, idet 

det tas hensyn til mulig bundet CO2 i faklingsgassen i samsvar med artikkel 48. 

B.3. Lekkasje fra lagringsområdet 

Utslipp og frigivelse til vannsøylen skal kvantifiseres på følgende måte: 

der 

L CO2 = massen av CO2 som slippes ut eller frigis per kalenderdag på grunn av lekkasjen, i samsvar med følgende: 

a) For hver kalenderdag lekkasjen overvåkes, skal hver driftsansvarlig beregne L CO2 som gjennomsnittlig lekket masse 

per time [t CO2/t] multiplisert med 24. 

b) Hver driftsansvarlig skal bestemme lekket masse per time i samsvar med bestemmelsene i den godkjente 

overvåkingsplanen for lagringsstedet og lekkasjen. 

c) For hver kalenderdag før overvåkingen begynner, skal den driftsansvarlige anse den lekkede massen per dag som lik 

den lekkede massen på den første overvåkingsdagen, for å sikre at lekkasjen ikke estimeres for lavt. 

Tstart = den siste av følgende datoer: 

a) Den siste datoen da det ikke ble rapportert om utslipp eller frigivelse av CO2 til vannsøylen fra den aktuelle kilden. 

b) Datoen da CO2-injiseringen startet. 

c) En annen dato der det foreligger bevis som godtgjør til vedkommende myndighets tilfredshet at utslippet eller 

frigivelsen til vannsøylen ikke kan ha startet før denne datoen. 

Tslutt = datoen da det er truffet korrigerende tiltak i samsvar med artikkel 16 i direktiv 2009/31/EF og ikke lenger kan 

påvises utslipp eller frigivelse av CO2 til vannsøylen. 

𝐶𝑂2𝑒𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑 [𝑡 𝐶𝑂2
] = ∑ 𝐿 𝐶𝑂2

𝑇𝐸𝑛𝑑

𝑇𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡

[𝑡 𝐶𝑂2/𝑑] 



Nr. 30/1314 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

 

Vedkommende myndighet skal godkjenne og tillate bruk av andre metoder for kvantifisering av utslipp eller frigivelse av 

CO2 til vannsøylen fra lekkasjer dersom den driftsansvarlige kan godtgjøre til vedkommende myndighets tilfredshet at 

slike metoder gir høyere nøyaktighet enn metoden beskrevet i dette underavsnittet. 

Den driftsansvarlige skal kvantifisere utslipp som følge av lekkasjer fra lagringsområdet, for hver lekkasje som oppstår, 

med en maksimal samlet usikkerhet i rapporteringsperioden på 7,5 %. Dersom den samlede usikkerheten ved den anvendte 

kvantifiseringsmetoden er over 7,5 %, skal hver driftsansvarlig foreta en justering i henhold til følgende: 

CO2,rapportert [t CO2] = CO2,kvantifisert [t CO2] * (1 + (Usikkerhetsystem [%]/100) – 0,075) 

der 

CO2,rapportert= mengden CO2 som skal tas med i den årlige utslippsrapporten for den aktuelle lekkasjen 

CO2,kvantifisert= mengden CO2 som er bestemt ved hjelp av den anvendte kvantifiseringsmetoden for den aktuelle lekkasjen 

Usikkerhetsystem = graden av usikkerhet knyttet til kvantifiseringsmetoden som er anvendt for den aktuelle lekkasjen. 

 _____  
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VEDLEGG V 

Krav til minstenivå for beregningsbaserte metoder for anlegg i kategori A og beregningsfaktorer for kommersielle 

standardbrensler som brukes av anlegg i kategori B og C (artikkel 26 nr. 1) 

Tabell 1 

Minstenivåer som skal anvendes ved beregningsbaserte metoder for anlegg i kategori A og for beregningsfaktorer for 

kommersielle standardbrensler som brukes av alle anlegg i samsvar med artikkel 26 nr. 1 bokstav a) 

Type virksomhet/kildestrøm 

Virksomhetsdata 

Utslipps-

faktor(*) 

Sammen-

setnings-

data 

(karbon-

innhold)(*) 

Oksida-

sjonsfaktor 

Omdan-

ningsfaktor 

Mengde 

brensel 

eller 

materiale 

Netto 

brennverdi 

Forbrenning av brensler 

Kommersielle standardbrensler 2 2a/2b 2a/2b i.r. 1 i.r. 

Andre brensler i gassform og flytende form 2 2a/2b 2a/2b i.r. 1 i.r. 

Faste brensler 1 2a/2b 2a/2b i.r. 1 i.r. 

Massebalansemetode for gassbehandlingsterminaler 1 i.r. i.r. 1 i.r. i.r. 

Fakling 1 i.r. 1 i.r. 1 i.r. 

Gassvasking (karbonat) 1 i.r. 1 i.r. i.r. 1 

Gassvasking (gips) 1 i.r. 1 i.r. i.r. 1 

Gassvasking (urea) 1 1 1 i.r. 1 i.r. 

Raffinering av mineralolje 

Regenerering ved katalytisk krakking 1 i.r. i.r. i.r. i.r. i.r. 

Produksjon av koks       

Massebalanse 1 i.r. i.r. 2 i.r. i.r. 

Brensel som innsatsmateriale i prosessen 1 2 2 i.r. i.r. i.r. 

Røsting og sintring av malm 

Massebalanse 1 i.r. i.r. 2 i.r. i.r. 

Tilført karbonat 1 i.r. 1 i.r. i.r. 1 

Produksjon av jern og stål 

Massebalanse 1 i.r. i.r. 2 i.r. i.r. 

Brensel som innsatsmateriale i prosessen 1 2a/2b 2 i.r. i.r. i.r. 
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Type virksomhet/kildestrøm 

Virksomhetsdata 

Utslipps-

faktor(*) 

Sammen-

setnings-

data 

(karbon-

innhold)(*) 

Oksida-

sjonsfaktor 

Omdan-

ningsfaktor 

Mengde 

brensel 

eller 

materiale 

Netto 

brennverdi 

Produksjon eller behandling av jernholdige og ikke-jernholdige metaller, herunder sekundæraluminium 

Massebalanse 1 i.r. i.r. 2 i.r. i.r. 

Prosessutslipp 1 i.r. 1 i.r. i.r. 1 

Produksjon av primæraluminium 

Massebalanse for CO2-utslipp 1 i.r. i.r. 2 i.r. i.r. 

PFK-utslipp (helningsmetoden) 1 i.r. 1 i.r. i.r. i.r. 

PFK-utslipp (overspenningsmetoden) 1 i.r. 1 i.r. i.r. i.r. 

Produksjon av sementklinker 

Basert på innsatsmateriale til ovnen (metode A) 1 i.r. 1 i.r. i.r. 1 

Klinkerproduksjon (metode B) 1 i.r. 1 i.r. i.r. 1 

Sementovnstøv 1 i.r. 1 i.r. i.r. i.r. 

Annet tilført karbon enn karbonat 1 i.r. 1 i.r. i.r. 1 

Produksjon av kalk og røsting av dolomitt og magnesitt 

Karbonater (metode A) 1 i.r. 1 i.r. i.r. 1 

Andre innsatsmaterialer til prosessen 1 i.r. 1 i.r. i.r. 1 

Jordalkalioksid (metode B) 1 i.r. 1 i.r. i.r. 1 

Produksjon av glass og mineralull 

Tilført karbonat 1 i.r. 1 i.r. i.r. i.r. 

Andre innsatsmaterialer til prosessen 1 i.r. 1 i.r. i.r. 1 

Produksjon av keramiske produkter 

Tilført karbon (metode A) 1 i.r. 1 i.r. i.r. 1 

Andre innsatsmaterialer til prosessen 1 i.r. 1 i.r. i.r. 1 

Alkalioksid (metode B) 1 i.r. 1 i.r. i.r. 1 

Gassvasking 1 i.r. 1 i.r. i.r. i.r. 
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Type virksomhet/kildestrøm 

Virksomhetsdata 

Utslipps-

faktor(*) 

Sammen-

setnings-

data 

(karbon-

innhold)(*) 

Oksida-

sjonsfaktor 

Omdan-

ningsfaktor 

Mengde 

brensel 

eller 

materiale 

Netto 

brennverdi 

Produksjon av gips og gipsplater: se Forbrenning av brensler 

Produksjon av papirmasse og papir 

Tilsetningskjemikalier 1 i.r. 1 i.r. i.r. i.r. 

Produksjon av karbonsvart 

Massebalansemetode 1 i.r. i.r. 1 i.r. i.r. 

Produksjon av ammoniakk 

Brensel som innsatsmateriale i prosessen 2 2a/2b 2a/2b i.r. i.r. i.r. 

Produksjon av organiske kjemikalier i bulk 

Massebalanse 1 i.r. i.r. 2 i.r. i.r. 

Produksjon av hydrogen og syntesegass 

Brensel som innsatsmateriale i prosessen 2 2a/2b 2a/2b i.r. i.r. i.r. 

Massebalanse 1 i.r. i.r. 2 i.r. i.r. 

Produksjon av natriumkarbonat og natriumhydrogenkarbonat 

Massebalanse 1 i.r. i.r. 2 i.r. i.r. 

(«i.r.» betyr «ikke relevant») 

(*) Nivåer for utslippsfaktoren gjelder den foreløpige utslippsfaktoren, og karboninnhold gjelder det samlede karboninnholdet. For 

materialblandinger må biomassefraksjonen bestemmes separat. Nivå 1 er minstenivået som skal anvendes for biomassefraksjonen for 

anlegg i kategori A og for kommersielle standardbrensler som brukes av alle anlegg i samsvar med artikkel 26 nr. 1 bokstav a) 
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ANNEX VI 

Referanseverdier for beregningsfaktorer (artikkel 31 nr. 1 bokstav a) 

1. UTSLIPPSFAKTORER FOR BRENSEL I FORHOLD TIL NETTO BRENNVERDI (NCV) 

Tabell 1 

Utslippsfaktorer for brensel i forhold til netto brennverdi (NCV) og netto brennverdier per brenselmasse 

Beskrivelse av brenseltype 
Utslippsfaktor 

[t CO2/TJ] 

Netto brennverdi 

(TJ/Gg) 
Kilde 

Råolje 73,3 42,3 IPCC 2006 GL 

Orimulsjon 77,0 27,5 IPCC 2006 GL 

Flytende naturgass 64,2 44,2 IPCC 2006 GL 

Motorbensin 69,3 44,3 IPCC 2006 GL 

Parafin (unntatt jetparafin) 71,9 43,8 IPCC 2006 GL 

Skiferolje 73,3 38,1 IPCC 2006 GL 

Gass/dieselolje 74,1 43,0 IPCC 2006 GL 

Restbrenselolje 77,4 40,4 IPCC 2006 GL 

Flytende petroleumsgasser 63,1 47,3 IPCC 2006 GL 

Etan 61,6 46,4 IPCC 2006 GL 

Nafta 73,3 44,5 IPCC 2006 GL 

bitumen 80,7 40,2 IPCC 2006 GL 

Smøremidler 73,3 40,2 IPCC 2006 GL 

Petroleumskoks 97,5 32,5 IPCC 2006 GL 

Raffineriråstoff 73,3 43,0 IPCC 2006 GL 

Raffinerigass 57,6 49,5 IPCC 2006 GL 

Parafinvokser 73,3 40,2 IPCC 2006 GL 

White spirit og industrisprit 73,3 40,2 IPCC 2006 GL 

Andre petroleumsprodukter 73,3 40,2 IPCC 2006 GL 

Antrasitt 98,3 26,7 IPCC 2006 GL 

Forkoksingskull 94,6 28,2 IPCC 2006 GL 

Annet bituminøst kull 94,6 25,8 IPCC 2006 GL 

Sub-bituminøst kull 96,1 18,9 IPCC 2006 GL 

Brunkull 101,0 11,9 IPCC 2006 GL 

Oljeskifer og tjæresand 107,0 8,9 IPCC 2006 GL 

Steinkullbriketter 97,5 20,7 IPCC 2006 GL 

Koksovnkoks og lignittkull 107,0 28,2 IPCC 2006 GL 
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Beskrivelse av brenseltype 
Utslippsfaktor 

[t CO2/TJ] 

Netto brennverdi 

(TJ/Gg) 
Kilde 

Gasskoks 107,0 28,2 IPCC 2006 GL 

Steinkulltjære 80,7 28,0 IPCC 2006 GL 

Gassverkgass 44,4 38,7 IPCC 2006 GL 

Koksovngass 44,4 38,7 IPCC 2006 GL 

Masovngass 260 2,47 IPCC 2006 GL 

Gass fra oksygenstålverk 182 7,06 IPCC 2006 GL 

Naturgass 56,1 48,0 IPCC 2006 GL 

Industriavfall 143 i.r. IPCC 2006 GL 

Spilloljer 73,3 40,2 IPCC 2006 GL 

Torv 106,0 9,76 IPCC 2006 GL 

Tre/treavfall — 15,6 IPCC 2006 GL 

Annen primær fast biomasse — 11,6 IPCC 2006 GL (bare NCV) 

Trekull — 29,5 IPCC 2006 GL (bare NCV) 

Biobensin — 27,0 IPCC 2006 GL (bare NCV) 

Biodiesel — 27,0 IPCC 2006 GL (bare NCV) 

Andre typer flytende biodrivstoff — 27,4 IPCC 2006 GL (bare NCV) 

Deponigass — 50,4 IPCC 2006 GL (bare NCV) 

Kloakkgass — 50,4 IPCC 2006 GL (bare NCV) 

Andre typer biogass — 50,4 IPCC 2006 GL (bare NCV) 

Brukte dekk 85,0(1) i.r. WBCSD CSI 

Karbonmonoksid 155,2(2) 10,1 J. Falbe og M. Regitz, Römpp Chemie 

Lexikon, Stuttgart, 1995 

Metan 54,9(3) 50,0 J. Falbe og M. Regitz, Römpp Chemie 

Lexikon, Stuttgart, 1995 

(1) Denne verdien er den foreløpige utslippsfaktoren, dvs. før anvendelse av en biomassefraksjon, dersom det er relevant. 

(2) Basert på en NCV på 10,12 TJ/t. 

(3) Basert på en NCV på 50,01 TJ/t. 

2. UTSLIPPSFAKTORER KNYTTET TIL PROSESSUTSLIPP 

Tabell 2 

Støkiometriske utslippsfaktorer for prosessutslipp fra nedbryting av karbonater (metode A) 

Karbonat Utslippsfaktor [t CO2/t karbonat] 

CaCO3 0,440 

MgCO3 0,522 

Na2CO3 0,415 
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Karbonat Utslippsfaktor [t CO2/t karbonat] 

BaCO3 0,223 

Li2CO3 0,596 

K2CO3 0,318 

SrCO3 0,298 

NaHCO3 0,524 

FeCO3 0,380 

Generelt Utslippsfaktor = [M(CO2)] / {Y * [M(x)] + Z *[M(CO3
2–)]} 

X = metall 

Mx = molekylvekt av X i [g/mol] 

M(CO2) = molekylvekt av CO2 i [g/mol] 

M(CO32-) = molekylvekt av CO32- i [g/mol] 

Y = støkiometrisk tall for X 

Z = støkiometrisk tall for CO3
2– 

Tabell 3 

Støkiometriske utslippsfaktorer for prosessutslipp fra nedbryting av karbonater basert på jordalkalioksider (metode B) 

Oksid Utslippsfaktor [t CO2/t oksid] 

CaO 0,785 

MgO 1,092 

BaO 0,287 

Generelt: 

XYOZ 

Utslippsfaktor = [M(CO2)] / {Y * [M(x)] + Z * [M(O)]} 

X = jordalkalimetall eller alkalimetall 

Mx = molekylvekt av X i [g/mol] 

M(CO2) = molekylvekt av CO2 [g/mol] 

M(O) = molekylvekt av O [g/mol] 

Y = støkiometrisk tall for X 

= 1 (for jordalkalimetaller) 

= 2 (for alkalimetaller) 

Z = støkiometrisk tall for O = 1 

Tabell 4 

Utslippsfaktorer for prosessutslipp fra andre prosessmaterialer (produksjon av jern og stål og bearbeiding av 

jernholdige metaller)(1) 

Innsatsmateriale eller produsert materiale 
Karboninnhold 

(t C/t) 

Utslippsfaktor 

(t CO2/t) 

Direkte redusert jern (DRI) 0,0191 0,07 

Kullelektroder til lysbueovner 0,8188 3,00 

  

(1) IPCCs retningslinjer fra 2006 for nasjonale fortegnelser over klimagasser 
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Innsatsmateriale eller produsert materiale 
Karboninnhold 

(t C/t) 

Utslippsfaktor 

(t CO2/t) 

Prosesskull til lysbueovner 0,8297 3,04 

Varmagglomerert jern 0,0191 0,07 

Gass fra oksygenstålverk 0,3493 1,28 

Petroleumskoks 0,8706 3,19 

Råjern 0,0409 0,15 

Jern/jernskrap 0,0409 0,15 

Stål/stålskrap 0,0109 0,04 

Tabell 5 

Støkiometriske utslippsfaktorer for prosessutslipp fra andre prosessmaterialer (organiske kjemikalier i bulk)(1) 

Stoff 
Karboninnhold 

(t C/t) 

Utslippsfaktor 

(t CO2 / t) 

Acetonitril 0,5852 2,144 

Akrylnitril 0,6664 2,442 

Butadien 0,888 3,254 

Aktivt karbon 0,97 3,554 

Etylen 0,856 3,136 

Etylendiklorid 0,245 0,898 

Etylenglykol 0,387 1,418 

Etylenoksid 0,545 1,997 

Hydrogencyanid 0,4444 1,628 

Metanol 0,375 1,374 

Metan 0,749 2,744 

Propan 0,817 2,993 

Propylen 0,8563 3,137 

Vinylkloridmonomer 0,384 1,407 

  

  

(1) IPCCs retningslinjer fra 2006 for nasjonale fortegnelser over klimagasser 
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3. POTENSIAL FOR GLOBAL OPPVARMING FOR ANDRE KLIMAGASSER ENN CO2 

Tabell 6 

Potensial for global oppvarming 

Gass Potensial for global oppvarming 

N2O 298 t CO2(e) / t N2O 

CF4 7 390 t CO2(e) / t CF4 

C2F6 12 200 t CO2(e) / t C2F6 
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VEDLEGG VII 

Minstefrekvens for analyser (artikkel 35) 

Brensel/materiale Minstefrekvens for analyser 

Naturgass Minst hver uke 

Andre gasser, særlig syntesegass og prosessgasser som f.eks. 

blandet raffinerigass, koksovngass, masovngass, konvertergass 

og gass fra oljefelt og gassfelt 

Minst daglig – ved bruk av egnede framgangsmåter på 

forskjellige tider av dagen 

Fyringsoljer (for eksempel lett, middels eller tung fyringsolje, 

bitumen) 

En gang per 20 000 tonn brensel og minst seks ganger per år 

Steinkull, forkoksingskull, koks, petroleumskoks, torv En gang per 20 000 tonn brensel/materiale og minst seks 

ganger per år 

Andre brensler En gang per 10 000 tonn brensel og minst fire ganger per år 

Ubehandlet fast avfall (rent fossilt eller blandet biomasse/ 

fossilt) 

En gang per 5 000 tonn avfall og minst fire ganger per år 

Flytende avfall, forbehandlet fast avfall En gang per 10 000 tonn avfall og minst fire ganger per år 

Karbonatmineraler (herunder kalkstein og dolomitt) En gang per 50 000 tonn materiale og minst fire ganger per år 

Leire og skifer Materialmengder som tilsvarer 50 000 tonn CO2, og minst fire 

ganger per år 

Annet materiale (primærprodukt, halvfabrikat og ferdig 

produkt) 

Avhengig av materialtypen og variasjonen, materialmengder 

som tilsvarer 50 000 tonn CO2, og minst fire ganger per år 
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VEDLEGG VIII 

Målingsbaserte metoder (artikkel 41) 

1. NIVÅDEFINISJONER FOR MÅLINGSBASERTE METODER 

Målingsbaserte metoder skal godkjennes i samsvar med nivåer med følgende største tillatte usikkerhet for årsgjennomsnittet 

for utslipp per time, beregnet ved hjelp av ligning 2 i avsnitt 3 i dette vedlegg. 

Tabell 1 

Nivåer for CEMS (største tillatte usikkerhet for hvert nivå) 

For CO2 skal usikkerheten anvendes for hele den målte mengden CO2. Dersom biomassefraksjonen bestemmes med en 

målingsbasert metode, skal samme nivådefinisjon anvendes for biomassefraksjonen som for CO2. 

 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 

CO2-utslippskilder ± 10 % ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % 

N2O-utslippskilder ± 10 % ± 7,5 % ± 5 % ikke relevant 

CO2-overføring ± 10 % ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % 

2. KRAV TIL MINSTENIVÅ FOR ANLEGG I KATEGORI A 

Tabell 2 

Minstenivåer som skal anvendes av anlegg i kategori A for målingsbaserte metoder i samsvar med artikkel 41 nr. 1 

bokstav a) 

Klimagass Påkrevd minstenivå 

CO2 2 

N2O 2 

3. BESTEMMELSE AV KLIMAGASSER VED HJELP AV MÅLINGSBASERTE METODER 

Ligning 1: Beregning av årlige utslipp i samsvar med artikkel 43 nr. 1: 

Ligning 2: Bestemmelse av gjennomsnittlige utslipp per time: 

Ligning 2a: Bestemmelse av gjennomsnittlig klimagasskonsentrasjon per time med henblikk på rapportering i samsvar med 

vedlegg X avsnitt 1 nr. 9 bokstav b): 

Ligning 2b: Bestemmelse av gjennomsnittlig røykgasstrøm per time med henblikk på rapportering i samsvar med vedlegg X 

avsnitt 1 nr. 9 bokstav b): 

  

𝐺𝐻𝐺 𝐸𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
[𝑡] = ∑ 𝐺𝐻𝐺 𝑐𝑜𝑛𝑐ℎ𝑜𝑢𝑟𝑙𝑦,𝑖

𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠𝑂𝑝

𝑖=1

∙ 𝑉ℎ𝑜𝑢𝑟𝑙𝑦,𝑖 ∙ 10
−6[𝑡/𝑔] 

𝐺𝐻𝐺 𝐸𝑚𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
[𝑘𝑔/ℎ] =

𝐺𝐻𝐺 𝐸𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠𝑂𝑝
∙ 10

3[𝑘𝑔/𝑡] 

𝐺𝐻𝐺 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
[𝑔/𝑁𝑚

3] =
𝐺𝐻𝐺 𝐸𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

∑ 𝑉ℎ𝑜𝑢𝑟𝑙𝑦,𝑖

𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠𝑂𝑝

𝑖=1

∙ 10
6[𝑔/𝑡] 

𝐹𝑙𝑜𝑤𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
[𝑁𝑚

3
/ℎ] =

∑ 𝑉ℎ𝑜𝑢𝑟𝑙𝑦,𝑖

𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠𝑂𝑝

𝑖=1

𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠𝑂𝑝
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Ligning 2c: Bestemmelse av årlige utslipp med henblikk på den årlige utslippsrapporten i samsvar med vedlegg X avsnitt 1 

nr. 9 bokstav b): 

Følgende forkortelser brukes i ligning 1–2c: 

Indeksen i viser til den enkelte driftstimen. Dersom en driftsansvarlig bruker kortere referanseperioder i samsvar med 

artikkel 44 nr. 1, skal den referanseperioden brukes i stedet for timer i disse beregningene. 

GHG Emtotal = samlede årlige klimagassutslipp i tonn 

Kl.gasskons.time, i = timekonsentrasjonen av klimagassutslipp i g/Nm3 i røykgasstrømmen som måles under drift 

Vtime, i = røykgassvolum i Nm3 for time i (dvs. integrert strøm i løpet av en time eller en kortere referanseperiode) 

Kl.gassutsl.gj.snitt = gjennomsnittlig årlig utslipp per time fra kilden i kg/t 

Driftstimer = samlet antall timer som den målingsbaserte metoden anvendes, inkludert de timene der det er brukt 

erstatningsverdier i samsvar med artikkel 45 nr. 2–4 

Kl.gasskons.gj.snitt = gjennomsnittlige årlige konsentrasjoner av klimagassutslipp per time i g/Nm3 

Strømgj.snitt = gjennomsnittlig årlig røykgasstrøm i Nm3/t 

4. BEREGNING AV KONSENTRASJON VED HJELP AV INDIREKTE KONSENTRASJONSMÅLING 

Ligning 3: Beregning av konsentrasjon 

5. ERSTATNING FOR MANGLENDE KONSENTRASJONSDATA FOR MÅLINGSBASERTE METODER 

Ligning 4: Erstatning for manglende data for målingsbaserte metoder 

der 

C̅ = det aritmetiske gjennomsnittet av konsentrasjonen av den spesifikke parameteren i hele rapporteringsperioden eller, 

dersom det hersket særlige omstendigheter da datatapet skjedde, et passende tidsrom som gjenspeiler de særlige 

omstendighetene 

σC_ = det beste estimatet av standardavviket for konsentrasjonen av den spesifikke parameteren i hele rapporteringsperioden 

eller, dersom det hersket særlige omstendigheter da datatapet skjedde, et passende tidsrom som gjenspeiler de særlige 

omstendighetene 

 _____  

𝐺𝐻𝐺 𝐸𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
[𝑡] = 𝐺𝐻𝐺 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 ∙ 𝐹𝑙𝑜𝑤𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 ∙ 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠𝑂𝑝 ∙ 10

−6[𝑡/𝑔] 

𝐺𝐻𝐺 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛[%] = 100% − ∑ 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑖

𝑖

[%] 

𝐶𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡
∗

= �̅� + 2𝐶 
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VEDLEGG IX 

Data og opplysninger som minst skal oppbevares i henhold til artikkel 67 nr. 1 

Driftsansvarlige og luftfartøyoperatører skal minst oppbevare følgende: 

1. FELLES ELEMENTER FOR ANLEGG OG LUFTFARTØYOPERATØRER 

1) Overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende myndighet. 

2) Dokumenter som begrunner valget av overvåkingsmetode og dokumenter som begrunner midlertidige eller faste 

endringer av overvåkingsmetoder, og, dersom det er relevant, nivåer som er godkjent av vedkommende myndighet. 

3) Alle relevante oppdateringer av overvåkingsplanene som er meddelt vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 

15, og svarene fra vedkommende myndighet. 

4) Alle skriftlige framgangsmåter som er nevnt i overvåkingsplanen, herunder prøvetakingsplanen dersom det er relevant, 

framgangsmåtene for datastrømaktiviteter og framgangsmåtene for kontrollvirksomhet. 

5) En liste over alle versjoner av overvåkingsplanen som er brukt, og alle tilhørende framgangsmåter. 

6) Dokumentasjon av ansvarsområdene i forbindelse med overvåking og rapportering. 

7) Risikovurderingen som er utført av den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren, dersom det er relevant. 

8) Forbedringsrapportene i samsvar med artikkel 69. 

9) Den verifiserte årlige utslippsrapporten. 

10) Verifiseringsrapporten. 

11) Eventuelle andre opplysninger som kreves for verifisering av den årlige utslippsrapporten. 

2. SÆRLIGE ELEMENTER FOR STASJONÆRE ANLEGG 

1) Utslippstillatelsen for klimagasser og eventuelle oppdateringer av den. 

2) Eventuelle usikkerhetsvurderinger. 

3) For beregningsbaserte metoder som anvendes ved anlegg: 

a) Virksomhetsdataene som er brukt til beregning av utslippene fra hver kildestrøm, kategorisert etter prosess og 

brensel- eller materialtype. 

b) En liste over alle standardverdier som er brukt som beregningsfaktorer, dersom det er relevant. 

c) Samtlige resultater av prøvetaking og analyser som er utført for å bestemme beregningsfaktorer. 

d) Dokumentasjon om alle ineffektive framgangsmåter som er korrigert, og korrigerende tiltak som er truffet, i 

samsvar med artikkel 64. 

e) Eventuelle resultater av kalibrering og vedlikehold av måleinstrumenter. 

4) For målingsbaserte metoder på anlegg, følgende ytterligere elementer: 

a) Dokumentasjon som begrunner valget av en målingsbasert metode. 

b) Dataene som er brukt i usikkerhetsanalysen av utslipp fra hver utslippskilde, kategorisert etter prosess. 

c) Dataene som er brukt til bekreftende beregninger, og resultatene av beregningene. 

d) En detaljert teknisk beskrivelse av systemet for kontinuerlig måling, herunder dokumentasjon av godkjenningen fra 

vedkommende myndighet. 



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/1327 

 

 

e) Rådata og aggregerte data fra systemet for kontinuerlig måling, herunder dokumentasjon av endringer over tid, 

loggboken over prøvinger, nedetid, kalibreringer, service og vedlikehold. 

f) Dokumentasjon av eventuelle endringer av systemet for kontinuerlig måling. 

g) Eventuelle resultater av kalibrering og vedlikehold av måleinstrumenter. 

h) Dersom det er relevant, masse- eller energibalansemodellen som er brukt for å bestemme erstatningsdata i samsvar 

med artikkel 45 nr. 4, og underliggende antakelser. 

5) Dersom det brukes en alternativ metode i henhold til artikkel 22, alle data som er nødvendige for å bestemme utslippene 

fra de utslippskildene og kildestrømmene som denne metoden brukes på, samt tilnærmingsverdier for virksomhetsdata, 

beregningsfaktorer og andre parametrer som ville bli rapportert i henhold til en nivåmetode. 

6) For produksjon av primæraluminium, følgende ytterligere elementer: 

a) Dokumentasjon av resultater fra målekampanjer for bestemmelse av de anleggsspesifikke utslippsfaktorene for CF4 

og C2F6. 

b) Dokumentasjon av resultatene fra bestemmelse av oppsamlingseffektiviteten for diffuse utslipp. 

c) Alle relevante data om produksjon av primæraluminium, data om anodeeffektenes frekvens og varighet eller om 

deres overspenning. 

7) For fangst, transport og geologisk lagring av CO2, følgende ytterligere elementer dersom det er relevant: 

a) Dokumentasjon av mengden CO2 som er injisert i lagringskomplekset av anlegg som utfører geologisk lagring av 

CO2. 

b) Representativt aggregerte trykk- og temperaturdata fra et transportnett. 

c) En kopi av lagringstillatelsen, herunder den godkjente overvåkingsplanen, i samsvar med artikkel 9 i direktiv 

2009/31/EF. 

d) De rapportene som er framlagt i samsvar med artikkel 14 i direktiv 2009/31/EF. 

e) Rapporter om resultatene av de inspeksjonene som er utført i samsvar med artikkel 15 i direktiv 2009/31/EF. 

f) Dokumentasjon av korrigerende tiltak truffet i samsvar med artikkel 16 i direktiv 2009/31/EF. 

3. SÆRLIGE ELEMENTER FOR LUFTFARTSVIRKSOMHET 

1) En liste over luftfartøyer som er eid, leid inn og leid ut, og nødvendig dokumentasjon på at listen er fullstendig, med 

angivelse av datoen da hvert luftfartøy ble tilføyd til eller fjernet fra luftfartøyoperatørens flåte. 

2) En liste over flygninger som omfattes av hver rapporteringsperiode, samt nødvendig dokumentasjon på at listen er 

fullstendig. 

3) Relevante data som er brukt for å bestemme drivstofforbruk og utslipp. 

4) Data som er brukt for å bestemme nyttelast, og distanse som er relevant for de årene som det innrapporteres 

tonnkilometerdata for. 

5) Dokumentasjon av metoden for håndtering av datahull dersom det er relevant, antallet flygninger der det forekom 

datahull, dataene som er brukt for å fylle datahullene, dersom slike forekom, og, dersom antall flygninger med datahull 

overskred 5 % av de rapporterte flygningene, årsakene til datahullene samt dokumentasjon på korrigerende tiltak som er 

truffet. 

 _____  
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VEDLEGG X 

Minsteinnhold i årsrapportene (artikkel 68 nr. 3) 

1. ÅRLIGE UTSLIPPSRAPPORTER FOR STASJONÆRE ANLEGG 

Den årlige utslippsrapporten for et anlegg skal minst inneholde følgende opplysninger: 

1) Data som identifiserer anlegget, som angitt i vedlegg IV til direktiv 2003/87/EF, samt anleggets entydige 

tillatelsesnummer. 

2) Navn og adresse til kontrolløren av rapporten. 

3) Rapporteringsår. 

4) Henvisning til og versjonsnummer for den siste godkjente overvåkingsplanen og dens anvendelsesdato samt henvisning 

til og versjonsnummer for eventuelle andre overvåkingsplaner som er relevante for rapporteringsåret. 

5) Relevante endringer i virksomheten ved et anlegg samt endringer og midlertidige avvik som har inntruffet i 

rapporteringsperioden med hensyn til den overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende myndighet, herunder 

midlertidige eller permanente nivåendringer, årsaker til disse endringene, startdato for endringene og start- og sluttdato 

for midlertidige endringer. 

6) Opplysninger for alle utslippskilder og kildestrømmer, som minst skal omfatte 

a) de samlede utslippene uttrykt som t CO2(e), 

b) dersom andre klimagasser enn CO2 slippes ut, de samlede utslippene uttrykt som t, 

c) hvorvidt den målingsbaserte eller den beregningsbaserte metoden nevnt i artikkel 21 anvendes, 

d) de anvendte nivåene, 

e) virksomhetsdata, 

i) når det gjelder brensler, mengden av brensel (uttrykt i tonn eller Nm3) og netto brennverdi (GJ/t eller GJ/Nm3) 

rapportert separat, 

ii) for alle andre kildestrømmer, mengden uttrykt i tonn eller Nm3, 

f) utslippsfaktorer, uttrykt i samsvar med kravene i artikkel 36 nr. 2, biomassefraksjon samt oksidasjons- og 

omdanningsfaktorer, uttrykt som dimensjonsløse fraksjoner, 

g) dersom utslippsfaktorer for brensler er knyttet til masse eller volum i stedet for energi, verdier bestemt i samsvar 

med artikkel 26 nr. 5 for den respektive kildestrømmens netto brennverdi. 

7) Dersom det anvendes en massebalansemetode, massestrømmen samt karboninnhold for hver kildestrøm til og fra 

anlegget, biomassefraksjon og netto brennverdi, dersom det er relevant. 

8) Opplysninger som skal rapporteres som memoposter, som minst skal omfatte følgende: 

a) Mengder av biomasse som er forbrent, uttrykt i TJ, eller anvendt i prosesser, uttrykt i t eller Nm3. 

b) CO2-utslipp fra biomasse, uttrykt i t CO2, dersom det brukes en målingsbasert metode for å bestemme utslipp. 

c) En tilnærmingsverdi for netto brennverdi for de biomassekildestrømmene som brukes som brensel, dersom det er 

relevant. 

d) Mengder og energiinnhold for biobrensler og flytende biobrensler som er forbrent, uttrykt i t og TJ. 

e) CO2 eller N2O som er overført til et anlegg eller mottatt fra et anlegg, når artikkel 49 eller 50 får anvendelse, uttrykt 

i t CO2. 

f) Bundet CO2 som er overført til et anlegg eller mottatt fra et anlegg, når artikkel 48 får anvendelse, uttrykt i t CO2.  



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/1329 

 

 

g) Dersom det er relevant, navn og identifikasjonskode som fastsatt i samsvar med rettsaktene vedtatt i henhold til 

artikkel 19 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF 

i) for anlegget/anleggene som det overføres CO2 eller N2O til i samsvar med bokstav e) og f) i dette nr. 8, 

ii) for anlegget/anleggene som det mottas CO2 eller N2O fra i samsvar med bokstav e) og f) i dette nr. 8. 

Dersom anlegget ikke har en slik identifikasjonskode, angis anleggets navn og adresse samt relevante 

kontaktopplysninger til en kontaktperson. 

h) Overført CO2 fra biomasse, uttrykt i t CO2. 

9) Dersom en målingsbasert metode anvendes: 

a) Ved måling av CO2, de årlige fossile CO2-utslippene og de årlige CO2-utslippene fra bruk av biomasse. 

b) Antall driftstimer for systemet for kontinuerlig utslippsmåling (CEMS), de målte konsentrasjonene av klimagasser 

og røykgasstrømmen, uttrykt som et årlig timegjennomsnitt og som en årlig samlet verdi. 

10) Dersom det brukes en metode i henhold til artikkel 22, alle data som er nødvendige for å bestemme utslippene fra de 

utslippskildene og kildestrømmene som denne metoden brukes på, samt tilnærmingsverdier for virksomhetsdata, 

beregningsfaktorer og andre parametrer som ville bli rapportert i henhold til en nivåmetode. 

11) Dersom det har forekommet datahull som er fylt med erstatningsdata i samsvar med artikkel 66 nr. 1: 

a) Kildestrømmen eller utslippskilden der hvert datahull forekom. 

b) Årsakene til hvert datahull. 

c) Dato og klokkeslett da hvert datahull startet og sluttet. 

d) Utslippene som er beregnet basert på erstatningsdata. 

e) Dersom estimeringsmetoden for erstatningsdata ennå ikke er inkludert i overvåkingsplanen, en nærmere beskrivelse 

av estimeringsmetoden, herunder dokumentasjon på at metoden som brukes, ikke fører til at utslipp for det aktuelle 

tidsrommet estimeres for lavt. 

12) Eventuelle andre endringer utført ved anlegget i løpet av rapporteringsperioden som kan være relevante for anleggets 

klimagassutslipp i rapporteringsåret. 

13) Dersom det er relevant, produksjonsnivået for primæraluminium, hyppighet og gjennomsnittlig varighet av 

anodeeffekter i løpet av rapporteringsperioden, eller overspenningsdata for anodeeffekter i løpet av 

rapporteringsperioden, samt resultatene av den nyeste bestemmelsen av de anleggsspesifikke utslippsfaktorene for CF4 

og C2F6 som angitt i vedlegg IV, og av den nyeste bestemmelsen av kanalenes oppsamlingseffektivitet. 

Utslipp som skjer fra ulike utslippskilder eller kildestrømmer av samme type i et enkelt anlegg, som hører til samme type 

virksomhet, kan rapporteres samlet for typen av virksomhet. 

Når nivåer er blitt endret i løpet av en rapporteringsperiode, skal den driftsansvarlige beregne og rapportere utslipp som 

egne avsnitt i årsrapporten for de respektive delene av rapporteringsperioden. 

Driftsansvarlige for lagringssteder for CO2 kan bruke forenklede utslippsrapporter etter stenging av lagringsstedet i samsvar 

med artikkel 17 i direktiv 2009/31/EF som minst inneholder elementene oppført i nr. 1–5, forutsatt at utslippstillatelsen for 

klimagasser ikke inneholder noen utslippskilder. 

2. ÅRLIGE UTSLIPPSRAPPORTER FOR LUFTFARTØYOPERATØRER 

Utslippsrapporten for en luftfartøyoperatør skal minst inneholde følgende opplysninger: 

1) Data som identifiserer luftfartøyoperatøren, som angitt i vedlegg IV til direktiv 2003/87/EF, og kjenningssignalet eller 

andre entydige betegnelser som brukes ved flygekontroll, samt relevante kontaktopplysninger. 

2) Navn og adresse til kontrolløren av rapporten.  
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3) Rapporteringsår. 

4) Henvisning til og versjonsnummer for den siste godkjente overvåkingsplanen og dens anvendelsesdato, henvisning til 

og versjonsnummer for andre overvåkingsplaner som er relevante for rapporteringsåret. 

5) Relevante endringer i driften og avvik fra den godkjente overvåkingsplanen i løpet av rapporteringsperioden. 

6) Luftfartøyenes registreringsnumre og typer luftfartøy som er brukt i det tidsrommet som omfattes av rapporten, til å 

utføre den luftfartsvirksomheten angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF som er utført av luftfartøyoperatøren. 

7) Det samlede antallet flygninger per par av stater som omfattes av rapporten. 

8) Massen av drivstoff (i tonn) per drivstofftype per par av stater. 

9) Samlede CO2-utslipp i tonn CO2 fordelt på avgangs- og ankomstmedlemsstaten. 

10) Dersom utslipp beregnes ved hjelp av en utslippsfaktor eller ut fra karboninnhold i masse eller volum, 

tilnærmingsverdier for drivstoffets netto brennverdi. 

11) Dersom det har forekommet datahull som er fylt med erstatningsdata i samsvar med artikkel 66 nr. 2: 

a) Antallet flygninger der det forekom datahull, uttrykt som en prosentandel (avrundet til nærmeste 0,1 %) av antallet 

årlige flygninger, samt omstendighetene rundt og årsakene til datahullene. 

b) Estimeringsmetoden som er brukt for erstatningsdata. 

c) Utslippene som er beregnet basert på erstatningsdata. 

12) Memoposter: 

a) Mengde biomasse brukt som drivstoff i løpet av rapporteringsperioden (i tonn eller m3), oppført etter drivstofftype. 

b) Netto brennverdi for alternative drivstoffer. 

13) Som et vedlegg til den årlige utslippsrapporten skal luftfartøyoperatøren inkludere årlige utslipp og årlig antall 

flyginger per flyplasspar. På anmodning fra luftfartøyoperatøren skal vedkommende myndighet behandle disse 

opplysningene som fortrolige. 

3. TONNKILOMETERRAPPORTER FOR LUFTFARTØYOPERATØRER 

Tonnkilometerrapporten for en luftfartøyoperatør skal minst inneholde følgende opplysninger: 

1) Data som identifiserer luftfartøyoperatøren, som angitt i vedlegg IV til direktiv 2003/87/EF, og kjenningssignalet eller 

annen entydig betegnelse som brukes ved flygekontroll, samt relevante kontaktopplysninger. 

2) Navn og adresse til kontrolløren av rapporten. 

3) Rapporteringsår. 

4) Henvisning til og versjonsnummer for den siste godkjente overvåkingsplanen og dens anvendelsesdato, henvisning til 

og versjonsnummer for andre overvåkingsplaner som er relevante for rapporteringsåret. 

5) Relevante endringer i driften og avvik fra den godkjente overvåkingsplanen i løpet av rapporteringsperioden. 

6) Luftfartøyenes registreringsnumre og typer luftfartøy som er brukt i det tidsrommet som omfattes av rapporten, til å 

utføre den luftfartsvirksomheten angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF som er utført av luftfartøyoperatøren. 

7) Valgt metode for beregning av massen av passasjerer og innsjekket bagasje samt gods og post. 

8) Samlet antall passasjerkilometer og tonnkilometer for alle flygninger utført i løpet av det året rapporten gjelder, som 

faller inn under luftfartsvirksomhet som oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF. 
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9) For hvert flyplasspar: ICAO-betegnelsen for de to flyplassene, distanse (storsirkeldistanse + 95 km) i kilometer, samlet 

antall flygninger per flyplasspar i rapporteringsperioden, samlet masse av passasjerer og innsjekket bagasje (i tonn) i 

løpet av rapporteringsperioden per flyplasspar, samlet antall passasjerer i løpet av rapporteringsperioden, samlet antall 

passasjerer multiplisert med kilometer per flyplasspar, samlet masse av gods og post (i tonn) i løpet av 

rapporteringsperioden per flyplasspar, samlede tonnkilometer per flyplasspar (t km). 

 _____  
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VEDLEGG XI 

Sammenligningstabell 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012 Denne forordning 

Artikkel 1–49 Artikkel 1–49 

— Artikkel 50 

Artikkel 50–67 Artikkel 51–68 

Artikkel 68 — 

Artikkel 69–75 Artikkel 69–75 

— Artikkel 76 

Artikkel 76–77 Artikkel 77–78 

Vedlegg I–X Vedlegg I–X 

— Vedlegg XI 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/2067 

av 19. desember 2018 

om verifisering av data og akkreditering av miljøkontrollører i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for 

handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 15 og 

artikkel 10a nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Denne forordning bør tre i kraft raskt for å ta hensyn til første utgave av de internasjonale standardene og anbefalte 

praksisene for miljøvern med hensyn til ordningen for CO2-kompensasjon og -reduksjon i internasjonal luftfart 

(CORSIA) (vedlegg 16, bind IV til Chicago-konvensjonen), vedtatt av ICAO-rådet på det tiende møtet ved dets 214. 

forsamling 27. juni 2018, som etter planen skal anvendes fra 2019. 

2) Det er nødvendig med overordnede rammeregler for akkreditering av miljøkontrollører for å sikre at verifiseringen av 

rapporter fra driftsansvarlige eller luftfartøyoperatører innenfor rammen av Unionens ordning for handel med 

utslippskvoter for klimagasser, som skal framlegges i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/2066(2), utføres av kontrollører som har den nødvendige tekniske kompetansen til å utføre oppgaven på en 

uavhengig og upartisk måte og i samsvar med kravene og prinsippene fastsatt i denne forordning. 

3) Erfaringene fra anvendelsen av kommisjonsforordning (EU) nr. 600/2012(3) har vist at det er nødvendig å forbedre, 

klargjøre og forenkle akkrediterings- og verifiseringsreglene for ytterligere å fremme harmonisering og for å gjøre 

systemet mer effektivt. Det er derfor nødvendig å gjøre en rekke endringer i forordning (EU) nr. 600/2012. Av 

klarhetshensyn bør nevnte forordning erstattes. 

4) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF(4) fastsettes det en generell ramme for å lette fri bevegelighet for 

tjenester og tjenesteytere i Unionen og samtidig opprettholde høy kvalitet på tjenestene. Harmonisering på unionsplan 

av reglene for akkreditering og verifisering innenfor rammen av Unionens ordning for handel med utslippskvoter bør 

bidra til konkurranse på markedet for miljøkontrollører og sikre at driftsansvarlige og luftfartøyoperatører får innsyn og 

informasjon. 

5) Ved gjennomføringen av artikkel 15 i direktiv 2003/87/EF er det nødvendig å sikre synergi mellom, på den ene siden, 

den omfattende rammen for akkreditering fastsatt ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 

9. juli 2008(5) og tilknyttede bestemmelser i europaparlaments- og rådsbeslutning 768/2008/EF(6), og på den andre 

siden de særlige egenskapene ved Unionens ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser og krav som er 

avgjørende for effektiv gjennomføring av direktiv 2003/87/EF. Forordning (EF) nr. 765/2008 bør fortsatt gjelde for de 

aspektene ved akkrediteringen av miljøkontrollører som ikke omhandles i denne forordning. Det bør særlig sikres at når 

en nasjonal myndighet som er utpekt av en medlemsstat i samsvar med forordning (EF) nr. 765/2008, som følge 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 334 av 31.12.2018, s. 94, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 320/2019 av 13. 

desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 

85. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF og om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012 (EUT L 334 av 31.12.2018, 

s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 600/2012 av 21. juni 2012 om verifisering av rapporter om klimagassutslipp og rapporter om 

tonnkilometer og akkreditering av miljøkontrollører i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 181 av 

12.7.2012, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF av 12. desember 2006 om tjenester i det indre marked (EFT L 376 av 27.12.2006, s. 36). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn for 

markedsføring av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30). 

(6) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av produkter og om 

oppheving av rådsbeslutning 93/465/EØF (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82). 

2021/EØS/30/75 
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av medlemsstatens interne praksis utfører en alternativ framgangsmåte for akkreditering, nemlig sertifisering av 

miljøkontrollører som er fysiske personer, skal medlemsstaten framlegge dokumentasjon på at denne myndigheten har 

like høy troverdighet som nasjonale akkrediteringsorganer som har gjennomgått en fagfellevurdering organisert av det 

organet som er anerkjent i henhold til artikkel 14 i nevnte forordning. 

6) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009(1) inneholder bestemmelser om et uavhengig og nøytralt 

akkrediterings- eller lisenssystem for miljøkontrollører. Av hensyn til sammenhengen og for å minske den 

administrative byrden for medlemsstatene og markedsdeltakerne bør det tas hensyn til synergier mellom nevnte 

forordning og denne forordning. 

7) Systemet for verifisering og akkreditering bør hindre unødig overlapping mellom framgangsmåter og organisasjoner 

som er opprettet i henhold til andre unionsrettslige virkemidler, og som kan føre til en økt byrde for medlemsstatene 

eller markedsdeltakerne. Det bør derfor dras nytte av beste praksis fra anvendelsen av harmoniserte standarder som er 

vedtatt av Den europeiske standardiseringsorganisasjon på anmodning fra Kommisjonen i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012(2), for eksempel den harmoniserte standarden om generelle 

krav til akkrediteringsorganer som akkrediterer samsvarsvurderingsorganer, og den harmoniserte standarden om krav til 

validerings- og kontrollorganer for klimagasser til bruk ved akkreditering eller andre former for anerkjennelse, som det 

er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, samt dokument EA-6/03 og andre tekniske 

dokumenter utarbeidet av Det europeiske samarbeidet for akkreditering (EA) eller av andre organer. 

8) Ved fastsettelse av harmoniserte regler for verifisering av rapporter fra driftsansvarlige eller luftfartøyoperatører og 

akkreditering av miljøkontrollører må det sikres at byrden på driftsansvarlige som slipper ut en mindre mengde 

karbondioksid (CO2) per år, på luftfartøyoperatører som anses som operatører med lave utslipp i henhold til 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066, og på medlemsstatenes tilgjengelige ressurser, ikke er for stor i forhold til 

de målene som søkes nådd. 

9) For å utnytte synergiene best mulig og med tanke på viktigheten av å få verifisert data som brukes i forbindelse med 

oppdatering av forhåndsvurderinger av referanseverdier og bestemmelse av vederlagsfri tildeling til anlegg, bør det 

tilføyes regler for verifisering av referansedatarapporter og datarapporter for nyinntredere som kreves i henhold til 

delegert kommisjonsforordning …/… av 19. desember 2018 om fastsettelse av overgangsregler i Unionen med hensyn 

til harmonisert vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i samsvar med artikkel 10a i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF(3), i de harmoniserte reglene for verifisering og akkreditering av miljøkontrollører. 

10) I henhold til artikkel 27 i direktiv 2003/87/EF kan medlemsstatene unnta små anlegg som er underlagt tilsvarende tiltak, 

fra Unionens ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser, forutsatt at vilkårene i den artikkelen er oppfylt. I 

henhold til artikkel 27a i direktiv 2003/87/EF kan medlemsstatene unnta anlegg som slipper ut mindre enn 2 500 tonn, 

fra Unionens ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser, forutsatt at vilkårene i den artikkelen er oppfylt. 

Denne forordning bør ikke få direkte anvendelse på de anleggene som er unntatt i henhold til artikkel 27 eller 27a i 

direktiv 2003/87/EF, med mindre medlemsstaten beslutter det. 

11) I samsvar med prinsippene i vedlegg V til direktiv 2003/87/EF bør miljøkontrolløren foreta et anleggsbesøk for å 

kontrollere grensene for det respektive anlegget eller den respektive luftfartøyoperatøren, vurdere hvordan måleutstyr og 

overvåkingssystemer fungerer, foreta intervjuer og utføre andre oppgaver. Kontrolløren bør bare avstå fra et slikt besøk 

under særlige omstendigheter. 

12) I samsvar med prinsippene i vedlegg V til direktiv 2003/87/EF bør miljøkontrolløren anvende en risikobasert tilnærming 

med sikte på å oppnå en verifiseringsuttalelse som gir rimelig sikkerhet for at dataene om samlede utslipp eller 

tonnkilometer ikke inneholder alvorlige feil, og at rapporten kan verifiseres som tilfredsstillende. Sikkerhetsgraden bør 

stå i forhold til hvor grundig og inngående verifiseringen er utført, og til ordlyden i verifiseringsuttalelsen. Dersom 

  

(1) 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 (EUT L 342 av 22.12.2009, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering og om endring av rådsdirektiv 

89/686/EØF og 93/15/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 

2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om oppheving av rådsvedtak 87/95/EØF og europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 

1673/2006/EF (EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12). 

(3) Ennå ikke offentliggjort i EUT. 



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/1335 

 

 

resultatene og opplysningene innhentet under verifiseringsprosessen krever det, bør miljøkontrolløren være forpliktet til 

å justere en eller flere aktiviteter i verifiseringsprosessen for å oppfylle kravene til å oppnå rimelig sikkerhet. 

13) For å unngå sammenblanding av vedkommende myndighets rolle og miljøkontrollørens rolle bør kontrollørens 

ansvarsområder ved gjennomføring av verifisering være klart definert. Miljøkontrolløren bør bruke den overvåkings-

planen som er godkjent av vedkommende myndighet, som referansepunkt og vurdere om denne planen og 

framgangsmåtene beskrevet i den er korrekt gjennomført. Dersom miljøkontrolløren påviser manglende overholdelse av 

forordning (EU) nr. 2018/2066, bør det være dennes ansvar å opplyse om dette i verifiseringsrapporten. 

14) Full forståelse av den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens virksomhet er nødvendig for effektivt å kunne 

verifisere rapporter fra dem. En miljøkontrollør bør først utføre de verifiseringsoppgavene den er blitt bedt om, etter at 

den ved en innledende vurdering har fastslått at den er kompetent til å gjøre det. For at verifiseringsvirksomheten skal 

holde et høyt kvalitetsnivå, bør det utarbeides harmoniserte regler om en innledende vurdering for å fastslå om en 

miljøkontrollør er kompetent, uavhengig og upartisk og dermed i stand til å utføre verifiseringen i samsvar med reglene 

og prinsippene i denne forordning. 

15) Det er viktig at den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren og miljøkontrolløren utveksler relevante opplysninger 

med hverandre i alle deler av verifiseringsprosessen, særlig i fasen før det inngås en avtale, under miljøkontrollørens 

strategiske analyse og under selve verifiseringen. Det er nødvendig å utarbeide et sett med harmoniserte krav som til 

enhver tid bør regulere denne utvekslingen av opplysninger mellom den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren, og 

miljøkontrolløren. 

16) Alle oppgaver i verifiseringsprosessen henger sammen og bør avsluttes med at miljøkontrolløren utsteder en 

verifiseringsrapport som inneholder en verifiseringserklæring som er i samsvar med resultatene av verifiserings-

vurderingen. Det bør utarbeides harmoniserte krav til verifiseringsrapportene og til gjennomføringen av 

verifiseringsvirksomheten for å sikre at disse rapportene og aktivitetene oppfyller de samme standardene i alle 

medlemsstater. 

17) En analyse av risikoen for at rapporterte data inneholder feil som kan være alvorlige, er en viktig del av 

verifiseringsprosessen og avgjør hvordan miljøkontrolløren bør utføre verifiseringen. Hvert element i verifiserings-

prosessen skal derfor være tett knyttet til resultatene av analysen av disse risikoene for feilopplysninger. 

18) Det bør fastsettes særlige bestemmelser om verifisering av rapporter fra luftfartøyoperatører og fra driftsansvarlige for 

anlegg som omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF(1). 

19) Korrekt og effektiv rapportering av klimagassutslipp fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren er avgjørende for 

gjennomføringen av direktiv 2003/87/EF. For å sikre at overvåkings- og rapporteringsprosessen fungerer på en 

tilfredsstillende måte, bør kontinuerlig forbedring av den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens utførelse være en 

del av miljøkontrollørens verifiseringsvirksomhet. 

20) Verifiseringsvirksomhet og utstedelse av verifiseringsrapporter bør bare utføres av miljøkontrollører og deres 

kompetente personale. Miljøkontrollører bør innføre og kontinuerlig forbedre interne prosesser som sikrer at alt 

personale som medvirker i verifiseringsvirksomheten, er kompetente til å utføre sine oppgaver. Kriteriene for å fastslå 

om en kontrollør er kompetent, bør være de samme i alle medlemsstater og bør være verifiserbare, objektive og 

oversiktlige. 

21) Det nasjonale akkrediteringsorganet opprettet i samsvar med forordning (EF) nr. 765/2008 bør ha myndighet til å 

akkreditere og til å utstede en offisiell erklæring om en miljøkontrollørs kompetanse til å utføre verifiseringen fastsatt i 

denne forordning, vedta forvaltningsmessige tiltak og føre tilsyn med miljøkontrollører. 

22) Maler og særskilte filformater som skal brukes av miljøkontrollører, fremmer harmonisering mellom medlemsstatene og 

hindrer forskjeller i framgangsmåtene. Miljøkontrollører bør bruke maler eller særskilte filformater som er utarbeidet av 

Kommisjonen. Dersom en medlemsstat har utarbeidet nasjonale maler eller filformatspesifikasjoner, bør disse ha minst 

samme innhold som malene utarbeidet av Kommisjonen, for å sikre harmoniserte framgangsmåter.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF av 23. april 2009 om geologisk lagring av karbondioksid og om endring av rådsdirektiv 

85/337/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF og 2008/1/EF samt europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 114). 
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23) En medlemsstat som anser at det ikke er økonomisk hensiktsmessig eller forsvarlig å opprette et nasjonalt 

akkrediteringsorgan eller å utføre akkrediteringsvirksomhet, bør ha mulighet til å benytte det nasjonale 

akkrediteringsorganet i en annen medlemsstat. Bare nasjonale akkrediteringsorganer som har gjennomgått en 

fagfellevurdering organisert av det organet som er anerkjent i henhold til artikkel 14 i forordning (EF) nr. 765/2008, bør 

tillates å utføre akkrediteringsvirksomhet i henhold til denne forordning. 

24) Nasjonale akkrediteringsorganer som oppfyller kravene i denne forordning, og som allerede har gjennomgått en 

fagfellevurdering organisert av det organet som er anerkjent i samsvar med artikkel 14 i forordning (EF) nr. 765/2008, 

bør antas å oppfylle kravene til framgangsmåte som pålegges nasjonale akkrediteringsorganer, for eksempel krav til et 

nasjonalt akkrediteringsorgans struktur, etablering av en kompetanseprosess, etablering av nødvendige prosedyrer og 

styringssystemer og ordninger for å sikre fortrolig behandling av innhentede opplysninger, og bør unntas fra å 

gjennomgå en ny fagfellevurdering etter at denne forordning er trådt i kraft. I samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/4/EF av 28. januar 2003 om offentlig tilgang til miljøinformasjon, og om oppheving av rådsdirektiv 

90/313/EØF(1) bør miljøinformasjon i verifiserte rapporter fra driftsansvarlige eller luftfartøyoperatører som offentlige 

myndigheter er i besittelse av, offentliggjøres for å sikre innsyn, med forbehold for visse fortrolighetskrav. 

25) Effektivt samarbeid mellom nasjonale akkrediteringsorganer, eller eventuelt andre nasjonale myndigheter, og 

vedkommende myndigheter er avgjørende for at systemet for handel med utslippskvoter for klimagasser og tilsynet med 

verifiseringskvaliteten skal fungere tilfredsstillende. Av hensyn til åpenheten er det nødvendig å sikre at nasjonale 

akkrediteringsorganer, eller eventuelt andre nasjonale myndigheter, og vedkommende myndigheter innfører effektive 

metoder for informasjonsutveksling. Informasjonsutvekslingen mellom vedkommende myndigheter og mellom 

vedkommende myndigheter og nasjonale akkrediteringsorganer eller andre nasjonale myndigheter bør være underlagt de 

strengeste garantier for fortrolighet og taushetsplikt og behandles i samsvar med gjeldende nasjonal lovgivning og 

unionsretten. 

26) Denne forordning omfatter forbedringer av akkreditering og verifisering som delvis tar hensyn til første utgave av de 

internasjonale standardene og anbefalte praksisene for miljøvern med hensyn til ordningen for CO2-kompensasjon og -

reduksjon i internasjonal luftfart (CORSIA) (vedlegg 16, bind IV til Chicago-konvensjonen), vedtatt av ICAO-rådet på 

det tiende møtet ved dets 214. forsamling 27. juni 2018. Forordningen om overvåking og rapportering av utslipp av 

klimagasser i henhold til direktiv 2003/87/EF blir også endret for å ta hensyn til første utgave av de internasjonale 

standardene og anbefalte praksisene, og disse to instrumentene blir utfylt ved en delegert rettsakt i samsvar med artikkel 

28c i direktiv 2003/87/EF. 

27) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes bestemmelser om verifisering av rapporter framlagt i henhold til direktiv 2003/87/EF og om 

akkreditering av og tilsyn med miljøkontrollører. 

Ved denne forordning fastsettes også bestemmelser om gjensidig anerkjennelse av miljøkontrollører og fagfellevurdering av 

nasjonale akkrediteringsorganer i samsvar med artikkel 15 i direktiv 2003/87/EF, uten at det berører forordning (EF) 

nr. 765/2008. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

Denne forordning får anvendelse på verifisering av data om klimagassutslipp og tonnkilometer som genereres fra 1. januar 2019 

og rapporteres i samsvar med artikkel 14 i direktiv 2003/87/EF, og på verifisering av data som er relevante for oppdatering av 

forhåndsvurderinger av standardverdier og for bestemmelse av vederlagsfri tildeling til anlegg.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF av 28. januar 2003 om offentlig tilgang til miljøinformasjon, og om oppheving av 

rådsdirektiv 90/313/EØF (EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26). 
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Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning gjelder definisjonene fastsatt i artikkel 3 i direktiv 2003/87/EF og artikkel 3 i gjennomføringsforordning 

(EU) 2018/2066, og videre menes med 

1) «deteksjonsrisiko» risikoen for at miljøkontrolløren ikke oppdager en alvorlig feilopplysning, 

2) «akkreditering» en attestering fra et nasjonalt akkrediteringsorgan om at en miljøkontrollør oppfyller kravene fastsatt i 

harmoniserte standarder, som definert i artikkel 2 nr. 9 i forordning (EF) nr. 765/2008, og kravene fastsatt i denne 

forordning, om å utføre verifiseringen av en rapport fra en driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør i samsvar med denne 

forordning, 

3) «miljøkontrollør» en juridisk person eller et annet rettssubjekt som utfører verifiseringsvirksomhet i samsvar med denne 

forordning, og som er akkreditert av et nasjonalt akkrediteringsorgan i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008 og denne 

forordning, eller en fysisk person som på annen måte er gitt myndighet, uten at det berører artikkel 5 nr. 2 i førstnevnte 

forordning, på det tidspunktet det utstedes en verifiseringsrapport, 

4) «verifisering» den virksomheten som utføres av en miljøkontrollør for å utstede en verifiseringsrapport i henhold til denne 

forordning, 

5) «feilopplysning» en utelatelse, uriktig opplysning eller feil i de rapporterte dataene fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren, uten hensyn til den tillatte usikkerheten i samsvar med artikkel 12 nr. 1 bokstav a) i 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066. 

6) «alvorlig feilopplysning» en feilopplysning som etter miljøkontrollørens mening enkeltvis eller sammen med andre 

feilopplysninger overskrider alvorlighetsgraden, eller som kan påvirke vedkommende myndighets behandling av rapporten 

fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren, 

7) «rapport fra driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør» den årlige utslippsrapporten som skal framlegges av den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren i samsvar med artikkel 14 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, eller tonnkilometer-

rapporten som skal framlegges av luftfartøyoperatøren for å søke om tildeling av kvoter i samsvar med artikkel 3e og 3f i 

samme direktiv, referansedatarapporten som framlegges av den driftsansvarlige i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i delegert 

forordning (EU) …/…, eller datarapporten som framlegges av den driftsansvarlige i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i samme 

forordning, 

8) «akkrediteringsområde» de formene for virksomhet angitt i vedlegg I som det søkes om eller er gitt akkreditering for, 

9) «kompetanse» evnen til å anvende kunnskaper og ferdigheter til å utføre en virksomhet, 

10) «alvorlighetsgrad» den kvantitative terskelen over hvilken feilopplysninger, enkeltvis eller sammen med andre 

feilopplysninger, anses som alvorlige av miljøkontrolløren, 

11) «kontrollsystem» den risikovurderingen og samlede kontrollvirksomheten, herunder den løpende forvaltningen av dem, 

som en driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør har fastsatt, dokumentert, gjennomført og vedlikeholdt i samsvar med 

artikkel 59 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 eller artikkel 11 i delegert forordning (EU) …/…, alt etter hva 

som er relevant, 

12) «kontrollvirksomhet» alle handlinger som utføres eller tiltak som treffes av den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren 

for å minske iboende risikoer, 

13) «avvik» ett av følgende: 

a) med hensyn til verifisering av en utslippsrapport fra en driftsansvarlig, enhver handling eller forsømmelse fra den 

driftsansvarliges side som strider mot utslippstillatelsen for klimagasser og kravene i overvåkingsplanen som er 

godkjent av vedkommende myndighet, 

b) med hensyn til verifisering av en utslippsrapport eller tonnkilometerrapport fra en luftfartøyoperatør, enhver handling 

eller forsømmelse fra luftfartøyoperatørens side som strider mot kravene i overvåkingsplanen som er godkjent av 

vedkommende myndighet, 

c) med hensyn til verifisering av referansedatarapporten framlagt av den driftsansvarlige i samsvar med artikkel 4 nr. 2 

bokstav a) i delegert forordning (EU) …/… eller datarapporten for nyinntredere framlagt av den driftsansvarlige i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2 i samme forordning, enhver handling eller forsømmelse fra den driftsansvarliges side som 

strider mot kravene i overvåkingsmetodeplanen, 

d) med hensyn til akkreditering i samsvar med kapittel IV, enhver handling eller forsømmelse fra miljøkontrollørens side 

som strider mot kravene i denne forordning,  
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14) «anleggssted» med hensyn til verifisering av en luftfartøyoperatørs utslippsrapport eller tonnkilometerrapport, de stedene 

der overvåkingsprosessen defineres og styres, herunder de stedene der relevante data og opplysninger kontrolleres og 

lagres, 

15) «kontrollmiljø» det miljøet der det interne kontrollsystemet brukes, og samtlige tiltak som ledelsen hos den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren treffer for å sikre bevissthet om dette interne kontrollsystemet, 

16) «iboende risiko» risikoen for at en parameter i rapporten fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren inneholder 

feilopplysninger som kan være alvorlige, enkeltvis eller sammen med andre feilopplysninger, før det tas hensyn til effekten 

av eventuell relatert kontrollvirksomhet, 

17) «kontrollrisiko» risikoen for at en parameter i rapporten fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren inneholder 

feilopplysninger som kan være alvorlige, enkeltvis eller sammen med andre feilopplysninger, og som ikke vil forhindres 

eller oppdages og korrigeres i rett tid av kontrollsystemet, 

18) «verifiseringsrisiko» risikoen, som er en funksjon av iboende risiko, kontrollrisiko og deteksjonsrisiko, for at 

miljøkontrolløren avgir en uhensiktsmessig verifiseringsuttalelse når rapporten fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren inneholder alvorlige feilopplysninger, 

19) «rimelig sikkerhet» en høy, men ikke absolutt sikkerhetsgrad, uttrykt positivt i verifiseringsuttalelsen, om hvorvidt den 

rapporten fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren som er gjenstand for verifisering, er fri for alvorlige 

feilopplysninger, 

20) «analytiske framgangsmåter» analyse av svingninger og tendenser i dataene, herunder en analyse av de forholdene som 

ikke stemmer overens med andre relevante opplysninger, eller som avviker fra forventede mengder, 

21) «intern verifiseringsdokumentasjon» all intern dokumentasjon som en miljøkontrollør samler inn for å registrere alle 

underlagsdokumenter og begrunnelser for virksomhet som utføres for å verifisere rapporten fra en driftsansvarlig eller 

luftfartøyoperatør, 

22) «ledende EU ETS-revisor» en EU ETS-revisor som leder og fører tilsyn med verifiseringsgruppen, og som har ansvar for å 

utføre og rapportere om verifiseringen av en rapport fra en driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør, 

23) «EU ETS-revisor» et enkelt medlem av en verifiseringsgruppe som har ansvar for å verifisere en rapport fra en 

driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør, og som ikke er den ledede EU ETS-revisoren, 

24) «teknisk sakkyndig» en person som tilfører detaljert kunnskap og ekspertise om et bestemt emne som er nødvendig for å 

utføre verifisering i henhold til kapittel III og akkreditering i henhold til kapittel V, 

25) «sikkerhetsgrad» graden av sikkerhet i miljøkontrollørens verifiseringsrapport basert på målet om å redusere 

verifiseringsrisikoen ut fra omstendighetene ved verifiseringsoppgaven, 

26) «vurderingsansvarlig» en person som er utpekt av et nasjonalt akkrediteringsorgan til alene eller som del av en 

vurderingsgruppe å foreta en vurdering av en miljøkontrollør i samsvar med denne forordning, 

27) «ledende vurderingsansvarlig» en vurderingsansvarlig som er tildelt det overordnede ansvaret for vurderingen av en 

miljøkontrollør i samsvar med denne forordning, 

28) «referansedatarapport» en rapport framlagt av en driftsansvarlig i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i delegert forordning (EU) 

…/…, 

29) «datarapport for nyinntredere» en rapport framlagt av en driftsansvarlig i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i delegert forordning 

(EU) …/…. 

Artikkel 4 

Formodning om samsvar 

Dersom en miljøkontrollør dokumenterer at den oppfyller kriteriene fastsatt i de relevante harmoniserte standardene i henhold 

til artikkel 2 nr. 9 i forordning (EF) nr. 765/2008, eller deler av disse, som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske 

unions tidende, skal den formodes å oppfylle kravene i kapittel II og III i denne forordning i det omfanget de relevante 

harmoniserte standardene omfatter disse kravene. 

Artikkel 5 

Generelle rammer for akkreditering 

Dersom det i denne forordning ikke er fastsatt særlige bestemmelser om de nasjonale akkrediteringsorganenes sammensetning 

eller om den virksomheten og de kravene som er knyttet til akkreditering, får de relevante bestemmelsene i forordning (EF) 

nr. 765/2008 anvendelse.  
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KAPITTEL II 

VERIFISERING 

Artikkel 6 

Verifiseringens pålitelighet 

En verifisert utslippsrapport, referansedatarapport eller datarapport for nyinntredere skal være pålitelig for brukerne. Den skal 

på en troverdig måte gjengi det den enten hevder å gjengi eller med rimelighet kan forventes å gjengi. 

Prosessen med å verifisere en rapport fra en driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør skal være et effektivt og pålitelig verktøy til 

støtte for framgangsmåter for kvalitetssikring og kvalitetskontroll ved at den gir opplysninger som en driftsansvarlig eller 

luftfartøyoperatør kan bruke til å effektivisere overvåkingen og rapporteringen av utslipp eller data som er relevante for 

vederlagsfri tildeling. 

Artikkel 7 

Miljøkontrollørens generelle forpliktelser 

1. Miljøkontrolløren skal utføre den verifiseringen og virksomheten som kreves i dette kapittel, med mål om å framlegge en 

verifiseringsrapport som fastslår med rimelig sikkerhet at rapporten fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren er fri for 

alvorlige feilopplysninger. 

2. Miljøkontrolløren skal planlegge og utføre verifiseringen med fagmessig skepsis og med erkjennelse av at det kan 

foreligge omstendigheter som gjør at rapporten fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren kan inneholde alvorlige 

feilopplysninger. 

3. Miljøkontrolløren skal utføre verifiseringen i offentlighetens interesse og skal være uavhengig av den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren og av vedkommende myndigheter som har ansvar for direktiv 2003/87/EF. 

4. Under verifiseringen skal miljøkontrolløren vurdere om 

a) rapporten fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren er fullstendig og oppfyller kravene i vedlegg X til 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 eller vedlegg IV til delegert forordning (EU) …/…, alt etter hva som er 

relevant, 

b) den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren har handlet i samsvar med kravene i utslippstillatelsen for klimagasser og den 

overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende myndighet, når det gjelder verifisering av en utslippsrapport fra en 

driftsansvarlig, og med kravene i den overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende myndighet, når det gjelder 

verifisering av en luftfartøyoperatørs utslipps- eller tonnkilometerrapport, 

c) den driftsansvarlige, når det gjelder verifisering av en referansedatarapport eller datarapport for nyinntredere fra en 

driftsansvarlig, har handlet i samsvar med kravene i den overvåkingsmetodeplanen omhandlet i artikkel 8 i delegert 

forordning (EU) …/… som er godkjent av vedkommende myndighet, 

d) dataene i rapporten fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren er fri for alvorlige feilopplysninger, 

e) det kan gis opplysninger til støtte for den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens datastrømaktiviteter, kontrollsystem 

og tilhørende framgangsmåter, for å forbedre kvaliteten på deres overvåking og rapportering. 

Som unntak fra bokstav c) skal miljøkontrolløren vurdere om den driftsansvarliges overvåkingsmetodeplan oppfyller kravene i 

delegert forordning (EU) …/…, dersom det ikke kreves at overvåkingsmetodeplanen godkjennes av vedkommende myndighet 

før referansedatarapporten framlegges. Dersom miljøkontrolløren finner at en overvåkingsmetodeplan ikke er i samsvar med 

delegert kommisjonsforordning (EU) …/…, skal den driftsansvarlige endre overvåkingsmetodeplanen slik at den er i samsvar 

med den forordningen. 

Ved anvendelse av bokstav c) i dette nummer skal miljøkontrolløren innhente klare og objektive beviser fra den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren, som støtter de rapporterte samlede utslippsdataene, tonnkilometerdataene eller dataene som er 

relevante for vederlagsfri tildeling, samtidig som det tas hensyn til alle andre opplysninger i rapporten fra den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren. 

5. Dersom miljøkontrolløren finner at en driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør ikke overholder gjennomføringsforordning 

(EU) 2018/2066 eller delegert forordning (EU) …/…,  skal denne manglende overholdelsen angis i verifiseringsrapporten selv 

om den aktuelle overvåkingsplanen eller overvåkingsmetodeplanen, avhengig av hva som er relevant, er godkjent av 

vedkommende myndighet.  
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6. Dersom overvåkingsplanen ikke er godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 12 i gjennomførings-

forordning (EU) 2018/2066 eller er ufullstendig, eller dersom det i løpet av rapporteringsperioden er gjort vesentlige endringer 

som nevnt i artikkel 15 nr. 3 eller 4 i nevnte gjennomføringsforordning som ikke er blitt godkjent av vedkommende myndighet, 

skal miljøkontrolløren anmode den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren om å innhente den nødvendige godkjenningen fra 

vedkommende myndighet. 

Dersom det kreves at overvåkingsmetodeplanen godkjennes av vedkommende myndighet før referansedatarapporten 

framlegges i samsvar med artikkel 8 nr. 4 i delegert forordning (EU) …/…, og overvåkingsmetodeplanen ikke er blitt godkjent 

eller er ufullstendig, eller dersom det er gjort vesentlige endringer som nevnt i artikkel 9 nr. 5 i nevnte forordning som ikke er 

godkjent av vedkommende myndighet, skal miljøkontrolløren anmode den driftsansvarlige om å innhente den nødvendige 

godkjenningen fra vedkommende myndighet. 

Når vedkommende myndighet har gitt sin godkjenning, skal miljøkontrolløren fortsette, gjenta eller tilpasse verifiserings-

virksomheten i samsvar med dette. 

Dersom godkjenningen ikke er innhentet før utstedelsen av verifiseringsrapporten, skal miljøkontrolløren opplyse om dette i 

verifiseringsrapporten. 

Artikkel 8 

Forpliktelser før det inngås en avtale 

1. Før miljøkontrolløren påtar seg en verifiseringsoppgave, skal den skaffe seg en korrekt forståelse av den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren og vurdere om den kan påta seg verifiseringen. For dette formål skal miljøkontrolløren minst 

a) vurdere risikoene forbundet med å utføre verifiseringen av rapporten fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren i 

samsvar med denne forordning, 

b) gjennomgå opplysningene fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren for å fastslå omfanget av verifiseringen, 

c) vurdere om oppgaven hører inn under dens akkrediteringsområde, 

d) vurdere om den har nødvendig kompetanse, personale og ressurser til å sette sammen en verifiseringsgruppe som kan 

håndtere anleggets kompleksitet eller luftfartøyoperatørens virksomhet og flåte, og om den er i stand til å fullføre 

verifiseringen innenfor den fastsatte tidsrammen, 

e) vurdere om den kan sikre at den potensielle verifiseringsgruppen den har til rådighet, har all kompetanse og alt personale 

som er nødvendig for å utføre verifiseringen for den spesifikke driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren, 

f) for hver verifiseringsoppgave den blir forespurt om, fastslå hvor mye tid den trenger til utføre verifiseringen på korrekt 

måte. 

2. Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal gi miljøkontrolløren alle relevante opplysninger som gjør at 

miljøkontrolløren er i stand til å utføre virksomheten nevnt i nr. 1. 

Artikkel 9 

Tidsbruk 

1. Ved fastsettelse av tidsbruken for en verifiseringsoppgave som nevnt i artikkel 8 nr. 1 bokstav f) skal miljøkontrolløren 

minst ta hensyn til 

a) anleggets kompleksitet eller luftfartøyoperatørens virksomhet og flåte, 

b) detaljnivået og kompleksiteten i overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende myndighet eller i overvåkings-

metodeplanen, alt etter hva som er relevant, 

c) den påkrevde alvorlighetsgraden, 

d) kompleksiteten og fullstendigheten av datastrømaktivitetene og kontrollsystemet til den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren, 

e) lokaliseringen av opplysninger og data om klimagassutslipp, tonnkilometerdata eller data som er relevante for vederlagsfri 

tildeling. 

2. Miljøkontrolløren skal sikre at verifiseringsavtalen gir mulighet for å bruke ytterligere tid utover den tiden som er fastsatt i 

avtalen, dersom det anses nødvendig for å gjennomføre den strategiske analysen, risikoanalysen eller annen verifiserings-

virksomhet. Denne muligheten til å bruke ytterligere tid skal minst gjelde i følgende situasjoner: 

a) Dersom det under verifiseringen viser seg at den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens datastrømaktiviteter, 

kontrollvirksomhet eller logistikk er mer kompleks enn først forventet.  
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b) Dersom miljøkontrolløren under verifiseringen oppdager feilopplysninger, avvik, mangler eller feil i datasettene. 

3. Miljøkontrolløren skal registrere tidsbruken i den interne verifiseringsdokumentasjonen. 

Artikkel 10 

Opplysninger fra en driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør 

1. Før den strategiske analysen og på andre tidspunkter under verifiseringen skal den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren stille følgende til rådighet for miljøkontrolløren: 

a) Den driftsansvarliges utslippstillatelse for klimagasser dersom den har betydning for verifiseringen av den 

driftsansvarliges utslippsrapport. 

b) Den siste versjonen av den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens overvåkingsplan samt andre relevante versjoner av 

overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende myndighet, herunder bevis på godkjenningen. 

c) Den siste versjonen av den driftsansvarliges overvåkingsmetodeplan samt eventuelle andre relevante versjoner av den, 

herunder bevis på godkjenningen dersom det er relevant. 

d) En beskrivelse av den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens datastrømaktiviteter. 

e) Den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens risikovurdering som nevnt i artikkel 59 nr. 2 bokstav a) i 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 eller artikkel 11 nr. 1 i delegert forordning (EU) …/…, alt etter hva som er 

relevant, og en oversikt over det overordnede kontrollsystemet. 

f) Dersom det er relevant, den forenklede usikkerhetsvurderingen nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav c) i delegert forordning 

(EU) …/…. 

g) Framgangsmåtene nevnt i den overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende myndighet, herunder framgangsmåter 

for datastrømaktiviteter og kontrollvirksomhet. 

h) Den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens årlige utslippsrapport, tonnkilometerrapport, referansedatarapport eller 

datarapport for nyinntredere, alt etter hva som er relevant. 

i) Referansedatarapporter om tidligere tildelingsperioder for tidligere tildelingsfaser samt årlige virksomhetsnivårapporter for 

tidligere år som er framlagt for vedkommende myndighet i henhold til artikkel 10a nr. 21 i direktiv 2003/87/EF, dersom 

det er relevant. 

j) Dersom det er relevant, den driftsansvarliges prøvetakingsplan nevnt i artikkel 33 i gjennomføringsforordning (EU) 

2018/2066 som er godkjent av vedkommende myndighet. 

k) Dersom overvåkingsplanen er blitt endret i løpet av rapporteringsperioden, en oversikt over alle endringene i samsvar med 

artikkel 16 nr. 3 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066. 

l) Dersom det er relevant, rapporten nevnt i artikkel 69 nr. 4 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066. 

m) Verifiseringsrapporten fra det foregående året eller den foregående referanseperioden, avhengig av hva som er relevant, 

dersom miljøkontrolløren ikke utførte verifiseringen av denne driftsansvarlige eller denne luftfartøyoperatøren i det 

foregående året eller den foregående referanseperioden, avhengig av hva som er relevant. 

n) All relevant korrespondanse med vedkommende myndighet, særlig opplysninger som gjelder underretning om endringer 

av overvåkingsplanen eller overvåkingsmetodeplanen, alt etter hva som er relevant. 

o) Opplysninger om databaser og datakilder brukt ved overvåking og rapportering, herunder opplysninger fra Eurocontrol 

eller en annen relevant organisasjon. 

p) Dersom verifiseringen gjelder utslippsrapporten for et anlegg som utfører geologisk lagring av klimagasser på et 

lagringssted som er godkjent i henhold til direktiv 2009/31/EF, den overvåkingsplanen som kreves i henhold til det 

direktivet, og de rapportene som kreves i henhold til artikkel 14 i samme direktiv, som minst omfatter 

rapporteringsperioden for den utslippsrapporten som skal verifiseres. 

q) Dersom det er relevant, vedkommende myndighets godkjenning av at det ikke foretas anleggsbesøk i samsvar med artikkel 

31 nr. 1. 

r) Operatørens dokumentasjon som viser overholdelse av eventuelle usikkerhetsterskler for nivåene fastsatt i 

overvåkingsplanen. 

s) Alle andre relevante opplysninger som er nødvendige for planlegging og gjennomføring av verifiseringen. 

2. Før miljøkontrolløren utsteder verifiseringsrapporten, skal den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren framlegge for 

miljøkontrolløren sin endelige, godkjente og internt validerte rapport.  
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Artikkel 11 

Strategisk analyse 

1. Ved oppstart av verifiseringen skal miljøkontrolløren vurdere verifiseringssoppgavens sannsynlige art, omfang og 

kompleksitet ved å utføre en strategisk analyse av all virksomhet som er relevant for anlegget eller luftfartøyoperatøren. 

2. For å forstå virksomheten som utføres av anlegget eller luftfartøyoperatøren, skal miljøkontrolløren samle inn og 

gjennomgå de opplysningene som er nødvendige for å vurdere om verifiseringsgruppen er tilstrekkelig kompetent til å utføre 

verifiseringen, til å fastslå at tidsbruken angitt i avtalen er korrekt, og til å sikre at den er i stand til å utføre den nødvendige 

risikoanalysen. Disse opplysningene skal omfatte minst 

a) opplysningene nevnt i artikkel 10 nr. 1, 

b) den påkrevde alvorlighetsgraden, 

c) opplysningene innhentet ved tidligere års verifisering, dersom miljøkontrolløren utfører verifiseringen for den samme 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren. 

3. Ved gjennomgåelsen av opplysningene nevnt i nr. 2, skal miljøkontrolløren minst vurdere følgende: 

a) Med hensyn til verifiseringen av den driftsansvarliges utslippsrapport, anleggets kategori i henhold til artikkel 19 i 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 og virksomheten som utføres ved anlegget. 

b) Med hensyn til verifiseringen av luftfartøyoperatørens utslipps- eller tonnkilometerrapport, luftfartøyoperatørens størrelse 

og art, fordelingen av opplysninger på forskjellige steder samt antall og type flygninger. 

c) Overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende myndighet, eller overvåkingsmetodeplanen, alt etter hva som er 

relevant, samt de nærmere detaljene i overvåkingsmetoden fastsatt i den overvåkingsplanen eller overvåkingsmetodeplanen, 

alt etter hva som er relevant. 

d) Utslippskildenes og kildestrømmenes art, omfang og kompleksitet samt utstyret og prosessene som har gitt opphav til 

utslippsdata, tonnkilometerdata eller data som er relevant for fri tildeling, herunder måleutstyret beskrevet i overvåkings-

planen eller overvåkingsmetodeplanen, avhengig av hva som er relevant, samt opprinnelsen til og anvendelsen av 

beregningsfaktorer og andre primære datakilder. 

e) Datastrømaktivitetene, kontrollsystemet og kontrollmiljøet. 

4. Når den strategiske analysen utføres, skal miljøkontrolløren kontrollere 

a) om den overvåkingsplanen eller overvåkingsmetodeplanen den er blitt forelagt, avhengig av hva som er relevant, er den 

nyeste versjonen og, dersom det kreves, er godkjent av vedkommende myndighet, 

b) om det er gjort endringer av overvåkingsplanen i rapporteringsperioden eller av overvåkingsmetodeplanen planen i 

referanseperioden, avhengig av hva som er relevant, 

c) dersom det er relevant, om endringene nevnt i bokstav b) er meddelt vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 15 

nr. 1 eller artikkel 23 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 eller godkjent av vedkommende myndighet i samsvar 

med artikkel 15 nr. 2 i samme gjennomføringsforordning. 

d) dersom det er relevant, om endringene nevnt i bokstav b) er meddelt vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 9 

nr. 3 i delegert forordning (EU) (EU) …/… eller godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 9 nr. 4 i 

samme forordning. 

Artikkel 12 

Risikoanalyse 

1. Miljøkontrolløren skal identifisere og analysere følgende elementer for å utforme, planlegge og gjennomføre en effektiv 

verifisering: 

a) De iboende risikoene. 

b) Kontrollvirksomheten. 

c) Dersom det er gjennomført kontrollvirksomhet som nevnt i bokstav b), kontrollrisikoene med hensyn til effektiviteten av 

denne kontrollvirksomheten. 

2. Ved identifisering og analyse av elementene nevnt i nr. 1 skal miljøkontrolløren minst ta i betraktning 

a) resultatene av den strategiske analysen nevnt i artikkel 11 nr. 1, 

b) opplysningene nevnt i artikkel 10 nr. 1 og i artikkel 11 nr. 2 bokstav c), 

c) alvorlighetsgraden nevnt i artikkel 11 nr. 2 bokstav b).  
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3. Dersom miljøkontrolløren fastslår at den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren ikke har identifisert de relevante 

iboende risikoene og kontrollrisikoene i sin risikovurdering, skal miljøkontrolløren underrette den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren om dette. 

4. Dersom det er hensiktsmessig ut fra opplysningene innhentet under verifiseringen, skal miljøkontrolløren revidere 

risikoanalysen og endre eller gjenta verifiseringsvirksomheten som skal utføres. 

Artikkel 13 

Verifiseringsplan 

1. Miljøkontrolløren skal utarbeide en verifiseringsplan som er i samsvar med de opplysningene som er innhentet og de 

risikoene som er identifisert under den strategiske analysen og risikoanalysen, og som minst omfatter 

a) et verifiseringsprogram som beskriver verifiseringsvirksomhetens art og omfang, samt varigheten av virksomheten og 

måten den skal utføres på, 

b) en prøvingsplan som fastsetter omfanget av og metodene for prøving av kontrollvirksomheten samt framgangsmåtene for 

kontrollvirksomheten, 

c) en dataprøvetakingsplan som fastsetter omfanget av og metodene for prøvetaking av data relatert til datapunkter som ligger 

til grunn for de samlede utslippene i utslippsrapporten fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren, de samlede 

tonnkilometerdataene i tonnkilometerrapporten fra luftfartøyoperatøren eller de samlede dataene som er relevante for 

vederlagsfri tildeling, i referansedatarapporten eller datarapporten for nyinntredere fra den driftsansvarlige. 

2. Miljøkontrolløren skal opprette prøvingsplanen nevnt i nr. 1 bokstav b) på en slik måte at miljøkontrolløren kan fastslå i 

hvilken grad den relevante kontrollvirksomheten kan benyttes til å vurdere om kravene i artikkel 7 nr. 4 bokstav b) er oppfylt. 

Ved fastsettelsen av prøvetakingens omfang og prøvetakingsaktivitetene i forbindelse med kontrollvirksomheten, skal 

miljøkontrolløren ta følgende elementer i betraktning: 

a) De iboende risikoene. 

b) Kontrollmiljøet. 

c) Den relevante kontrollvirksomheten. 

d) Kravet om å levere en verifiseringsuttalelse som gir rimelig grad av sikkerhet. 

3. Ved fastsettelse av prøvetakingens omfang og prøvetakingsaktivitetene i forbindelse med prøvetaking av dataene nevnt i 

nr. 1 bokstav c) skal miljøkontrolløren ta følgende elementer i betraktning: 

a) De iboende risikoene og kontrollrisikoene. 

b) Resultatene av de analytiske framgangsmåtene. 

c) Kravet om å levere en verifiseringsuttalelse som gir rimelig grad av sikkerhet. 

d) Alvorlighetsgraden. 

e) Alvorligheten av et enkelt dataelements bidrag til det samlede datasettet. 

4. Miljøkontrolløren skal utarbeide og gjennomføre verifiseringsplanen slik at verifiseringsrisikoen reduseres til et 

akseptabelt nivå, for å oppnå rimelig sikkerhet for at rapporten fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren er fri for 

alvorlige feilopplysninger. 

5. Miljøkontrolløren skal oppdatere risikoanalysen og verifiseringsplanen og tilpasse verifiseringsvirksomheten under 

verifiseringen dersom det påvises ytterligere risikoer som må reduseres, eller dersom det er mindre faktisk risiko enn 

opprinnelig forventet. 

Artikkel 14 

Verifiseringsvirksomhet 

Miljøkontrolløren skal gjennomføre verifiseringsplanen og på grunnlag av risikoanalysen kontrollere gjennomføringen av 

overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende myndighet, eller overvåkingsmetodeplanen, avhengig av hva som er 

relevant. 

For dette formål skal miljøkontrolløren minst utføre omfattende prøving bestående av analytiske framgangsmåter, 

dataverifisering og kontroll av overvåkingsmetoden, og kontrollere følgende: 

a) Datastrømaktivitetene og systemene som brukes i datastrømmen, herunder informasjonsteknologisystemer. 

b) Om den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens kontrollvirksomhet er tilfredsstillende dokumentert, gjennomført og 

vedlikeholdt og egnet til å minske de iboende risikoene.  
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c) Om framgangsmåtene angitt i overvåkingsplanen eller overvåkingsmetodeplanen, avhengig av hva som er relevant, er egnet 

til å redusere de iboende risikoene og kontrollrisikoene, og om framgangsmåtene er gjennomført, tilstrekkelig dokumentert 

og behørig vedlikeholdt. 

Med hensyn til annet ledd bokstav a) skal miljøkontrolløren spore datastrømmen ved å undersøke rekkefølgen av og samspillet 

mellom datastrømaktivitetene fra primære datakilder til utarbeidingen av rapporten fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren. 

Artikkel 15 

Analytiske framgangsmåter 

1. Miljøkontrolløren skal bruke analytiske framgangsmåter for å vurdere om dataene er troverdige og fullstendige, dersom 

den iboende risikoen, kontrollrisikoen og egnetheten av den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens kontrollvirksomhet 

viser et behov for slike analytiske framgangsmåter. 

2. Ved gjennomføringen av de analytiske framgangsmåtene nevnt i nr. 1 skal miljøkontrolløren vurdere de rapporterte 

dataene for å identifisere mulige risikoområder og deretter validere og tilpasse den planlagte verifiseringsvirksomheten. 

Kontrolløren skal minst 

a) vurdere troverdigheten av svingninger og tendenser over tid eller mellom sammenlignbare elementer, 

b) identifisere sterkt avvikende verdier, uventede data og datahull. 

3. Ved bruk av de analytiske framgangsmåtene nevnt i nr. 1 skal miljøkontrolløren utføre 

a) innledende analytiske framgangsmåter på samlede data før den utfører virksomheten nevnt i artikkel 14, for å forstå de 

rapporterte dataenes art, kompleksitet og relevans, 

b) omfattende analytiske framgangsmåter på de samlede dataene og på de datapunktene som ligger til grunn for dem, for å 

identifisere potensielle strukturelle feil og sterkt avvikende verdier, 

c) avsluttende analytiske framgangsmåter på de samlede dataene for å sikre at alle feil påvist under verifiseringsprosessen er 

rettet på korrekt måte. 

4. Dersom miljøkontrolløren identifiserer sterkt avvikende verdier, svingninger, tendenser, datahull eller data som ikke 

stemmer overens med andre relevante opplysninger, eller som skiller seg vesentlig fra forventede mengder eller forhold, skal 

miljøkontrolløren innhente forklaringer fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren som skal understøttes av ytterligere 

relevant dokumentasjon. 

På grunnlag av forklaringene og den ytterligere dokumentasjonen skal miljøkontrolløren vurdere innvirkningen på 

verifiseringsplanen og den verifiseringsvirksomheten som skal utføres. 

Artikkel 16 

Dataverifisering 

1. Miljøkontrolløren skal verifisere dataene i rapporten fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren ved å kontrollere 

dataene inngående, herunder spore dataene tilbake til den primære datakilden, kryssjekke data med eksterne datakilder, foreta 

avstemminger, kontrollere grenseverdier for tilsvarende data og utføre nye beregninger. 

2. Som en del av dataverifiseringen nevnt i nr. 1 og under hensyntaken til den godkjente overvåkingsplanen eller 

overvåkingsmetodeplanen, avhengig av hva som er relevant, herunder framgangsmåtene beskrevet der, skal miljøkontrolløren 

kontrollere 

a) grensene for anlegget, dersom det gjelder verifisering av utslippsrapporten fra en driftsansvarlig, 

b) grensene for anlegget og dets delanlegg, dersom det gjelder verifisering av referansedatarapporten eller datarapporten for 

nyinntredere fra en driftsansvarlig, 

c) fullstendigheten av kildestrømmene og utslippskildene beskrevet i overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende 

myndighet, eller i overvåkingsmetodeplanen, avhengig av hva som er relevant, dersom det gjelder verifisering av 

utslippsrapporten, referansedatarapporten eller datarapporten for nyinntredere fra en driftsansvarlig, 

d) fullstendigheten av flygninger som omfattes av en luftfartsvirksomhet oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF som 

luftfartøyoperatøren er ansvarlig for, samt fullstendigheten av henholdsvis utslippsdata og tonnkilometerdata, dersom det 

gjelder verifisering av utslippsrapporten og tonnkilometerrapporten fra en luftfartøyoperatør, 

e) samsvaret mellom rapporterte data og masse- og balansedokumentasjonen, dersom det gjelder verifisering av 

utslippsrapporten og tonnkilometerrapporten fra en luftfartøyoperatør,  
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f) samsvaret mellom samlet drivstofforbruk og data om drivstoff kjøpt inn eller på annen måte levert til luftfartøyene som 

utfører luftfartsvirksomheten, dersom det gjelder verifisering av utslippsrapporten fra en luftfartøyoperatør, 

g) samsvaret mellom de samlede rapporterte dataene i rapporten fra en driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør, og primære 

kildedata, 

h) de målte verdiene, ved å bruke resultatene av de beregningene som er utført av den driftsansvarlige i samsvar med 

artikkel 46 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066, dersom en driftsansvarlig bruker en målingsbasert metode som 

nevnt i artikkel 21 nr. 1 i nevnte gjennomføringsforordning, 

i) dataenes pålitelighet og nøyaktighet. 

3. For å kontrollere fullstendigheten av flygninger som nevnt i nr. 2 bokstav d) skal miljøkontrolløren bruke 

luftfartøyoperatørens lufttrafikkdata, herunder data innhentet fra Eurocontrol eller andre relevante organisasjoner som kan 

bearbeide lufttrafikkopplysninger av den typen som er tilgjengelig for Eurocontrol. 

Artikkel 17 

Verifisering av korrekt anvendelse av overvåkingsmetoden 

1. Miljøkontrolløren skal kontrollere at den overvåkingsmetoden som er godkjent av vedkommende myndighet i 

overvåkingsplanen, herunder nærmere detaljer i denne overvåkingsmetoden, er korrekt anvendt og gjennomført. 

2. Ved verifisering av utslippsrapporten fra den driftsansvarlige skal miljøkontrolløren kontrollere om prøvetakingsplanen 

omhandlet i artikkel 33 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066, som godkjent av vedkommende myndighet, er korrekt 

anvendt og gjennomført. 

3. Ved verifisering av referansedatarapporten eller datarapporten for nyinntredere fra den driftsansvarlige skal 

miljøkontrolløren kontrollere om metoden for innsamling og overvåking av data fastsatt i overvåkingsmetodeplanen er anvendt 

på korrekt måte, herunder 

a) om alle utslipp, inngående mengder, utgående mengder og energistrømmer er riktig henført til delanleggene i samsvar med 

systemgrensene som nevnt i vedlegg I til delegert forordning (EU) …/…, 

b) om dataene er fullstendige, og om det har forekommet datahull eller dobbelttelling, 

c) om virksomhetsnivåene for utslippsstandarder for produkter er basert på korrekt anvendelse av produktdefinisjonene i 

vedlegg I til delegert forordning (EU) …/…, 

d) om virksomhetsnivåene for delanleggene med utslippsstandard for varme, delanlegget for fjernvarme, delanleggene med 

utslippsstandard for brensel og delanleggene med prosessutslipp er korrekt henført i samsvar med produktene som er 

produsert, og i samsvar med delegerte rettsakter vedtatt i henhold til artikkel 10b nr. 5 i direktiv 2003/87/EF. 

4. Dersom overført CO2 trekkes fra i samsvar med artikkel 49 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066, eller overført 

N2O ikke telles i samsvar med artikkel 50 i samme forordning, og mengden overført CO2 eller N2O måles både av 

overføringsanlegget og mottaksanlegget, skal miljøkontrolløren kontrollere om forskjeller mellom de målte verdiene ved begge 

anleggene kan forklares med målesystemenes usikkerhet, og om det korrekte aritmetiske gjennomsnittet av de målte verdiene er 

brukt i utslippsrapportene fra begge anleggene. 

Dersom forskjellene mellom de målte verdiene ved begge anleggene ikke kan forklares med målesystemenes usikkerhet, skal 

miljøkontrolløren kontrollere om det er gjort justeringer for å utjevne forskjellene mellom de målte verdiene, om disse 

justeringene var konservative, og om vedkommende myndighet har godkjent dem. 

5. Dersom driftsansvarlige i henhold til artikkel 12 nr. 3 i kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012 skal ta med ytterligere 

elementer i overvåkingsplanen som er relevante for å oppfylle kravene i artikkel 24 nr. 1 i kommisjonsbeslutning 

2011/278/EU(1), skal miljøkontrolløren kontrollere at framgangsmåtene nevnt i artikkel 12 nr. 3 i kommisjonsforordning EU 

601/2012 er korrekt anvendt og gjennomført. I den forbindelse skal miljøkontrolløren også kontrollere om den driftsansvarlige 

innen 31. desember i rapporteringsperioden har framlagt for vedkommende myndighet opplysninger om alle planlagte eller 

faktiske endringer i kapasitet, virksomhetsnivå og drift ved et anlegg.  

  

(1) Kommisjonsbeslutning 2011/278/EU av 27. april 2011 om fastsettelse av overgangsregler i Unionen med hensyn til harmonisert 

vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i samsvar med artikkel 10a i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 130 av 

17.5.2011, s. 1). 



Nr. 30/1346 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

 

Artikkel 18 

Verifisering av metoder som anvendes ved manglende data 

1. Dersom metoder som er fastsatt i den overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende myndighet, er blitt anvendt 

for å erstatte manglende data i henhold til artikkel 66 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066, skal miljøkontrolløren 

kontrollere om de anvendte metodene var egnet for den særlige situasjonen, og om de er blitt korrekt anvendt. 

Dersom den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren har fått godkjenning fra vedkommende myndighet til å anvende andre 

metoder enn dem som er nevnt i første ledd, i samsvar med artikkel 66 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066, skal 

miljøkontrolløren kontrollere om den godkjente metoden er korrekt anvendt og tilfredsstillende dokumentert. 

Dersom en driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør ikke er i stand til å innhente slik godkjenning i tide, skal miljøkontrolløren 

kontrollere om metoden som anvendes av den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren for å erstatte manglende data, sikrer at 

utslippene ikke estimeres for lavt, og at denne metoden ikke fører til alvorlige feilopplysninger. 

2. Miljøkontrolløren skal kontrollere effektiviteten av den kontrollvirksomheten som gjennomføres av den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren for å hindre at det forekommer datahull som nevnt i artikkel 66 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) 

2018/2066. 

3. Dersom det har forekommet datahull i referansedatarapporter eller datarapporter for nyinntredere, skal miljøkontrolløren 

kontrollere om det er fastsatt metoder i overvåkingsmetodeplanen for å håndtere datahull i samsvar med artikkel 12 i delegert 

forordning (EU) …/…, om disse metodene var egnet for den spesifikke situasjonen, og om de er blitt korrekt anvendt. 

Dersom det ikke er fastsatt en egnet metode for håndtering av datahull i overvåkingsmetodeplanen, skal miljøkontrolløren 

kontrollere om den metoden som den driftsansvarlige bruker for å kompensere for de manglende dataene, er basert på rimelige 

beviser og sikrer at de dataene som kreves i henhold til delegert forordning (EU) …/…, ikke estimeres for høyt eller for lavt. 

Artikkel 19 

Usikkerhetsvurdering 

1. Dersom gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 krever at den driftsansvarlige dokumenterer overholdelse av 

usikkerhetsgrensene for virksomhetsdata og beregningsfaktorer, skal miljøkontrolløren bekrefte gyldigheten av opplysningene 

som brukes for å beregne usikkerhetsgrensene som angitt i den godkjente overvåkingsplanen. 

2. Dersom en driftsansvarlig anvender en overvåkingsmetode som ikke er basert på nivåer, som nevnt i artikkel 22 i 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066, skal miljøkontrolløren kontrollere 

a) om den driftsansvarlige har utført en vurdering og kvantifisering av usikkerheten som viser at den påkrevde samlede 

usikkerhetsgrensen for det årlige nivået av utslipp av klimagasser i henhold til artikkel 22 bokstav c) i gjennomførings-

forordning (EU) 2018/2066 er overholdt, 

b) gyldigheten av de opplysningene som er brukt for å vurdere og kvantifisere usikkerheten, 

c) om den overordnede metoden som er brukt for å vurdere og kvantifisere usikkerheten, er i samsvar med artikkel 22 bokstav 

b) i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066, 

d) om det foreligger bevis på at vilkårene for overvåkingsmetoden nevnt i artikkel 22 bokstav a) i gjennomføringsforordning 

(EU) 2018/2066 er oppfylt. 

3. Dersom delegert forordning (EU) …/… krever at den driftsansvarlige utfører en forenklet usikkerhetsvurdering, skal 

miljøkontrolløren bekrefte gyldigheten av opplysningene brukt i den vurderingen. 

Artikkel 20 

Prøvetaking 

1. Ved samsvarskontroll av kontrollvirksomheten og kontrollprosedyrene nevnt i artikkel 14 bokstav b) og c) eller ved 

utførelse av kontrollene nevnt i artikkel 15 og 16 kan miljøkontrolløren bruke prøvetakingsmetoder som er spesifikke for et 

anlegg eller en luftfartøyoperatør, forutsatt at prøvetaking er berettiget ut fra risikoanalysen.  
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2. Dersom miljøkontrolløren påviser et avvik eller en feilopplysning under prøvetakingen, skal den be den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren om å forklare hovedårsakene til avviket eller feilopplysningen for å kunne vurdere innvirkningen på 

de rapporterte dataene. På grunnlag av resultatet av denne vurderingen skal miljøkontrolløren fastslå om det er behov for 

ytterligere verifiseringsvirksomhet, om antall prøver skal økes, og hvilken del av datapopulasjonen som må korrigeres av den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren. 

3. Miljøkontrolløren skal dokumentere resultatet av kontrollene nevnt i artikkel 14–17, herunder nærmere opplysninger om 

ekstra prøvetakinger, i den interne verifiseringsdokumentasjonen. 

Artikkel 21 

Anleggsbesøk 

1. På et eller flere passende tidspunkter under verifiseringsprosessen skal miljøkontrolløren foreta et anleggsbesøk for å 

vurdere hvordan måleutstyr og overvåkingssystemer fungerer, foreta intervjuer, utføre de oppgavene som kreves i henhold til 

dette kapittel, samt for å samle inn tilstrekkelige opplysninger og dokumentasjon til å kunne avgjøre om rapporten fra den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren er fri for alvorlige feilopplysninger. 

2. Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal gi miljøkontrolløren tilgang til sine anleggssteder. 

3. Med hensyn til verifisering av den driftsansvarliges utslippsrapport skal miljøkontrolløren også bruke anleggsbesøket til å 

vurdere grensene for anlegget og om kildestrømmene og utslippskildene er fullstendige. 

4. Med hensyn til verifisering av den driftsansvarliges referansedatarapport eller datarapport for nyinntredere skal 

miljøkontrolløren også bruke anleggsbesøket til å vurdere grensene for anlegget og dets delanlegg samt om kildestrømmene, 

utslippskildene og de tekniske tilkoplingene er fullstendige. 

5. Med hensyn til verifisering av den driftsansvarliges utslippsrapport skal miljøkontrolløren på grunnlag av risikoanalysen 

avgjøre om det er behov for besøk på andre steder, herunder dersom relevante deler av datastrømaktivitetene og 

kontrollvirksomheten utføres på andre steder, for eksempel på et selskaps hovedkontor og andre kontorer utenfor anleggsstedet. 

Artikkel 22 

Håndtering av feilopplysninger, avvik og manglende overholdelse 

1. Dersom miljøkontrolløren påviser feilopplysninger, avvik eller manglende overholdelse av gjennomføringsforordning 

(EU) 2018/2066 eller delegert forordning (EU) …/… under verifiseringen, skal den underrette den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren om dette innen rimelig tid og be om nødvendige korrigeringer. 

Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal korrigere eventuelle meddelte feilopplysninger og avvik. 

Når det er påvist manglende overholdelse av gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 eller delegert forordning (EU) …/…, 

skal den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren underrette vedkommende myndighet og korrigere den manglende 

overholdelsen snarest mulig. 

2. Miljøkontrolløren skal dokumentere og merke som løst i den interne verifiseringsdokumentasjonen alle feilopplysninger, 

avvik eller tilfeller av manglende overholdelse av gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 eller delegert forordning (EU) 

…/… som er blitt korrigert av den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren under verifiseringen. 

3. Dersom den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren ikke korrigerer feilopplysningene eller avvikene som 

miljøkontrolløren har underrettet dem om i samsvar med nr. 1, før miljøkontrolløren utsteder verifiseringsrapporten, skal 

miljøkontrolløren anmode den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren om å forklare hovedårsakene til avvikene eller 

feilopplysningene for å vurdere deres innvirkning på de rapporterte dataene. 

Miljøkontrolløren skal avgjøre om de ukorrigerte feilopplysningene, enkeltvis eller sammen med andre feilopplysninger, har 

alvorlig innvirkning på de samlede rapporterte utslippene eller tonnkilometerdataene. Miljøkontrolløren skal ved vurdering av 

hvor alvorlige feilopplysningene er, ta hensyn til feilopplysningenes omfang og art samt under hvilke særlige omstendigheter de 

forekom. 

Miljøkontrolløren skal vurdere om de ukorrigerte avvikene, enkeltvis eller sammen med andre avvik, har innvirkning på de 

rapporterte dataene, og om dette fører til alvorlige feilopplysninger.  
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Dersom den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren ikke korrigerer manglende overholdelse av gjennomføringsforordning 

(EU) 2018/2066 eller delegert forordning (EU) …/… i samsvar med nr. 1, før miljøkontrolløren utsteder verifiseringsrapporten, 

skal miljøkontrolløren vurdere om den ukorrigerte manglende overholdelsen har innvirkning på de rapporterte dataene, og om 

dette fører til alvorlige feilopplysninger. 

Miljøkontrolløren kan betrakte feilopplysninger som alvorlige selv om de enkeltvis eller sammen med andre feilopplysninger 

ligger under alvorlighetsgraden fastsatt i artikkel 23, dersom en slik konklusjon er berettiget ut fra feilopplysningenes omfang 

og art samt under hvilke særlige omstendigheter de forekom. 

Artikkel 23 

Alvorlighetsgrad 

1. Ved verifisering av utslippsrapporter skal alvorlighetsgraden være 5 % av de samlede rapporterte utslippene i den 

rapporteringsperioden som er gjenstand for verifisering, når det gjelder 

a) anlegg i kategori A som nevnt i artikkel 19 nr. 2 bokstav a) i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066, og anlegg i 

kategori B som nevnt i artikkel 19 nr. 2 bokstav b) i samme gjennomføringsforordning, 

b) luftfartøyoperatører med årlige utslipp lik eller lavere enn 500 kilotonn fossilt CO2. 

2. Ved verifisering av utslippsrapporter skal alvorlighetsgraden være 2 % av de samlede rapporterte utslippene i den 

rapporteringsperioden som er gjenstand for verifisering, når det gjelder 

a) anlegg i kategori C som nevnt i artikkel 19 nr. 2 bokstav c) i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066, 

b) luftfartøyoperatører med årlige utslipp på mer enn 500 kilotonn fossilt CO2. 

3. Ved verifisering av tonnkilometerrapporter fra luftfartøyoperatører skal alvorlighetsgraden være 5 % av de samlede 

rapporterte tonnkilometerdataene i den rapporteringsperioden som er gjenstand for verifisering. 

4. Ved verifisering av referansedatarapporter eller datarapporter for nyinntredere skal alvorlighetsgraden være 5 % av den 

samlede rapporterte verdien for 

a) anleggets samlede utslipp, dersom dataene gjelder utslipp, 

b) summen av import og produksjon av netto målbar varme, dersom det er relevant, dersom dataene gjelder målbar varme, 

c) summen av røykgassmengdene som er importert til og produsert på anlegget, dersom det er relevant, 

d) virksomhetsnivået for hvert enkelt relevant delanlegg med utslippsstandard for produkt. 

Artikkel 24 

Konklusjoner på grunnlag av verifiseringsresultatene 

Ved sluttføring av verifiseringen og med hensyn til de opplysningene som er innhentet under verifiseringen, skal 

miljøkontrolløren 

a) kontrollere de endelige dataene fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren, herunder data som er blitt justert på 

grunnlag av opplysninger innhentet under verifiseringen, 

b) gjennomgå den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens begrunnelse for eventuelle forskjeller mellom de endelige 

dataene og tidligere framlagte data, 

c) gjennomgå resultatet av vurderingen for å fastslå om overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende myndighet, 

eller overvåkingsmetodeplanen, avhengig av hva som er relevant, er blitt korrekt gjennomført, 

d) vurdere om verifiseringsrisikoen ligger på et akseptabelt lavt nivå som gjør at det oppnås rimelig sikkerhet, 

e) sikre at det er samlet inn tilstrekkelige bevis til å kunne avgi en verifiseringsuttalelse med rimelig sikkerhet for at rapporten 

er fri for alvorlige feilopplysninger, 

f) sikre at verifiseringsprosessen er fullstendig dokumentert i den interne verifiseringsdokumentasjonen, og at det kan gis en 

endelig slutning i verifiseringsrapporten. 

Artikkel 25 

Uavhengig gransking 

1. Miljøkontrolløren skal framlegge den interne verifiseringsdokumentasjonen og verifiseringsrapporten for en uavhengig 

gransker før verifiseringsrapporten utstedes.  
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2. Den uavhengige granskeren skal ikke ha utført noe av verifiseringsvirksomheten som den skal granske. 

3. Den uavhengige granskingen skal omfatte hele verifiseringsprosessen som er beskrevet i dette kapittel og registrert i den 

interne verifiseringsdokumentasjonen. 

Den uavhengige granskeren skal utføre granskingen for å sikre at verifiseringsprosessen er gjennomført i samsvar med denne 

forordning, at framgangsmåtene for verifiseringsvirksomheten nevnt i artikkel 41 er korrekt utført, og at det er anvendt behørig 

faglig aktsomhet og skjønn. 

Den uavhengige granskeren skal også vurdere om de innhentede bevisene er tilstrekkelige til at miljøkontrolløren kan utstede 

en verifiseringsrapport med rimelig sikkerhet. 

4. Dersom det oppstår omstendigheter som kan føre til endringer i verifiseringsrapporten etter granskingen, skal den 

uavhengige granskeren også granske disse endringene og bevisene på dem. 

5. Miljøkontrolløren skal på en korrekt måte gi en person fullmakt til å bekrefte verifiseringsrapporten på grunnlag av den 

uavhengige granskerens konklusjoner og bevisene i den interne verifiseringsdokumentasjonen. 

Artikkel 26 

Interne verifiseringsdokumentasjon 

1. Kontrolløren skal utarbeide og sette sammen den interne verifiseringsdokumentasjonen, som minst skal inneholde 

a) resultatene av den utførte verifiseringsvirksomheten, 

b) den strategiske analysen, risikoanalysen og verifiseringsplanen, 

c) tilstrekkelige opplysninger til å underbygge verifiseringsuttalelsen, herunder begrunnelsene for slutninger trukket om 

hvorvidt de påviste feilopplysningene har alvorlig innvirkning på de rapporterte utslippene, tonnkilometerdataene eller 

dataene som er relevante for vederlagsfri tildeling. 

2. Den interne verifiseringsdokumentasjonen nevnt i nr. 1 skal utformes på en slik måte at den uavhengige granskeren nevnt 

i artikkel 25 og det nasjonale akkrediteringsorganet kan vurdere om verifiseringen er blitt utført i samsvar med denne 

forordning. 

Etter bekreftelse av verifiseringsrapporten i henhold til artikkel 25 nr. 5 skal miljøkontrolløren inkludere resultatene av den 

uavhengige granskingen i den interne verifiseringsdokumentasjonen. 

3. Miljøkontrolløren skal på anmodning gi vedkommende myndighet tilgang til den interne verifiseringsdokumentasjonen, 

slik at vedkommende myndighet lettere kan evaluere verifiseringen. 

Artikkel 27 

Verifiseringsrapport 

1. På grunnlag av opplysningene som er samlet inn under verifiseringen, skal miljøkontrolløren utstede en 

verifiseringsrapport til den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren om hver utslippsrapport, tonnkilometerrapport, 

referansedatarapport eller datarapport for nyinntredere som er blitt verifisert. Verifiseringsrapporten skal inneholde minst ett av 

følgende resultater: 

a) Rapporten er verifisert som tilfredsstillende. 

b) Rapporten fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren inneholder alvorlige feilopplysninger som ikke er blitt 

korrigert før utstedelsen av verifiseringsrapporten. 

c) Omfanget av verifiseringen er for begrenset i henhold til artikkel 28, og miljøkontrolløren har ikke kunnet innhente 

tilstrekkelige bevis til å avgi en verifiseringsuttalelse med rimelig sikkerhet for at rapporten er fri for alvorlige 

feilopplysninger. 

d) Avvik, enkeltvis eller i kombinasjon med andre avvik, fører til at det ikke gis tilstrekkelig klarhet, og hindrer at 

miljøkontrolløren med rimelig sikkerhet kan fastslå at rapporten fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren er fri for 

alvorlige feilopplysninger. 

e) Dersom overvåkingsmetodeplanen ikke er underlagt godkjenning av vedkommende myndighet, manglende overholdelse av 

delegert kommisjonsforordning (EU) …/… fører til at det ikke gis tilstrekkelig klarhet, og hindrer at miljøkontrolløren med 

rimelig sikkerhet kan fastslå at referansedatarapporten eller datarapporten for nyinntredere er fri for alvorlige 

feilopplysninger. 

Med hensyn til første ledd bokstav a) kan rapporten fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren bare verifiseres som 

tilfredsstillende dersom den er fri for alvorlige feilopplysninger.  
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2. Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal framlegge verifiseringsrapporten for vedkommende myndighet 

sammen med den aktuelle rapporten fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren. 

3. Verifiseringsrapporten skal minst inneholde følgende elementer: 

a) Navnet på den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren som var gjenstand for verifisering. 

b) Formålet med verifiseringen. 

c) Omfanget av verifiseringen. 

d) En henvisning til den rapporten fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren som er blitt verifisert. 

e) Kriteriene som er brukt for å verifisere rapporten fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren, herunder tillatelsen, 

dersom det er relevant, og de versjonene av overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende myndighet, eller 

overvåkingsmetodeplanen, avhengig av hva som er relevant, samt gyldighetsperioden for hver plan. 

f) Når det gjelder verifisering av den referansedatarapporten som kreves for tildeling for perioden 2021–2025, og dersom 

vedkommende myndighet ikke har krevd at overvåkingsmetodeplanen skal godkjennes, bekreftelse på at miljøkontrolløren 

har kontrollert overvåkingsmetodeplanen og at denne er i samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU) …/…. 

g) Når det gjelder verifisering av utslippsrapporten fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren, samlede utslipp eller 

tonnkilometer per virksomhetsform angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF og per anlegg eller luftfartøyoperatør. 

h) Når det gjelder verifisering av referansedatarapporten eller datarapporten for nyinntredere, samlede årlige verifiserte data 

for hvert år i referanseperioden for hvert delanlegg med hensyn til det årlige virksomhetsnivået og de utslippene som er 

henført til delanlegget. 

i) Rapporteringsperioden eller referanseperioden som var gjenstand for verifisering. 

j) Ansvarsområdene for den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren, vedkommende myndighet og miljøkontrolløren. 

k) Verifiseringsuttalelsen. 

l) En beskrivelse av eventuelle påviste feilopplysninger og avvik som ikke er blitt korrigert før utstedelsen av 

verifiseringsrapporten. 

m) Datoene for anleggsbesøk og hvem som foretok dem. 

n) Opplysninger om hvorvidt det ble avstått fra noen anleggsbesøk, og årsakene til dette. 

o) Eventuelle tilfeller av manglende overholdelse av gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 eller delegert forordning 

(EU) …/… som har vist seg under verifiseringen. 

p) Dersom det ikke kan innhentes godkjenning fra vedkommende myndighet i tide for den metoden som er brukt for å erstatte 

manglende data i henhold til artikkel 18 nr. 1 siste ledd, en bekreftelse på om den brukte metoden er konservativ og om 

den fører til alvorlige feilopplysninger eller ikke. 

q) En erklæring dersom metoden brukt for å erstatte eventuelle manglende data i samsvar med artikkel 12 i delegert 

forordning (EU) …/… fører til alvorlige feilopplysninger. 

r) Dersom miljøkontrolløren har observert endringer i kapasiteten, virksomhetsnivået og driften ved et anlegg som kan ha 

innvirkning på anleggets tildeling av utslippskvoter, og som ikke er blitt rapportert til vedkommende myndighet innen 

31. desember i rapporteringsperioden i samsvar med artikkel 24 nr. 1 i kommisjonsbeslutning 2011/278/EU, en beskrivelse 

av disse endringene og tilhørende merknader. 

s) Anbefalinger om forbedringer, dersom det er relevant. 

t) Navnet på den ledende EU ETS-revisoren, den uavhengige granskeren og, dersom det er relevant, EU ETS-revisoren og 

den teknisk sakkyndige som deltok i verifiseringen av rapporten fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren. 

u) Dato og underskrift fra en bemyndiget person på miljøkontrollørens vegne, herunder vedkommendes navn. 

4. Miljøkontrolløren skal beskrive feilopplysningene, avvikene og den manglende overholdelsen av gjennomførings-

forordning (EU) 2018/2066 eller delegert forordning (EU) …/… i verifiseringsrapporten i tilstrekkelig detalj i til at den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren samt vedkommende myndighet får informasjon om følgende: 

a) Omfanget og arten av feilopplysningen, avviket eller den manglende overholdelsen av gjennomføringsforordning (EU) 

2018/2066 eller delegert forordning (EU) …/…. 

b) Hvorfor feilopplysningen har eller ikke har alvorlig innvirkning.  
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c) Hvilket element i rapporten fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren feilopplysningen gjelder, eller hvilket element 

i overvåkingsplanen eller overvåkingsmetodeplanen avviket gjelder. 

d) Hvilken artikkel i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 eller delegert forordning (EU) …/… som ikke er overholdt. 

5. Dersom en medlemsstat ved verifisering av utslippsrapporter eller tonnkilometerrapporter krever at miljøkontrolløren 

framlegger opplysninger om verifiseringsprosessen utover dem som er beskrevet i nr. 3, og disse opplysningene ikke er 

nødvendige for å forstå verifiseringsuttalelsen, kan den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren av effektivitetsgrunner 

framlegge disse tilleggsopplysningene for vedkommende myndighet atskilt fra verifiseringsrapporten og på en annen dato, men 

ikke senere enn 15. mai samme år. 

Artikkel 28 

Begrensning av omfang 

Miljøkontrolløren kan konkludere med at omfanget av verifiseringen er for begrenset, som nevnt i artikkel 27 nr. 1 bokstav c), i 

følgende situasjoner: 

a) Mangel på data hindrer miljøkontrolløren i å innhente de bevisene som kreves for å senke verifiseringsrisikoen til det nivået 

som er nødvendig for å oppnå en rimelig sikkerhetsgrad. 

b) Overvåkingsplanen er ikke godkjent av vedkommende myndighet. 

c) Overvåkingsplanen eller overvåkingsmetodeplanen, avhengig av hva som er relevant, er ikke omfattende eller tydelig nok 

til at det kan konkluderes om verifiseringen. 

d) Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren har ikke stilt tilstrekkelige opplysninger til rådighet til at miljøkontrolløren 

kan utføre verifiseringen. 

e) Det er et krav i henhold til delegert forordning (EU) …/… eller fra medlemsstaten at overvåkingsmetodeplanen skal 

godkjennes av vedkommende myndighet før referansedatadatarapporten kan framlegges, og planen er ikke blitt godkjent av 

vedkommende myndighet før verifiseringen startet. 

Artikkel 29 

Behandling av utestående avvik som ikke er alvorlige 

1. Miljøkontrolløren skal, dersom det er relevant, vurdere om den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren har korrigert de 

avvikene som er angitt i verifikasjonsrapporten for den forrige overvåkingsperioden, i samsvar med kravene til den 

driftsansvarlige nevnt i artikkel 69 nr. 4 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066. 

Dersom den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren ikke har korrigert disse avvikene i samsvar med artikkel 69 nr. 4 i 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066, skal miljøkontrolløren avgjøre om dette øker eller kan øke risikoen for 

feilopplysninger. 

Miljøkontrolløren skal angi i verifiseringsrapporten om disse avvikene er rettet opp av den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren. 

2. Miljøkontrolløren skal i den interne verifiseringsdokumentasjonen registrere nærmere opplysninger om når og hvordan 

påviste avvik er rettet opp av den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren under verifiseringen. 

Artikkel 30 

Forbedring av overvåkings- og rapporteringsprosessen 

1. Dersom miljøkontrolløren har identifisert forbedringspunkter i den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens utførelse 

med hensyn til bokstav a)–e) i dette nummer, skal den inkludere anbefalinger om forbedringer på disse punktene i 

verifiseringsrapporten: 

a) Den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens risikovurdering. 

b) Utviklingen, dokumentasjonen, gjennomføringen og vedlikeholdet av datastrømaktiviteter og kontrollvirksomhet samt 

evalueringen av kontrollsystemet.  
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c) Utviklingen, dokumentasjonen, gjennomføringen og vedlikeholdet av framgangsmåter for datastrømaktiviteter og 

kontrollvirksomhet samt andre framgangsmåter som en driftsansvarlig eller en luftfartøyoperatør skal innføre i henhold til 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 eller artikkel 11 nr. 2 i delegert forordning (EU) …/… 

d) Overvåkingen og rapporteringen av utslipp eller tonnkilometer, herunder når det gjelder å oppnå høyere nivåer, redusere 

risikoene og forbedre effektiviteten i overvåkingen og rapporteringen. 

e) Overvåkingen og rapporteringen av data til referansedatarapporter og datarapporter for nyinntredere. 

2. Under verifiseringen etter det året da anbefalingene om forbedringer ble framsatt i en verifiseringsrapport, skal 

miljøkontrolløren kontrollere om og hvordan den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren har gjennomført anbefalingene om 

forbedringer. 

Dersom den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren ikke har gjennomført disse anbefalingene, eller ikke har gjennomført 

dem korrekt, skal miljøkontrolløren vurdere hvilken innvirkning dette har på risikoen for feilopplysninger og avvik. 

Artikkel 31 

Forenklet verifisering for anlegg 

1. Som unntak fra artikkel 21 nr. 1 kan kontrolløren beslutte, med forbehold for godkjenning fra vedkommende myndighet i 

samsvar med annet ledd i denne artikkel, ikke å foreta anleggsbesøk. En slik beslutning skal være basert på resultatene av 

risikoanalysen og forutsetter at det er fastslått at miljøkontrolløren har ekstern tilgang til alle relevante data, og at vilkårene for 

ikke å foreta anleggsbesøk er oppfylt. Miljøkontrolløren skal underrette den driftsansvarlige om dette snarest mulig. 

Den driftsansvarlige skal inngi en søknad til vedkommende myndighet om godkjenning av miljøkontrollørens beslutning om 

ikke å foreta anleggsbesøk. 

Etter søknad fra den berørte driftsansvarlige skal vedkommende myndighet avgjøre om den kan godkjenne miljøkontrollørens 

beslutning om ikke å foreta anleggsbesøk, og skal i den forbindelse ta hensyn til følgende: 

a) Opplysningene fra miljøkontrolløren om resultatet av risikoanalysen. 

b) Opplysning om at de relevante dataene er tilgjengelige eksternt. 

c) Bevis på at kravene fastsatt i nr. 3 ikke gjelder for anlegget. 

d) Bevis på at vilkårene for ikke å foreta anleggsbesøk er oppfylt. 

2. Godkjenning fra vedkommende myndighet som nevnt i nr. 1 kreves ikke for å avstå fra besøk på anlegg med lave utslipp 

som nevnt i artikkel 47 nr. 2 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066. 

3. Miljøkontrolløren skal alltid foreta anleggsbesøk i følgende situasjoner: 

a) Når utslippsrapporten fra en driftsansvarlig verifiseres av miljøkontrolløren for første gang. 

b) Dersom en miljøkontrollør ikke har foretatt anleggsbesøk i de to rapporteringsperiodene forut for inneværende 

rapporteringsperiode. 

c) Dersom det i løpet av rapporteringsperioden er gjort vesentlige endringer av overvåkingsplanen, herunder endringer som 

nevnt i artikkel 15 nr. 3 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066. 

d) Dersom referansedatarapporten eller datarapporten for nyinntredere fra en driftsansvarlig verifiseres. 

4. Nr. 3 bokstav c) får ikke anvendelse når det i løpet av rapporteringsperioden bare er foretatt endringer av standardverdien 

for en beregningsfaktor som nevnt i artikkel 15 nr. 3 bokstav h) i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066.  
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Artikkel 32 

Vilkår for ikke å foreta anleggsbesøk 

Vilkårene for ikke å foreta anleggsbesøk som nevnt i artikkel 31 nr. 1 er følgende: 

1) Verifiseringen gjelder anlegg i kategori A som nevnt i artikkel 19 nr. 2 bokstav a) i gjennomføringsforordning (EU) 

2018/2066 eller anlegg i kategori B som nevnt i artikkel 19 nr. 2 bokstav b) i samme gjennomføringsforordning, og 

a) anlegget har bare én kildestrøm som nevnt i artikkel 19 nr. 3 bokstav c) i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 

som er naturgass, eller én eller flere små kildestrømmer som samlet ikke overskrider terskelen for små kildestrømmer 

fastsatt i artikkel 19 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066, 

b) naturgassen overvåkes gjennom avregningsmåling som er underlagt en egnet rettslig ordning for kontroll av 

avregningsmålere, og som oppfyller de påkrevde usikkerhetsgrensene for det gjeldende nivået, 

c) det anvendes bare standardverdier for beregningsfaktorene for naturgass. 

2) Verifiseringen gjelder anlegg i kategori A som nevnt i artikkel 19 nr. 2 bokstav a) i gjennomføringsforordning (EU) 

2018/2066 eller anlegg i kategori B som nevnt i artikkel 19 nr. 2 bokstav b) i samme gjennomføringsforordning, og 

a) anlegget har bare én kildestrøm som er et brensel uten prosessutslipp, og det brenslet er enten et fast brensel som 

forbrennes direkte i anlegget uten mellomlagring, eller et flytende eller gassformig brensel som det kan forekomme 

mellomlagring av, 

b) virksomhetsdataene knyttet til kildestrømmen overvåkes ved hjelp av en av følgende metoder: 

i) en metode med avregningsmåling som er underlagt en egnet rettslig ordning for kontroll av avregningsmålere, og 

som oppfyller de påkrevde usikkerhetsgrensene for det gjeldende nivået, 

ii) en metode basert utelukkende på fakturadata som tar hensyn til lagerendringer dersom det er relevant, 

c) det anvendes bare standardverdier for beregningsfaktorer, 

d) vedkommende myndighet har tillatt anlegget å bruke en forenklet overvåkingsplan i samsvar med artikkel 13 i 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066, 

3) Verifiseringen gjelder et anlegg med lave utslipp som omhandlet i artikkel 47 nr. 2 i gjennomføringsforordning (EU) 

2018/2066, og nr. 2 bokstav a)–c) får anvendelse. 

4) Verifiseringen gjelder et anlegg beliggende på et ubemannet anleggssted, og 

a) fjernavleste data fra det ubemannede anleggsstedet sendes direkte til et annet anleggssted der alle dataene behandles, 

forvaltes og lagres, 

b) samme person er ansvarlig for all forvaltning og registrering av data for anleggsstedet, 

c) målerne er allerede blitt inspisert på stedet av den driftsansvarlige eller av et laboratorium i samsvar med artikkel 60 i 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066, og et signert dokumentet eller datostemplet fotografisk bevis framlagt av 

den driftsansvarlige viser at det ikke har skjedd noen endringer av målinger eller drift på anlegget siden den 

inspeksjonen. 

5) Verifiseringen gjelder et anlegg som ligger på et fjerntliggende eller utilgjengelig sted, for eksempel et anlegg til havs, og 

a) det er høy grad av sentralisering av dataene som samles inn fra det anleggsstedet og overføres direkte til et annet 

anleggssted der alle dataene behandles, forvaltes og lagres med god kvalitetssikring, 

b) målerne er allerede blitt inspisert på stedet av den driftsansvarlige eller av et laboratorium i samsvar med artikkel 60 i 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066, og et signert dokumentet eller datostemplet fotografisk bevis framlagt av 

den driftsansvarlige viser at det ikke har skjedd noen endringer av målinger eller drift på anlegget siden den 

inspeksjonen. 

Nr. 2 kan også anvendes dersom anlegget, i tillegg til kildestrømmen som nevnt i nr. 2 bokstav a), bruker en eller flere små 

kildestrømmer som samlet ikke overskrider terskelen for små kildestrømmer fastsatt i artikkel 19 i gjennomføringsforordning 

(EU) 2018/2066.  
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Artikkel 33 

Forenklet verifisering for luftfartøyoperatører 

1. Som unntak fra artikkel 21 nr. 1 i denne forordning kan en miljøkontrollør beslutte ikke å foreta anleggsbesøk hos en 

operatør med lave utslipp som nevnt i artikkel 55 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 dersom miljøkontrolløren 

har fastslått på grunnlag av sin risikoanalyse at miljøkontrolløren har ekstern tilgang til alle relevante data. 

2. Dersom en luftfartøyoperatør bruker de forenklede verktøyene nevnt i artikkel 55 nr. 2 i gjennomføringsforordning (EU) 

2018/2066 til å bestemme drivstofforbruket, og de rapporterte dataene er generert ved hjelp av disse verktøyene uavhengig av 

eventuelle opplysninger fra luftfartøyoperatøren, kan miljøkontrolløren på grunnlag av sin risikoanalyse beslutte ikke å utføre 

kontrollene nevnt i artikkel 14 og 16, artikkel 17 nr. 1 og 2 og artikkel 18 i denne forordning. 

Artikkel 34 

Forenklede verifiseringsplaner 

Dersom en miljøkontrollør bruker en forenklet verifiseringsplan, skal miljøkontrolløren registrere begrunnelsene for å bruke 

slike planer i den interne verifiseringsdokumentasjonen, herunder bevis på at vilkårene for å bruke forenklede 

verifiseringsplaner er oppfylt. 

KAPITTEL III 

KRAV TIL MILJØKONTROLLØRER 

Artikkel 35 

Sektorspesifikke akkrediteringsområder 

Miljøkontrolløren skal bare utstede en verifiseringsrapport til en driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør som utøver en 

virksomhet som omfattes av akkrediteringsområdet nevnt vedlegg I, og som miljøkontrolløren har fått akkreditering for i 

samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 765/2008 og denne forordning. 

Artikkel 36 

Løpende kompetanseprosess 

1. Miljøkontrolløren skal innføre, dokumentere, gjennomføre og vedlikeholde en kompetanseprosess for å sikre at alt 

personale med ansvar for verifiseringsvirksomhet er kompetente til å utføre oppgavene de får tildelt. 

2. Som en del av kompetanseprosessen nevnt i nr. 1 skal miljøkontrolløren minst fastsette, dokumentere, gjennomføre og 

vedlikeholde følgende: 

a) Allmenne kompetansekriterier for alt personale som utfører verifiseringsvirksomhet. 

b) Særlige kompetansekriterier for hver funksjon hos den miljøkontrolløren som utfører verifiseringsvirksomhet, særlig for 

EU ETS-revisoren, den ledende EU ETS-revisoren, den uavhengige granskeren og den teknisk sakkyndige. 

c) En metode for å sikre en løpende kompetanseprosess og regelmessig evaluering av utførelsen til alt personale som utfører 

verifiseringsvirksomhet. 

d) En prosess for å sikre løpende opplæring av personale som ufører verifiseringsvirksomhet. 

e) En prosess for å vurdere om verifiseringsoppgaven hører inn under miljøkontrollørens akkrediteringsområde, og om 

miljøkontrolløren har nødvendig kompetanse, personale og ressurser til å sette sammen verifiseringsgruppen og fullføre 

verifiseringen innenfor den fastsatte tidsrammen. 

Kompetansekriteriene nevnt i bokstav b) skal være spesifikke for hvert akkrediteringsområde der disse personene utfører 

verifiseringsvirksomhet. 

Ved evaluering av personalets kompetanse i henhold til første ledd bokstav c) skal miljøkontrolløren vurdere denne 

kompetansen opp mot kompetansekravene nevnt i bokstav a) og b). 

Prosessen nevnt i første ledd bokstav e) skal også omfatte en vurdering av om verifiseringsgruppen har den kompetansen og det 

personalet som kreves for å utføre verifiseringsvirksomhet hos en bestemt driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør. 

Miljøkontrolløren skal utvikle allmenne og særlige kompetansekriterier som er i samsvar med kriteriene fastsatt i artikkel 37 

nr. 4 og artikkel 38, 39 og 40. 

3. Miljøkontrolløren skal regelmessig overvåke utførelsen til alt personale som utfører verifiseringsvirksomhet, for å 

bekrefte at de fortsatt er kompetente.  
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4. Miljøkontrolløren skal regelmessig gjennomgå kompetanseprosessen nevnt i nr. 1 for å sikre at 

a) kompetansekriteriene nevnt i nr. 2 første ledd bokstav a) og b) er utarbeidet i samsvar med kompetansekravene i denne 

forordning, 

b) eventuelle problemer som påvises i forbindelse med fastsettelsen av de allmenne og særlige kompetansekriteriene i henhold 

til nr. 2 første ledd bokstav a) og b), blir løst, 

c) alle krav i kompetanseprosessen blir behørig oppdatert og vedlikeholdt. 

5. Miljøkontrolløren skal ha et system for registrering av resultatene av den virksomheten som utføres i 

kompetanseprosessen nevnt i nr. 1. 

6. En tilstrekkelig kompetent vurderingsansvarlig skal vurdere kompetansen og utførelsen til EU ETS-revisoren og den 

ledende EU ETS-revisoren. 

Den kompetente vurderingsansvarlige skal overvåke disse revisorene under verifiseringen av rapporten fra den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren på den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens anleggssted, avhengig av hva som er relevant, for å 

fastslå om de oppfyller kompetansekriteriene. 

7. Dersom et medlem av personalet ikke viser at det fullt ut oppfyller kompetansekriteriene for en bestemt oppgave det er 

tildelt, skal miljøkontrolløren identifisere og organisere ytterligere opplæring eller jobbtrening under tilsyn. Miljøkontrolløren 

skal følge opp denne personen inntil vedkommende viser overfor miljøkontrolløren at kompetansekriteriene er oppfylt. 

Artikkel 37 

Verifiseringsgrupper 

1. For hver enkel verifiseringsoppgave skal miljøkontrolløren sette sammen en verifiseringsgruppe som er i stand til å utføre 

verifiseringsvirksomheten beskrevet i kapittel II. 

2. Verifiseringsgruppen skal bestå av minst en ledende EU ETS-revisor og, dersom det kreves ut fra miljøkontrollørens 

konklusjoner fra vurderingen nevnt i artikkel 8 nr. 1 bokstav e) og den strategiske analysen, et passende antall EU ETS-

revisorer og teknisk sakkyndige. 

3. Til den uavhengige granskingen av verifiseringsvirksomheten som gjelder en bestemt verifiseringsoppgave, skal 

miljøkontrolløren utpeke en uavhengig gransker som ikke skal være en del av verifiseringsgruppen. 

4. Hvert medlem av gruppen skal 

a) ha en klar forståelse av sin individuelle rolle i verifiseringsprosessen, 

b) være i stand til å kommunisere effektivt på det språket som er nødvendig for å utføre sine særlige oppgaver. 

5. Verifiseringsgruppen skal omfatte minst én person med den nødvendige tekniske kompetansen og forståelsen til å vurdere 

de særlige tekniske aspektene forbundet med overvåking og rapportering av den virksomheten oppført i vedlegg I som utføres 

av anlegget eller luftfartøyoperatøren. Verifiseringsgruppen skal også omfatte en person som kan kommunisere på det språket 

som er nødvendig for å verifisere en rapport fra en driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør i den medlemsstaten der 

miljøkontrolløren utfører verifiseringen. 

Dersom miljøkontrolløren verifiserer referansedatarapporter og datarapporter for nyinntredere, skal verifiseringsgruppen i 

tillegg omfatte minst én person med den nødvendige tekniske kompetansen og forståelsen til å vurdere de særlige tekniske 

aspektene forbundet med innsamling, overvåking og rapportering av data som er relevante for vederlagsfri tildeling. 

6. Dersom verifiseringsgruppen består av én person, skal denne personen oppfylle alle kompetansekravene til EU ETS-

revisoren og den ledende EU ETS-revisoren og oppfylle kravene fastsatt i nr. 4 og 5. 

Artikkel 38 

Kompetansekrav til EU ETS-revisorer og ledende EU ETS-revisorer 

1. En EU ETS-revisor skal ha kompetanse til å utføre verifiseringen. For dette formål skal EU ETS-revisoren minst ha 

a) kunnskap om direktiv 2003/87/EF, gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066, forordning (EU) …/… ved verifisering av 

referansedatarapporten eller datarapporten for nyinntredere, denne forordning, relevante standarder og annen relevant 

lovgivning, gjeldende retningslinjer samt relevante retningslinjer og lovgivning utstedt av medlemsstaten der 

miljøkontrolløren utfører en verifisering.  
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b) kunnskap om og erfaring med revisjon av data og opplysninger, herunder 

i) metoder for revisjon av data og opplysninger, herunder anvendelse av alvorlighetsgraden og vurdering av alvorligheten 

av feilopplysninger, 

ii) analyse av iboende risiko og kontrollrisiko, 

iii) prøvetakingsmetoder for data samt sjekking av kontrollvirksomheten, 

iv) vurdering av data- og informasjonssystemer, IT-systemer, datastrømaktiviteter, kontrollvirksomhet, kontrollsystemer 

og prosedyrer for kontrollvirksomhet. 

c) evne til å utføre oppgavene forbundet med verifisering av en rapport fra en driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør i samsvar 

med kapittel II, 

d) kunnskap om og erfaring med de sektorspesifikke aspektene ved teknisk overvåking og rapportering som er relevante for 

den virksomheten oppført i vedlegg I som EU ETS-revisoren verifiserer. 

2. En ledende EU ETS-revisor skal oppfylle kompetansekravene til en EU ETS-revisor og skal ha vist kompetanse til å lede 

en verifiseringsgruppe og være ansvarlig for å utføre verifiseringsvirksomheten i samsvar med denne forordning. 

Artikkel 39 

Kompetansekrav til uavhengige granskere 

1. Den uavhengige granskeren skal ha behørig fullmakt til å gjennomgå utkastet til verifiseringsrapport og intern 

verifiseringsdokumentasjonen i samsvar med artikkel 25. 

2. Den uavhengige granskeren skal oppfylle kompetansekravene til en ledende EU ETS-revisor som nevnt i artikkel 38 nr. 2. 

3. Den uavhengige granskeren skal ha den nødvendige kompetansen til å analysere de framlagte opplysningene og bekrefte 

at de er fullstendige og korrekte, til å stille spørsmål ved manglende data eller motstridende opplysninger og til å kontrollere 

dataspor for å vurdere om den interne verifiseringsdokumentasjonen er fullstendig og gir tilstrekkelige opplysninger til å støtte 

utkastet til verifiseringsrapport. 

Artikkel 40 

Bruk av teknisk sakkyndige 

1. Ved verifisering kan miljøkontrolløren bruke teknisk sakkyndige som tilfører detaljkunnskap og ekspertise om et bestemt 

emne som er nødvendig for å støtte EU ETS-revisoren og den ledende EU ETS-revisoren i deres verifiseringsvirksomhet. 

2. Dersom den uavhengige granskeren ikke har kompetanse til å vurdere et bestemt aspekt i verifiseringsprosessen, skal 

miljøkontrolløren be om hjelp fra en teknisk sakkyndig. 

3. Den teknisk sakkyndige skal ha den kompetansen og ekspertisen som er nødvendig for å hjelpe EU ETS-revisoren og den 

ledende EU ETS-revisoren, eller om nødvendig den uavhengige granskeren, på en effektiv måte på det området der det er 

behov for deres kunnskap og ekspertise. Dessuten skal den teknisk sakkyndige ha tilstrekkelig forståelse av emnene beskrevet i 

artikkel 38 nr. 1 bokstav a)–c). 

4. Den teknisk sakkyndige skal utføre angitte oppgaver under ledelse og fullt ansvar av den ledende EU ETS-revisoren i den 

verifiseringsgruppen den teknisk sakkyndige tilhører, eller av den uavhengige granskeren. 

Artikkel 41 

Framgangsmåter for verifiseringsvirksomhet 

1. En miljøkontrollør skal innføre, dokumentere, gjennomføre og vedlikeholde en eller flere framgangsmåter for 

verifiseringsvirksomhet som beskrevet i kapittel II, og de framgangsmåtene og prosessene som kreves i henhold til vedlegg II. 

Ved innføring og gjennomføring av disse framgangsmåtene og prosessene skal miljøkontrolløren utføre virksomheten i samsvar 

med den harmonisert standarden nevnt i vedlegg II. 

2. En miljøkontrollør skal innføre, dokumentere, gjennomføre og vedlikeholde et kvalitetsstyringssystem for å sikre 

konsekvent utvikling, gjennomføring, forbedring og gjennomgåelse av framgangsmåtene og prosessene nevnt i nr. 1 i samsvar 

med den harmoniserte standarden nevnt i vedlegg II.  
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Artikkel 42 

Dokumentasjon og kommunikasjon 

1. En miljøkontrollør skal oppbevare dokumentasjon som viser overholdelse av denne forordning, herunder dokumentasjon 

på personalets kompetanse og upartiskhet. 

2. En miljøkontrollør skal regelmessig gjøre opplysninger tilgjengelige for den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren og 

andre relevante parter i samsvar med den harmoniserte standarden nevnt i vedlegg II. 

3. En miljøkontrollør skal sikre fortrolig behandling av opplysninger som innhentes under verifiseringen, i samsvar med den 

harmoniserte standarden nevnt i vedlegg II. 

Artikkel 43 

Upartiskhet og uavhengighet 

1. En miljøkontrollør skal være uavhengig av den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren og utføre sin 

verifiseringsvirksomhet på en upartisk måte. 

For å sikre uavhengighet og upartiskhet skal miljøkontrolløren og enhver del av samme rettssubjekt ikke være en driftsansvarlig 

eller luftfartøyoperatør, eier av en driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør eller eid av dem, og miljøkontrolløren skal ikke ha 

forbindelser til den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren som kan påvirke miljøkontrollørens uavhengighet og upartiskhet. 

Miljøkontrolløren skal også være uavhengig av organer som handler med utslippskvoter for klimagasser innenfor rammen av 

ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser fastsatt i henhold til artikkel 19 i direktiv 2003/87/EF. 

2. En miljøkontrollør skal være organisert på en måte som sikrer dens objektivitet, uavhengighet og upartiskhet. I denne 

forordning får de relevante kravene i den harmoniserte standarden nevnt i vedlegg II anvendelse. 

3. En miljøkontrollør skal ikke utføre verifiseringsvirksomhet for en driftsansvarlig eller en luftfartøyoperatør som utgjør en 

uakseptabel risiko for miljøkontrollørens upartiskhet, eller som skaper en interessekonflikt for miljøkontrolløren. 

Miljøkontrolløren skal ikke bruke personale eller kontraktsansatte ved verifisering av en rapport fra en driftsansvarlig eller 

luftfartøyoperatør som innebærer en faktisk eller mulig interessekonflikt. Miljøkontrolløren skal også sikre at personalets eller 

organisasjoners virksomhet ikke påvirker verifiseringens fortrolighet, objektivitet, uavhengighet eller upartiskhet. 

En uakseptabel risiko for upartiskhet eller en interessekonflikt som nevnt i første ledd første punktum skal anses å ha oppstått 

særlig i følgende tilfeller: 

a) Dersom en miljøkontrollør eller enhver del av det samme rettssubjektet leverer rådgivningstjenester for å utvikle en del av 

overvåkings- eller rapporteringsprosessen beskrevet i overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende myndighet, 

eller i overvåkingsmetodeplanen, avhengig av hva som er relevant, herunder i utvikling av overvåkingsmetoden, 

utarbeiding av rapporten fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren og utarbeiding av overvåkingsplanen eller 

overvåkingsmetodeplanen. 

b) Dersom en miljøkontrollør eller enhver del av det samme rettssubjektet leverer teknisk bistand for å utvikle eller 

vedlikeholde systemet som er innført for å overvåke og rapportere utslippsdata, tonnkilometerdata eller data som er 

relevante for vederlagsfri tildeling. 

4. En interessekonflikt i forholdet mellom miljøkontrolløren og en driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør skal anses å ha 

oppstått særlig i følgende tilfeller: 

a) Dersom forholdet mellom miljøkontrolløren og den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren er basert på felles eierskap, 

felles styring, felles ledelse eller personale, felles ressurser, felles økonomi og felles avtaler eller markedsføring. 

b) Dersom den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren har mottatt rådgivning som nevnt i nr. 3 bokstav a) eller teknisk 

bistand som nevnt i nr. 3 bokstav b) av et rådgivningsorgan, et organ for teknisk bistand eller en annen organisasjon som 

har forbindelser til miljøkontrolløren og truer miljøkontrollørens upartiskhet. 

I henhold til første ledd bokstav b) skal miljøkontrollørens upartiskhet anses for å være svekket dersom forbindelsene mellom 

miljøkontrolløren og rådgivningsorganet, organet for teknisk bistand eller en annen organisasjon er basert på felles eierskap, 

felles styring, felles ledelse eller personale, felles ressurser, felles økonomi, felles avtaler eller markedsføringstiltak og felles 

betaling av salgsprovisjon eller andre påskjønnelser for henvisning av nye kunder. 

5. En miljøkontrollør skal ikke utkontraktere den uavhengige granskingen eller utstedelsen av verifiseringsrapporten. For 

denne forordnings formål skal miljøkontrolløren når den utkontrakterer annen verifiseringsvirksomhet, oppfylle de relevante 

kravene fastsatt i den harmoniserte standarden nevnt i vedlegg II. 

Inngåelse av avtaler med personer om å utføre verifiseringsvirksomhet skal imidlertid ikke anses som utkontraktering i henhold 

til første ledd dersom miljøkontrolløren ved inngåelse av disse avtalene oppfyller de relevante kravene i den harmoniserte 

standarden nevnt i vedlegg II.  
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6. En miljøkontrollør skal innføre, dokumentere, gjennomføre og vedlikeholde en prosess for å sikre kontinuerlig upartiskhet 

og uavhengighet for miljøkontrolløren, deler av samme rettssubjekt som miljøkontrolløren, andre organisasjoner nevnt i nr. 4 

og alt personale og alle kontraktsansatte som medvirker i verifiseringen. Denne prosessen skal omfatte en ordning for å sikre 

miljøkontrollørens upartiskhet og uavhengighet og skal oppfylle de relevante kravene fastsatt i den harmoniserte standarden 

nevnt i vedlegg II. 

7. Dersom den ledende EU ETS-revisoren har utført seks årlige verifiseringer for en bestemt luftfartøyoperatør, skal den i tre 

sammenhengende år avstå fra å levere verifiseringstjenester til den samme luftfartøyoperatøren. Maksimumsperioden på seks år 

inkluderer alle klimagassverifiseringer utført for luftfartøyoperatøren som påbegynnes etter ikrafttredelsen av denne forordning. 

KAPITTEL IV 

AKKREDITERING 

Artikkel 44 

Akkreditering 

En miljøkontrollør som utsteder en verifiseringsrapport til en driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør, skal være akkreditert for 

den virksomheten nevnt i vedlegg I som omfattes av en rapport fra en driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør som 

miljøkontrolløren verifiserer. 

Ved verifisering av referansedatarapporter eller datarapporter for nyinntredere skal en miljøkontrollør som utsteder en 

verifiseringsrapport til en driftsansvarlig, i tillegg være akkreditert for virksomhetsgruppe nr. 98 som nevnt i vedlegg I. 

Artikkel 45 

Akkrediteringens formål 

Under akkrediteringsprosessen og overvåkingen av akkrediterte miljøkontrollører skal hvert nasjonalt akkrediteringsorgan 

vurdere om miljøkontrolløren og miljøkontrollørens personale som utfører verifiseringsvirksomhet, 

a) har kompetanse til å utføre verifisering av rapporter fra driftsansvarlige eller luftfartøyoperatører i samsvar med denne 

forordning, 

b) utfører verifiseringen av rapporter fra driftsansvarlige eller luftfartøyoperatører i samsvar med denne forordning, 

c) oppfyller kravene omhandlet i kapittel III. 

Artikkel 46 

Anmodning om akkreditering 

1. Alle juridiske personer og andre rettssubjekter kan anmode om akkreditering i henhold til artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 765/2008 og bestemmelsene i dette kapittel. 

Anmodningen skal inneholde de opplysningene som kreves i henhold til den harmoniserte standarden nevnt i vedlegg III. 

2. I tillegg til opplysningene nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal søkeren før vurderingen nevnt i artikkel 45 påbegynnes, stille 

følgende opplysninger til rådighet for det nasjonale akkrediteringsorganet: 

a) Alle opplysninger som det nasjonale akkrediteringsorganet anmoder om. 

b) Framgangsmåter og opplysninger om prosessene nevnt i artikkel 41 nr. 1 og opplysninger om kvalitetsstyringssystemet 

nevnt i artikkel 41 nr. 2. 

c) Kompetansekriteriene nevnt i artikkel 36 nr. 2 bokstav a) og b), resultatene av kompetanseprosessen nevnt i artikkel 36 og 

annen relevant dokumentasjon om kompetansen til alt personale som deltar i verifiseringsvirksomhet. 

d) Opplysninger om prosessen for å sikre kontinuerlig upartiskhet og uavhengighet nevnt i artikkel 43 nr. 6, herunder relevant 

dokumentasjon på søkerens og personalets upartiskhet og uavhengighet. 

e) Opplysninger om teknisk sakkyndige og nøkkelpersonale som deltar i verifiseringen av rapporter fra driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatører. 

f) Systemet og prosessen for å sikre egnet intern verifiseringsdokumentasjon. 

g) Annen relevant dokumentasjon som nevnt i artikkel 42 nr. 1.  
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Artikkel 47 

Forberedelser til vurdering 

1. I forberedelsene til vurderingen nevnt i artikkel 45 skal hvert nasjonale akkrediteringsorgan ta hensyn til kompleksiteten 

av det virksomhetsområdet som søkeren anmoder om akkreditering for, samt kompleksiteten av kvalitetsstyringssystemet nevnt 

i artikkel 41 nr. 2, framgangsmåtene og opplysningene om prosesser nevnt i artikkel 41 nr. 1 og de geografiske områdene der 

miljøkontrolløren utfører eller planlegger å utføre verifisering. 

2. For denne forordnings formål skal det nasjonale akkrediteringsorganet oppfylle minstekravene fastsatt i den harmoniserte 

standarden nevnt i vedlegg III. 

Artikkel 48 

Vurdering 

1. Vurderingsgruppen nevnt i artikkel 58 skal ved vurderingen nevnt i artikkel 45 minst utføre følgende aktiviteter: 

a) En gjennomgåelse av alle relevante dokumenter og opplysninger nevnt i artikkel 46. 

b) Et besøk i søkerens lokaler for å gjennomgå en representativ prøve av den interne verifiseringsdokumentasjonen og for å 

vurdere gjennomføringen av søkerens kvalitetsstyringssystem og framgangsmåtene eller prosessene nevnt i artikkel 41. 

c) Observasjon av en representativ del av det ønskede akkrediteringsområdet og utførelsen og kompetansen til et 

representativt antall av søkerens personale som deltar i verifiseringen av rapporten fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren, for å sikre at personalet arbeider i samsvar med denne forordning. 

Ved utføringen av disse aktivitetene skal vurderingsgruppen oppfylle kravene fastsatt i den harmoniserte standarden nevnt i 

vedlegg III. 

2. Vurderingsgruppen skal rapportere funn og avvik til søkeren i samsvar med kravene fastsatt i den harmoniserte standarden 

nevnt i vedlegg III og be søkeren om å gi et svar angående de rapporterte funnene og avvikene i samsvar med nevnte 

bestemmelser. 

3. En søker skal treffe korrigerende tiltak for å avhjelpe eventuelle avvik rapportert i samsvar med nr. 2 og i sitt svar 

angående vurderingsgruppens funn og avvik angi hvilke tiltak som treffes eller vil bli truffet innen en frist som fastsettes av det 

nasjonale akkrediteringsorganet, for å avhjelpe eventuelle påviste avvik. 

4. Det nasjonale akkrediteringsorganet skal gjennomgå søkerens svar i henhold til nr. 3 angående resultatene og avvikene. 

Dersom det nasjonale akkrediteringsorganet anser at søkerens svar er utilstrekkelig eller ineffektivt, skal organet anmode 

søkeren om ytterligere opplysninger eller tiltak. Det nasjonale akkrediteringsorganet kan også anmode om dokumentasjon på 

effektiv gjennomføring av tiltakene som er truffet, eller foreta en oppfølgingsvurdering for å vurdere om de korrigerende 

tiltakene er effektivt gjennomført. 

Artikkel 49 

Beslutning om akkreditering og akkrediteringsbevis 

1. Det nasjonale akkrediteringsorganet skal ta hensyn til kravene fastsatt i den harmoniserte standarden nevnt i vedlegg III 

når det forbereder og treffer beslutningen om hvorvidt en søkers akkreditering skal tildeles, utvides eller fornyes. 

2. Dersom det nasjonale akkrediteringsorganet har besluttet å tildele, utvide eller fornye en søkers akkreditering, skal det 

utstede et akkrediteringsbevis til søkeren. 

Akkrediteringsbeviset skal minst inneholde de opplysningene som kreves i henhold til den harmoniserte standarden nevnt i 

vedlegg III. 

Akkrediteringsbeviset skal gjelde i høyst fem år etter den datoen det nasjonale akkrediteringsorganet utstedte beviset. 

Artikkel 50 

Tilsyn 

1. Det nasjonale akkrediteringsorganet skal foreta et årlig tilsyn hos hver miljøkontrollør som det har utstedt et 

akkrediteringsbevis til.  



Nr. 30/1360 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

 

Tilsynet skal minst omfatte følgende: 

a) Et besøk i miljøkontrollørens lokaler for å utføre aktivitetene nevnt i artikkel 48 nr. 1 bokstav b). 

b) Observasjon av utførelsen og kompetansen til et representativt antall av kontrollørens personale i samsvar med artikkel 48 

nr. 1 bokstav c). 

2. Det nasjonale akkrediteringsorganet skal foreta det første tilsynet hos en miljøkontrollør i samsvar med nr. 1 senest 12 

måneder etter datoen for utstedelse av akkrediteringsbeviset til miljøkontrolløren. 

3. Det nasjonale akkrediteringsorganet skal utarbeide en plan for tilsynet hos hver miljøkontrollør på en måte som gir 

mulighet for representative utvalg fra det akkrediteringsområdet som skal vurderes, i samsvar med kravene fastsatt i den 

harmoniserte standarden nevnt i vedlegg III. 

4. På grunnlag av resultatene av tilsynet nevnt i nr. 1 skal det nasjonale akkrediteringsorganet avgjøre om det skal bekrefte 

fortsatt akkreditering. 

5. Dersom en miljøkontrollør utfører en verifisering i en annen medlemsstat, kan det nasjonale akkrediteringsorganet som 

har akkreditert miljøkontrolløren, anmode det nasjonale akkrediteringsorganet i medlemsstaten der verifiseringen utføres, om å 

utføre tilsynsvirksomhet på sine vegne og under sitt ansvar. 

Artikkel 51 

Ny vurdering 

1. Før akkrediteringsbeviset utløper, skal det nasjonale akkrediteringsorganet foreta en ny vurdering av miljøkontrolløren 

som det har utstedt et akkrediteringsbevis til, for å fastslå om bevisets gyldighet kan forlenges. 

2. Det nasjonale akkrediteringsorganet skal utarbeide en plan for ny vurdering av hver miljøkontrollør på en måte som gir 

mulighet for representative utvalg fra det akkrediteringsområdet som skal vurderes. Ved planleggingen og gjennomføringen av 

den nye vurderingen skal det nasjonale akkrediteringsorganet oppfylle kravene fastsatt i den harmoniserte standarden nevnt i 

vedlegg III. 

Artikkel 52 

Ekstraordinær vurdering 

1. Det nasjonale akkrediteringsorganet kan når som helst gjennomføre en ekstraordinær vurdering av miljøkontrolløren for å 

sikre at miljøkontrolløren oppfyller kravene i denne forordning. 

2. For at det nasjonale akkrediteringsorganet skal kunne vurdere behovet for en ekstraordinær vurdering, skal 

miljøkontrolløren omgående underrette det nasjonale akkrediteringsorganet om alle vesentlige endringer angående dets status 

eller drift som er relevante for akkrediteringen. Vesentlige endringer skal omfatte de endringene som er nevnt i den 

harmoniserte standarden nevnt i vedlegg III. 

Artikkel 53 

Utvidelse av akkrediteringsområde 

Det nasjonale akkrediteringsorganet skal som svar på en søknad fra en miljøkontrollør om utvidelse av omfanget av en 

akkreditering som allerede er tildelt, treffe nødvendige tiltak for å fastslå om miljøkontrolløren oppfyller kravene i artikkel 45 

for den utvidelsen som miljøkontrolløren søker om. 

Artikkel 54 

Forvaltningsmessige tiltak 

1. Det nasjonale akkrediteringsorganet kan suspendere, trekke tilbake eller begrense en miljøkontrollørs akkreditering 

dersom miljøkontrolløren ikke oppfyller kravene i denne forordning. 

Det nasjonale akkrediteringsorganet skal suspendere, trekke tilbake eller begrense en miljøkontrollørs akkreditering dersom 

miljøkontrolløren anmoder om det. 

Det nasjonale akkrediteringsorganet skal innføre, dokumentere, gjennomføre og vedlikeholde en framgangsmåte for suspensjon 

av akkrediteringen, tilbaketrekking av akkrediteringen og begrensning av akkrediteringsområdet. 

2. Det nasjonale akkrediteringsorganet skal suspendere en akkreditering eller begrense akkrediteringsområdet i følgende 

tilfeller: 

a) Dersom miljøkontrolløren har begått et alvorlig brudd på kravene i denne forordning. 

b) Dersom miljøkontrolløren konsekvent og gjentatte ganger har unnlatt å oppfylle kravene i denne forordning. 

c) Dersom miljøkontrolløren har overtrådt andre særlige vilkår fastsatt av det nasjonale akkrediteringsorganet.  
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3. Det nasjonale akkrediteringsorganet skal trekke tilbake akkrediteringen i følgende tilfeller: 

a) Dersom miljøkontrolløren har unnlatt å rette opp i årsakene til en beslutning om å suspendere akkrediteringsbeviset. 

b) Dersom et medlem av miljøkontrollørens øverste ledelse eller et medlem av miljøkontrollørens personale som deltar i 

verifiseringsvirksomhet i henhold til denne forordning, er blitt kjent skyldig i bedrageri. 

c) Dersom kontrolløren med vilje har gitt uriktige opplysninger eller holdt opplysninger skjult. 

4. Et nasjonalt akkrediteringsorgans beslutning om å suspendere, trekke tilbake eller begrense omfanget av en 

akkrediteringen i samsvar med nr. 2 og 3 skal kunne påklages. 

Medlemsstatene skal fastsette framgangsmåter for å behandle slike klager. 

5. Et nasjonalt akkrediteringsorgans beslutning om å suspendere, trekke tilbake eller begrense omfanget av akkrediteringen 

skal få virkning ved underretning til miljøkontrolløren. 

Det nasjonale akkrediteringsorganet skal heve suspensjonen av et akkrediteringsbevis dersom det har mottatt tilfredsstillende 

opplysninger og er overbevist om at miljøkontrolløren oppfyller kravene i denne forordning. 

KAPITTEL V 

KRAV TIL AKKREDITERINGSORGANER FOR AKKREDITERING AV MILJØKONTROLLØRER FOR HANDEL MED 

UTSLIPPSKVOTER 

Artikkel 55 

Nasjonalt akkrediteringsorgan 

1. De oppgavene som er forbundet med akkreditering i henhold til denne forordning, skal utføres av de nasjonale 

akkrediteringsorganene som er utpekt i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 765/2008. 

2. Dersom en medlemsstat beslutter å tillate sertifisering av miljøkontrollører som er fysiske personer, i samsvar med denne 

forordning, skal oppgavene forbundet med sertifiseringen av disse miljøkontrollørene, gis til en annen nasjonal myndighet enn 

det nasjonale akkrediteringsorganet som er utpekt i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 765/2008. 

3. Dersom en medlemsstat beslutter å benytte muligheten fastsatt i nr. 2, skal den sørge for at den berørte nasjonale 

myndigheten oppfyller kravene i denne forordning, herunder kravene fastsatt i artikkel 71, og skal framlegge den nødvendige 

dokumentasjonen i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 765/2008. 

4. Et nasjonalt akkrediteringsorganet skal være medlem av det organet som er anerkjent i henhold til artikkel 14 i forordning 

(EF) nr. 765/2008. 

5. Et nasjonalt akkrediteringsorgan skal gis oppgaven å utføre akkreditering som en offentlig myndighet og skal formelt 

anerkjennes av medlemsstaten dersom akkrediteringen ikke utføres direkte av offentlige myndigheter. 

6. For denne forordnings formål skal det nasjonale akkrediteringsorganet utføre sine oppgaver i samsvar med kravene 

fastsatt i den harmoniserte standarden nevnt i vedlegg III. 

Artikkel 56 

Akkreditering over landegrensene 

Dersom en medlemsstat anser at det ikke er økonomisk hensiktsmessig eller forsvarlig å utpeke et nasjonalt akkrediteringsorgan 

eller å yte akkrediteringstjenester i henhold til artikkel 15 i direktiv 2003/87/EF, skal medlemsstaten kunne benytte et nasjonalt 

akkrediteringsorgan i en annen medlemsstat. 

Den berørte medlemsstaten skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om dette. 

Artikkel 57 

Uavhengighet og upartiskhet 

1. Det nasjonale akkrediteringsorganet skal være organisert på en måte som sikrer at det er helt uavhengig av de 

miljøkontrollørene det vurderer, og helt upartisk i gjennomføringen av sin akkrediteringsvirksomhet. 

2. For dette formål skal det nasjonale akkrediteringsorganet ikke tilby eller utføre noen virksomhet eller tjenester som en 

miljøkontrollør utfører, og skal ikke yte rådgivningstjenester til, eie andeler i eller på annen måte ha økonomisk interesse eller 

ledelsesansvar i en miljøkontrollørs foretak. 

3. Uten at det berører artikkel 55 nr. 2 skal det nasjonale akkrediteringsorganets struktur, ansvar og oppgaver være klart 

atskilt fra dem hos strukturen, ansvaret og oppgavene til vedkommende myndighet og andre nasjonale myndigheter.  
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4. Det nasjonale akkrediteringsorganet skal treffe alle endelige beslutninger som gjelder akkreditering av miljøkontrollører. 

Det nasjonale akkrediteringsorganet kan likevel overlate visse oppgaver til underleverandører, med forbehold for kravene 

fastsatt i den harmoniserte standarden nevnt i vedlegg III. 

Artikkel 58 

Vurderingsgruppe 

1. Det nasjonale akkrediteringsorganet skal utpeke en vurderingsgruppe for hver enkelt vurdering. 

2. En vurderingsgruppe skal bestå av en ledende vurderingsansvarlig og om nødvendig et passende antall 

vurderingsansvarlige eller teknisk sakkyndige for et bestemt akkrediteringsområde. 

Vurderingsgruppen skal omfatte minst én person med den kunnskapen om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser 

i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 som er relevant for akkrediteringsområdet, og den kompetansen og 

forståelsen som kreves for å vurdere verifiseringsvirksomheten hos anlegget eller luftfartøyoperatøren innenfor dette området, 

og minst én person med kunnskap om relevant nasjonal lovgivning og retningslinjer. 

Dersom det nasjonale akkrediteringsorganet vurderer miljøkontrollørens kompetanse og utførelse med hensyn til 

virksomhetsgruppe nr. 98 som nevnt i vedlegg I til denne forordning, skal vurderingsgruppen dessuten omfatte minst én person 

med kunnskap om innsamling, overvåking og rapportering av data som er relevante for vederlagsfri tildeling i henhold til 

delegert forordning (EU) …/…, samt den kompetansen og forståelsen som kreves for å vurdere verifiseringsvirksomheten på 

det området. 

Artikkel 59 

Kompetansekrav til vurderingsansvarlige 

1. En vurderingsansvarlig skal ha kompetanse til å utføre den virksomheten som kreves i henhold til kapittel IV ved 

vurdering av en miljøkontrollør. For dette formål skal den vurderingsansvarlige 

a) oppfylle kravene fastsatt i den harmoniserte standarden i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008 som er nevnt i vedlegg 

III, 

b) ha kunnskap om direktiv 2003/87/EF, gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066, om delegert forordning (EU) …/… 

dersom den vurderingsansvarlige vurderer miljøkontrollørens kompetanse og utførelse med hensyn til virksomhetsgruppe 

nr. 98 som nevnt i vedlegg I til denne forordning, om denne forordning, relevante standarder og annen relevant lovgivning 

samt gjeldende retningslinjer, 

c) ha kunnskap om revisjon av data og opplysninger, som nevnt i artikkel 38 nr. 1 bokstav b) i denne forordning tilegnet 

gjennom opplæring, eller ha tilgang til en person som har kunnskap om og erfaring med slike data og opplysninger. 

2. En ledende vurderingsansvarlig skal oppfylle kompetansekravene nevnt i nr. 1, ha vist kompetanse til å lede en 

vurderingsgruppe og være ansvarlig for å utføre en vurdering i samsvar med denne forordning. 

3. Interne granskere og personer som treffer beslutninger om tildeling, utvidelse eller fornying av en akkreditering, skal i 

tillegg til å oppfylle kompetansekravene nevnt i nr. 1 ha tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å evaluere akkrediteringen. 

Artikkel 60 

Teknisk sakkyndige 

1. Det nasjonale akkrediteringsorganet kan ta med teknisk sakkyndige i vurderingsgruppen som tilfører detaljert kunnskap 

og ekspertise om et bestemt emne som er nødvendig for å støtte den ledende vurderingsansvarlige eller den 

vurderingsansvarlige i vurderingsarbeidet. 

2. En teknisk sakkyndig skal ha den kompetansen som er nødvendig for effektivt å kunne støtte den ledende 

vurderingsansvarlige og den vurderingsansvarlige på det området der det er behov for vedkommendes kunnskap og ekspertise. 

Dessuten skal den teknisk sakkyndige 

a) ha kunnskap om direktiv 2003/87/EF, gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066, om delegert forordning (EU) …/… 

dersom den teknisk sakkyndige vurderer miljøkontrollørens kompetanse og utførelse med hensyn til virksomhetsgruppe nr. 

98 som nevnt i vedlegg I til denne forordning, om denne forordning, relevante standarder og annen relevant lovgivning 

samt gjeldende retningslinjer, 

b) ha tilstrekkelig forståelse av verifikasjonsvirksomhet. 

3. En teknisk sakkyndig skal utføre angitte oppgaver under ledelse og fullt ansvar av den ledende vurderingsansvarlige i den 

berørte vurderingsgruppen.  
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Artikkel 61 

Framgangsmåter 

Det nasjonale akkrediteringsorganet skal oppfylle kravene fastsatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EF) nr. 765/2008. 

Artikkel 62 

Klager 

Dersom det nasjonale akkrediteringsorganet har mottatt en klage på miljøkontrolløren fra vedkommende myndighet, den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren eller andre berørte parter, skal det innen rimelig tid og senest tre måneder fra datoen 

for mottak av klagen 

a) avgjøre om klagen er berettiget, 

b) sikre at den berørte miljøkontrolløren får mulighet til å framlegge sine merknader, 

c) treffe hensiktsmessige tiltak for å behandle klagen, 

d) registrere klagen og de tiltakene som er truffet, og 

e) besvare klagen. 

Artikkel 63 

Dokumentasjon 

1. Det nasjonale akkrediteringsorganet skal ha dokumentasjon om alle personer som deltar i akkrediteringsprosessen. Denne 

dokumentasjonen skal omfatte opplysninger om relevante kvalifikasjoner, opplæring, erfaring, upartiskhet og kompetanse som 

kreves for å vise at denne forordning overholdes. 

2. Det nasjonale akkrediteringsorganet skal ha dokumentasjon om miljøkontrolløren i samsvar med den harmoniserte 

standarden i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008 som er nevnt i vedlegg III. 

Artikkel 64 

Tilgang til opplysninger og fortrolighet 

1. Det nasjonale akkrediteringsorganet skal med jevne mellomrom offentliggjøre og oppdatere opplysninger om seg og sin 

akkrediteringsvirksomhet. 

2. Det nasjonale akkrediteringsorganet skal i samsvar med artikkel 8 nr. 4 i forordning (EF) nr. 765/2008 treffe egnede tiltak 

for ved behov å sikre fortrolig behandling av innhentede opplysninger. 

Artikkel 65 

Fagfellevurdering 

1. Nasjonale akkrediteringsorganer skal regelmessig gjennomgå en fagfellevurdering. 

Fagfellevurderingen skal organiseres av det organet som er anerkjent i henhold til artikkel 14 i forordning (EF) nr. 765/2008. 

2. Det organet som er anerkjent i henhold til artikkel 14 i forordning (EF) nr. 765/2008, skal gjennomføre egnede kriterier 

for fagfellevurdering og en effektiv og uavhengig fagfellevurderingsprosess for å vurdere om 

a) det nasjonale akkrediteringsorganet som er gjenstand for fagfellevurdering, har utført akkrediteringsvirksomheten i samsvar 

med kapittel IV, 

b) det nasjonale akkrediteringsorganet som er gjenstand for fagfellevurdering, har oppfylt kravene fastsatt i dette kapittel. 

Kriteriene skal omfatte kompetansekrav til personer og grupper som utfører fagfellevurdering, og som er spesifikke for 

ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser opprettet ved direktiv 2003/87/EF. 

3. Organet som er anerkjent i henhold til artikkel 14 i forordning (EF) nr. 765/2008, skal offentliggjøre resultatet av 

fagfellevurderingen og oversende det til Kommisjonen, til de nasjonale myndighetene som er ansvarlige for nasjonale 

akkrediteringsorganer i medlemsstaten, og til vedkommende myndighet i medlemsstaten eller til kontaktpunktet nevnt i artikkel 

70 nr. 2. 

4. Uten at det berører nr. 1, skal et nasjonalt akkrediteringsorgan som med positivt resultat har gjennomgått en 

fagfellevurdering organisert av det organet som er anerkjent i henhold til artikkel 14 i forordning (EF) nr. 765/2008, før 

ikrafttredelsen av denne forordning, unntas fra å gjennomgå en ny fagfellevurdering etter ikrafttredelsen av denne forordning 

dersom det kan vise at det oppfyller kravene i denne forordning.  
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For dette formål skal det berørte nasjonale akkrediteringsorganet sende en anmodning sammen med nødvendige 

dokumentasjonen til det organet som er anerkjent i henhold til artikkel 14 i forordning (EF) nr. 765/2008. 

Det organet som er anerkjent i henhold til artikkel 14 i forordning (EF) nr. 765/2008, skal avgjøre om vilkårene for å gi et 

unntak er oppfylt. 

Unntaket skal gjelde i høyst tre år fra den datoen avgjørelsen meddeles det nasjonale akkrediteringsorganet. 

5. Den nasjonale myndigheten som i henhold til artikkel 55 nr. 2 er blitt betrodd oppgavene forbundet med sertifisering av 

miljøkontrollører som er fysiske personer, i samsvar med denne forordning, skal ha like høy troverdighet som nasjonale 

akkrediteringsorganer som har gjennomgått en fagfellevurdering. 

For dette formål skal den berørte medlemsstaten umiddelbart etter sin beslutning om å gi den nasjonale myndigheten fullmakt 

til å utføre sertifisering, framlegge for Kommisjonen og de andre medlemsstatene all relevant dokumentasjon. Ingen nasjonal 

myndighet skal sertifisere miljøkontrollører i henhold til denne forordning før den berørte medlemsstaten har framlagt denne 

dokumentasjonen. 

Den berørte medlemsstaten skal regelmessig undersøke hvor godt den nasjonale myndigheten fungerer, for å sikre at den 

opprettholder troverdigheten nevnt over, og skal underrette Kommisjonen om dette. 

Artikkel 66 

Korrigerende tiltak 

1. Medlemsstatene skal regelmessig overvåke sine nasjonale akkrediteringsorganer for å sikre at de løpende oppfyller 

kravene i denne forordning, idet det tas hensyn til resultatene av fagfellevurderingen utført i samsvar med artikkel 65. 

2. Dersom et nasjonalt akkrediteringsorgan ikke oppfyller kravene eller unnlater å oppfylle sine forpliktelser i henhold til 

denne forordning, skal den berørte medlemsstaten treffe egnede korrigerende tiltak eller sikre at slike korrigerende tiltak treffes, 

og underrette Kommisjonen om dette. 

Artikkel 67 

Gjensidig anerkjennelse av miljøkontrollører 

1. Medlemsstatene skal anerkjenne likeverdigheten av de tjenestene som leveres av de nasjonale akkrediteringsorganene som 

har gjennomgått en fagfellevurdering. Medlemsstatene skal godta akkrediteringsbevisene til miljøkontrollører som er 

akkreditert av disse nasjonale akkrediteringsorganene, og respektere miljøkontrollørenes rett til å utføre verifisering innenfor 

sitt akkrediteringsområde. 

2. Dersom et nasjonalt akkrediteringsorgan ikke har gjennomgått en fullstendig fagfellevurdering, skal medlemsstatene 

godta akkrediteringsbevisene til miljøkontrollører som er akkreditert av dette nasjonale akkrediteringsorganet, forutsatt at det 

organet som er anerkjent i henhold til artikkel 14 i forordning (EF) nr. 765/2008, har innledet en fagfellevurdering av det 

nasjonale akkrediteringsorganet og ikke har påvist noen overtredelser av denne forordning fra det nasjonale akkrediterings-

organets side. 

3. Dersom sertifiseringen av miljøkontrollører utføres av en nasjonal myndighet som nevnt i artikkel 55 nr. 2, skal 

medlemsstatene godta beviset som er utstedt av denne myndigheten, og respektere sertifiserte miljøkontrollørers rett til å utføre 

verifisering innenfor omfanget av sin sertifisering. 

Artikkel 68 

Overvåking av leverte tjenester 

Dersom en medlemsstat under en inspeksjon utført i samsvar med artikkel 31 nr. 4 i direktiv 2006/123/EF har fastslått at en 

miljøkontrollør ikke overholder denne forordning, skal vedkommende myndighet eller det nasjonale akkrediteringsorganet i 

denne medlemsstaten underrette det nasjonale akkrediteringsorganet som har akkreditert miljøkontrolløren. 

Det nasjonale akkrediteringsorganet som har akkreditert miljøkontrolløren, skal anse meddelelsen av denne opplysningen som 

en klage i henhold til artikkel 62 og treffe egnede tiltak og svare vedkommende myndighet eller det nasjonale akkrediterings-

organet i samsvar med artikkel 73 nr. 2 annet ledd. 

Artikkel 69 

Elektronisk datautveksling og bruk av automatiserte systemer 

1. Medlemsstatene kan kreve at miljøkontrollører bruker elektroniske maler eller særskilte filformater for verifiserings-

rapporter i samsvar med artikkel 74 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 eller i samsvar med artikkel 13 i delegert 

forordning (EU) …/….  
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2. Standardiserte elektroniske maler eller filformatspesifikasjoner kan stilles til rådighet for andre typer kommunikasjon 

mellom den driftsansvarlige, luftfartøyoperatøren, miljøkontrolløren, vedkommende myndighet og det nasjonale akkrediterings-

organet i samsvar med artikkel 74 nr. 2 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066. 

KAPITTEL VI 

INFORMASJONSUTVEKSLING 

Artikkel 70 

Informasjonsutveksling og kontaktpunkter 

1. Medlemsstaten skal etablere en effektiv utveksling av egnet informasjon og et effektivt samarbeid mellom det nasjonale 

akkrediteringsorganet eller, dersom det er relevant, den nasjonale myndigheten som har ansvar for å sertifisere 

miljøkontrollører, og vedkommende myndighet. 

2. Dersom det i en medlemsstat er utpekt mer enn én vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 18 i direktiv 

2003/87/EF, skal medlemsstaten utpeke en av disse vedkommende myndighetene til å være kontaktpunkt for informasjons-

utvekslingen, for samordning av samarbeidet nevnt i nr. 1 og for virksomheten omhandlet i dette kapittel. 

Artikkel 71 

Arbeidsprogram for akkreditering og årsrapport 

1. Innen 31. desember hvert år skal det nasjonale akkrediteringsorganet gjøre tilgjengelig for vedkommende myndighet i 

hver medlemsstat et arbeidsprogram for akkreditering som inneholder en liste over miljøkontrollører som er akkreditert av det 

nevnte akkrediteringsorganet, og som i henhold til artikkel 77 har underrettet det nasjonale akkrediteringsorganet om at de har 

til hensikt å utføre verifiseringer i disse medlemsstatene. Arbeidsprogrammet for akkreditering skal minst inneholde følgende 

opplysninger for hver miljøkontrollør: 

a) Forventet tid og sted for verifiseringen. 

b) Opplysninger om virksomhet som det nasjonale akkrediteringsorganet har planlagt for miljøkontrolløren, særlig tilsyn og 

nye vurderinger. 

c) Datoene for planlagte tilsynsbesøk som skal utføres av det nasjonale akkrediteringsorganet for å vurdere miljøkontrolløren, 

med angivelse av adresse og kontaktopplysninger til de driftsansvarlige eller de luftfartøyoperatørene som vil bli besøkt 

under tilsynsbesøket. 

d) Opplysninger om hvorvidt det nasjonale akkrediteringsorganet har anmodet det nasjonale akkrediteringsorganet i den 

medlemsstaten der miljøkontrolløren utfører verifiseringen, om å utføre tilsynsvirksomhet. 

Dersom det skjer endringer i opplysningene nevnt i første ledd, skal det nasjonale akkrediteringsorganet framlegge for 

vedkommende myndighet et oppdatert arbeidsprogram innen 31. januar hvert år. 

2. Etter at arbeidsprogrammet for akkreditering er framlagt i samsvar med nr. 1, skal vedkommende myndighet gi det 

nasjonale akkrediteringsorganet alle relevante opplysninger, særlig all relevant nasjonal lovgivning eller gjeldende 

retningslinjer. 

3. Innen 1. juni hvert år skal det nasjonale akkrediteringsorganet gjøre en årsrapport tilgjengelig for vedkommende 

myndighet. Rapporten skal minst inneholde følgende opplysninger for hver miljøkontrollør som er akkreditert av det nasjonale 

akkrediteringsorganet: 

a) Akkrediteringsopplysninger om miljøkontrollører som nylig er blitt akkreditert av det nasjonale akkrediteringsorganet, 

herunder akkrediteringsområdet for disse miljøkontrollørene. 

b) Eventuelle endringer i akkrediteringsområdet for disse miljøkontrollørene. 

c) Sammendrag av resultatene av tilsyn og nye vurderinger som er utført av det nasjonale akkrediteringsorganet. 

d) Sammendrag av resultatene av ekstraordinære vurderinger som er utført, herunder begrunnelsene for å innlede dem. 

e) Eventuelle klager som er framsatt mot miljøkontrolløren siden forrige årsrapport, og de tiltakene som er truffet av det 

nasjonale akkrediteringsorganet. 

f) Nærmere opplysninger om tiltak som er truffet av det nasjonale akkrediteringsorganet som svar på de opplysningene som 

vedkommende myndighet har meddelt, med mindre det nasjonale akkrediteringsorganet har vurdert opplysningene som en 

klage i henhold til artikkel 62.  
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Artikkel 72 

Informasjonsutveksling og forvaltningsmessige tiltak 

Dersom det nasjonale akkrediteringsorganet har ilagt miljøkontrolløren forvaltningsmessige tiltak i henhold til artikkel 54, eller 

dersom en suspensjon av akkrediteringen er hevet eller en beslutning i en ankesak har opphevet en beslutning fra et nasjonalt 

akkrediteringsorgan om å ilegge forvaltningsmessige tiltak som nevnt i artikkel 54, skal det nasjonale akkrediteringsorganet 

underrette følgende parter: 

a) Vedkommende myndighet i den medlemsstaten der miljøkontrolløren er akkreditert. 

b) Vedkommende myndighet og det nasjonale akkrediteringsorganet i hver medlemsstat der miljøkontrolløren utfører 

verifisering. 

Artikkel 73 

Vedkommende myndighets informasjonsutveksling 

1. Vedkommende myndighet i medlemsstaten der miljøkontrolløren utfører verifiseringen, skal hvert år oversende minst 

følgende opplysninger til det nasjonale akkrediteringsorganet som har akkreditert miljøkontrolløren: 

a) Relevante resultater fra kontrollen av rapporten fra den driftsansvarlige og luftfartøyoperatøren samt verifiserings-

rapportene, særlig eventuelle påviste overtredelser av denne forordning fra miljøkontrollørens side. 

b) Resultatene fra inspeksjonen av den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren dersom disse resultatene er relevante for det 

nasjonale akkrediteringsorganet i forbindelse med akkreditering og tilsyn av miljøkontrolløren, eller dersom disse 

resultatene omfatter påviste overtredelser av denne forordning fra miljøkontrollørens side. 

c) Resultatene fra vurderingen av miljøkontrollørens interne verifiseringsdokumentasjon dersom vedkommende myndighet 

har evaluert den interne verifiseringsdokumentasjonen i samsvar med artikkel 26 nr. 3. 

d) Klager på miljøkontrolløren mottatt av vedkommende myndighet. 

2. Dersom opplysningene nevnt i nr. 1 beviser at vedkommende myndighet har påvist overtredelser av denne forordning fra 

miljøkontrollørens side, skal det nasjonale akkrediteringsorganet anse meddelelsen av disse opplysningene som en klage fra 

vedkommende myndighet på nevnte miljøkontrollør i henhold til artikkel 62. 

Det nasjonale akkrediteringsorganet skal treffe egnede tiltak for å behandle slike opplysninger og svare vedkommende 

myndighet innen rimelig tid og senest tre måneder fra datoen for mottak av opplysningene. Det nasjonale akkrediteringsorganet 

skal i sitt svar underrette vedkommende myndighet om de tiltakene det har truffet, og eventuelt om forvaltningsmessige tiltak 

som er miljøkontrolløren er blitt ilagt. 

Artikkel 74 

Informasjonsutveksling om tilsyn 

1. Dersom det nasjonale akkrediteringsorganet i den medlemsstaten der en miljøkontrollør utfører en verifisering, er blitt 

anmodet i samsvar med artikkel 50 nr. 5 om å utføre tilsynsvirksomhet, skal det nasjonale akkrediteringsorganet rapportere sine 

resultater til det nasjonale akkrediteringsorganet som har akkreditert miljøkontrolløren, med mindre annet er avtalt mellom de 

to nasjonale akkrediteringsorganene. 

2. Det nasjonale akkrediteringsorganet som har akkreditert miljøkontrolløren, skal ta hensyn til resultatene nevnt i nr. 1 når 

det vurderer om miljøkontrolløren oppfyller kravene i denne forordning. 

3. Dersom resultatene nevnt i nr. 1 viser at miljøkontrolløren ikke overholder denne forordning, skal det nasjonale 

akkrediteringsorganet som har akkreditert miljøkontrolløren, treffe egnede tiltak i henhold til denne forordning og underrette 

det nasjonale akkrediteringsorganet som har utført tilsynsvirksomhet, om 

a) hvilke tiltak som er truffet av det nasjonale akkrediteringsorganet som har akkreditert miljøkontrolløren, 

b) hvordan funnene ble korrigert av miljøkontrolløren, dersom det er relevant, 

c) hvilke forvaltningsmessige tiltak miljøkontrolløren er blitt ilagt, dersom det er relevant.  
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Artikkel 75 

Informasjonsutveksling med den medlemsstaten der miljøkontrolløren er etablert 

Dersom en miljøkontrollør er blitt akkreditert av et nasjonalt akkrediteringsorgan i en annen medlemsstat enn den som den er 

etablert i, skal arbeidsprogrammet for akkreditering og årsrapporten nevnt i artikkel 71 samt opplysningene nevnt i artikkel 72 

også framlegges for vedkommende myndighet i den medlemsstaten der miljøkontrolløren er etablert. 

Artikkel 76 

Databaser over akkrediterte miljøkontrollører 

1. Nasjonale akkrediteringsorganer eller, dersom det er relevant, nasjonale myndigheter som nevnt i artikkel 55 nr. 2 skal 

opprette og forvalte en database og gi andre nasjonale akkrediteringsorganer, nasjonale myndigheter, miljøkontrollører, 

driftsansvarlige, luftfartøyoperatører og vedkommende myndigheter tilgang til denne databasen. 

Organet som er anerkjent i henhold til artikkel 14 i forordning (EF) nr. 765/2008, skal lette og harmonisere tilgangen til 

databasene for å muliggjøre effektiv og kostnadseffektiv kommunikasjon mellom nasjonale akkrediteringsorganer, nasjonale 

myndigheter, miljøkontrollører, driftsansvarlige, luftfartøyoperatører og vedkommende myndigheter, og kan samordne disse 

databasene i en enkelt, sentralisert database. 

2. Databasen nevnt i nr. 1 skal minst inneholde følgende opplysninger: 

a) Navn og adresse til hver miljøkontrollør som er akkreditert av det nasjonale akkrediteringsorganet. 

b) De medlemsstatene der miljøkontrolløren utfører verifisering. 

c) Hver miljøkontrollørs akkrediteringsområde. 

d) Datoen da akkrediteringen ble gitt, og utløpsdatoen for akkrediteringen. 

e) Eventuelle opplysninger om forvaltningsmessige tiltak som miljøkontrolløren er blitt ilagt. 

Opplysningene skal være offentlig tilgjengelige. 

Artikkel 77 

Underretning fra miljøkontrollører 

1. For at det nasjonale akkrediteringsorganet skal kunne utarbeide det arbeidsprogrammet for akkreditering og den 

årsrapporten som er nevnt i artikkel 71, skal miljøkontrolløren innen 15. november hvert år framlegge følgende opplysninger 

for det nasjonale akkrediteringsorganet som har akkreditert nevnte miljøkontrollør: 

a) Planlagt tid og sted for de verifiseringene miljøkontrolløren skal utføre. 

b) Adresse og kontaktopplysninger til de driftsansvarlige eller luftfartøyoperatørene hvis utslippsrapporter, tonnkilometer-

rapporter, referansedatarapporter eller datarapporter som verifiseres av miljøkontrolløren. 

c) Navn på medlemmene av verifiseringsgruppen og omfanget av den akkrediteringen som den driftsansvarliges eller 

luftfartøyoperatørens virksomhet hører inn under. 

2. Dersom det skjer endringer i opplysningene nevnt i nr. 1, skal miljøkontrolløren underrette det nasjonale akkrediterings-

organet om disse endringene innen en avtalt frist. 

KAPITTEL VII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 78 

Oppheving av forordning (EU) nr. 600/2012 og overgangsbestemmelser 

1. Forordning (EU) nr. 600/2012 oppheves med virkning fra 1. januar 2019 eller fra ikrafttredelsesdatoen for denne 

forordning, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg IV. 

2. Bestemmelsene i forordning (EU) 600/2012 får fortsatt anvendelse på overvåking, rapportering og verifisering av utslipp 

og, dersom det er relevant, virksomhetsdata, som forekommer før 1. januar 2019. 
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Artikkel 79 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2019 eller fra ikrafttredelsesdatoen for denne forordning, avhengig av hvilken dato som 

kommer sist. 

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

Utferdiget i Brussel 19. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Akkrediteringsområde for miljøkontrollører 

Akkrediteringsområdet for miljøkontrollører skal angis i akkrediteringsdokumentet ved bruk av de følgende 

virksomhetsgruppene i samsvar med vedlegg I til direktiv 2003/87/EF og annen virksomhet i samsvar med artikkel 10a og 24 i 

direktiv 2003/87/EF. Disse bestemmelsene får også anvendelse på miljøkontrollører som er sertifisert av en nasjonal myndighet 

i samsvar med artikkel 55 nr. 2 i denne forordning. 

Virksomhetsgruppe 

nr. 
Akkrediteringsområder 

1a Forbrenning av brensler ved anlegg der det utelukkende brukes kommersielle standardbrensler som definert i 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066, eller der det brukes naturgass ved anlegg i kategori A eller B 

1b Forbrenning av brensler ved anlegg, uten begrensninger 

2 Raffinering av mineralolje 

3 — Produksjon av koks 

— Røsting eller sintring, herunder pelletering, av malm (herunder sulfidmalm) 

— Produksjon av råjern eller stål (første- eller andregangs smelting), herunder kontinuerlig støping 

4 — Produksjon eller bearbeiding av jernholdige metaller (herunder ferrolegeringer) 

— Produksjon av sekundæraluminium 

— Produksjon eller bearbeiding av ikke-jernholdige metaller, herunder produksjon av legeringer 

5 Produksjon av primæraluminium (utslipp av CO2 og PFK) 

6 — Produksjon av sementklinker 

— Produksjon av kalk eller røsting av dolomitt eller magnesitt 

— Produksjon av glass, herunder glassfibrer 

— Produksjon av keramiske produkter ved brenning 

— Produksjon av mineralull til isolasjonsmaterialer 

— Tørking eller kalsinering av gips eller produksjon av gipsplater og andre gipsprodukter 

7 — Produksjon av papirmasse av tre eller andre fibermaterialer 

— Produksjon av papir eller papp 

8 — Produksjon av karbonsvart 

— Produksjon av ammoniakk 

— Produksjon av organiske basiskjemikalier ved krakking, reformering, delvis eller full oksidering eller 

ved lignende prosesser 

— Produksjon av hydrogen (H2) og syntesegass ved reformering eller delvis oksidering 

— Produksjon av natriumkarbonat (Na3CO3) og natriumhydrogenkarbonat (NaHCO3) 

9 — Produksjon av salpetersyre (utslipp av CO2 og N2O) 

— Produksjon av adipinsyre (utslipp av CO2 og N2O) 

— Produksjon av glyoksal og glyoksylsyre (utslipp av CO2 og N2O) 

10 — Fangst av klimagasser fra anlegg som omfattes av direktiv 2003/87/EC, for transport og geologisk 

lagring på et lagringssted som er godkjent i henhold til direktiv 2009/31/EF 

— Transport av klimagasser i rørledninger for geologisk lagring på et lagringssted som er godkjent i 

henhold til direktiv 2009/31/EF 
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Virksomhetsgruppe 

nr. 
Akkrediteringsområder 

11 Geologisk lagring av klimagasser på et lagringssted som er godkjent i henhold til direktiv 2009/31/EF 

12 Luftfartsvirksomhet (utslipps- og tonnkilometerdata) 

98 Annen virksomhet i samsvar med artikkel 10a i direktiv 2003/87/EF 

99 Annen virksomhet, innlemmet av en medlemsstat i samsvar med artikkel 24 i direktiv 2003/87/EF, som skal 

angis i detalj i akkrediteringsbeviset 
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VEDLEGG II 

Krav til miljøkontrollører 

Når det gjelder kravene til miljøkontrollører, gjelder harmoniserte standarden i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008 om 

krav til validerings- og kontrollorganer for klimagasser til bruk ved akkreditering eller andre former for anerkjennelse. Dessuten 

gjelder følgende framgangsmåter, prosesser og ordninger som nevnt i artikkel 41 nr. 1: 

a) En prosess og strategi for kommunikasjon med den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren og andre relevante parter. 

b) Egnede ordninger for å sikre fortrolig behandling av innhentede opplysninger. 

c) En prosess for behandling av anker. 

d) En prosess for behandling av klager (herunder veiledende tidsplan). 

e) En prosess for utstedelse av en revidert verifiseringsrapport dersom det er påvist en feil i verifiseringsrapporten eller 

rapporten fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren etter at miljøkontrolløren har framlagt verifiseringsrapporten for 

den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren for oversending til vedkommende myndighet. 

f) En framgangsmåte eller prosess for utkontraktering av verifiseringsvirksomhet til andre organisasjoner. 

 _____  
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VEDLEGG III 

Minstekrav til akkrediteringsprosessen og krav til akkrediteringsorganer 

Når det gjelder minstekravene til akkreditering og kravene til akkrediteringsorganer, gjelder den harmoniserte standarden i 

henhold til forordning (EF) nr. 765/2008 om generelle krav til akkrediteringsorganer som akkrediterer 

samsvarsvurderingsorganer. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

Sammenligningstabell 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 600/2012 Denne forordning 

Artikkel 1–31 Artikkel 1–31 

— Artikkel 32 

Artikkel 32–78 Artikkel 33–79 

Vedlegg I-III Vedlegg I-III 

— Vedlegg IV 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2015/412 

av 11. mars 2015 

om endring av direktiv 2001/18/EF med hensyn til medlemsstatenes mulighet til å begrense eller forby 

dyrking av genmodifiserte organismer (GMO) på sitt territorium(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF(4) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003(5) 

ble det etablert en omfattende rettslig ramme for godkjenning av genmodifiserte organismer (GMO-er) som fullt ut får 

anvendelse på GMO-er som skal benyttes for dyrkingsformål i hele Unionen, som frø eller annet planteformerings-

materiale («GMO-er beregnet på dyrking»). 

2) I henhold til nevnte rettslige ramme skal det i samsvar med vedlegg II til direktiv 2001/18/EF foretas en risikovurdering 

av alle GMO-er for dyrkingsformål før de kan godkjennes og bringes i omsetning i Unionen i samsvar med vedlegg II til 

direktiv 2001/18/EF, idet det tas hensyn til direkte, indirekte, umiddelbare og forsinkede virkninger samt kumulative 

langtidsvirkninger på menneskers helse og miljøet. Risikovurderingen omfatter vitenskapelige anbefalinger til støtte 

under beslutningsprosessen og etterfølges av en risikohåndteringsbeslutning. Formålet med denne framgangsmåten for 

godkjenning er å sikre et høyt vernenivå for menneskers liv og helse, dyrs helse og velferd, miljøet og 

forbrukerinteresser samtidig som det indre marked fungerer tilfredsstillende. Et ensartet høyt nivå for vern av helse, 

miljø og forbrukere bør oppnås og opprettholdes på hele Unionens territorium. Føre-var-prinsippet bør alltid tas i 

betraktning innenfor rammen av direktiv 2001/18/EF og den etterfølgende gjennomføringen av direktivet. 

3) I henhold til Rådets konklusjoner av 4. desember 2008 om genmodifiserte organismer («Rådets konklusjoner fra 2008») 

må gjennomføringen av den rettslige rammen for godkjenning av GMO-er søkes forbedret. I denne sammenheng bør 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 68 av 13.3.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 321/2019 av  
13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 14 av 5.3.2020, s. 87. 

(1) EUT C 54 av 19.2.2011, s. 51. 

(2) EUT C 104 av 2.4.2011, s. 62. 

(3) Europaparlamentets holdning av 5. juli 2011 (EUT C 33 E av 5.2.2013, s. 350) og Rådets holdning ved første behandling av 23. juli 2014 

(EUT C 349 av 3.10.2014, s. 1). Europaparlamentets holdning av 13. januar 2015 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av  

2. mars 2015. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF av 12. mars 2001 om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer og om oppheving av 

rådsdirektiv 90/220/EØF (EFT L 106 av 17.4.2001, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôr (EUT L 268 av 

18.10.2003, s. 1). 

2021/EØS/30/76 
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reglene for risikovurdering derfor om nødvendig ajourføres regelmessig for å ta hensyn til den kontinuerlige utviklingen 

innenfor vitenskapelig kunnskap og analysemetoder, særlig når det gjelder de langtids miljøvirkningene av 

genmodifiserte vekster og deres potensielle virkninger på organismer utenfor målgruppen, mottakermiljøenes 

kjennetegn og de geografiske områdene de kan dyrkes i, samt kriteriene og kravene for vurdering av GMO-er som 

brukes i framstillingen av pesticider, og GMO-er som er tolerante for ugressmidler. Vedleggene til direktiv 2001/18/EF 

bør derfor endres. 

4) Genmodifiserte sorter må godkjennes før de kan bringes i omsetning, og dessuten må de oppfylle unionsrettens krav til 

markedsføring av frø og planteformeringsmateriale som fastsatt særlig i rådsdirektiv 66/401/EØF(1), 66/402/EØF(2), 

68/193/EØF(3), 98/56/EF(4), 1999/105/EF(5), 2002/53/EF(6), 2002/54/EF(7), 2002/55/EF(8), 2002/56/EF(9), 

2002/57/EF(10) og 2008/90/EF(11). Av disse direktivene inneholder direktiv 2002/53/EF og 2002/55/EF bestemmelser 

som tillater medlemsstatene, på visse klart definerte vilkår, å forby bruk av en sort på hele eller deler av sitt territorium, 

eller fastsette hensiktsmessige vilkår for dyrking av en sort. 

5) Når en GMO er godkjent for dyrking i samsvar med Unionens rettslige ramme for GMO-er, og sorten som skal bringes i 

omsetning, oppfyller unionsrettens krav til markedsføring av frø og planteformeringsmateriale, kan ikke medlemsstatene 

forby, begrense eller hindre fri omsetning av den på sitt territorium, unntatt på de vilkår som er fastsatt i unionsretten. 

6) Erfaringen har vist at spørsmålet om dyrking av GMO-er behandles grundigst på medlemsstatsplan. Spørsmål knyttet til 

omsetning og import av GMO-er bør fortsatt reguleres på unionsplan for å opprettholde det indre marked. I noen tilfeller 

kan det imidlertid oppstå et behov for større fleksibilitet ettersom dyrking har stor nasjonal, regional og lokal betydning 

på grunn av sammenhengen med arealbruk, lokale landbruksstrukturer og vern eller bevaring av habitater, økosystemer 

og landskaper. I henhold til artikkel 2 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) har medlemsstatene 

mulighet til å vedta rettslig bindende rettsakter som begrenser eller forbyr dyrking av GMO-er på sitt territorium, etter at 

det er gitt tillatelse til å bringe slike GMO-er i omsetning i Unionen. En slik fleksibilitet bør imidlertid ikke ha negativ 

innvirkning på den felles framgangsmåten for godkjenning, særlig vurderingsprosessen som hovedsakelig utføres av 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten»). 

7) Tidligere benyttet noen medlemstater beskyttelsesklausulene og nødtiltakene i henhold til artikkel 23 i direktiv 

2001/18/EF og artikkel 34 i forordning (EF) nr. 1829/2003 for å begrense eller forby dyrking av GMO-er, som følge av 

at enten nye eller supplerende opplysninger som berører miljørisikovurderingen, ble gjort tilgjengelige etter at 

godkjenning var gitt, eller som følge av revurdering av eksisterende opplysninger. Andre medlemsstater har benyttet 

framgangsmåten for melding fastsatt i artikkel 114 nr. 5 og 6 i TEUV, som krever at det framlegges nye vitenskapelige 

bevis med hensyn til miljøvern eller vern av arbeidsmiljøet. Beslutningsprosessen har dessuten vist seg å være særlig 

vanskelig når det gjelder dyrkingen av GMO-er, ettersom bekymringene som har blitt uttrykt på nasjonalt plan, ikke 

begrenser seg til spørsmål som gjelder GMO-ers sikkerhet for helse og miljø. 

8) På denne bakgrunn er det hensiktsmessig at medlemsstatene gis større fleksibilitet, i samsvar med nærhetsprinsippet, til 

å velge om de ønsker å dyrke GMO-er på sitt territorium, uten at det berører risikovurderingen fastsatt innenfor 

ordningen for EU-godkjenninger av GMO-er, enten under framgangsmåten for godkjenning eller senere, og uavhengig 

av de tiltak som medlemsstater som dyrker GMO-er, kan eller er forpliktet til å treffe ved anvendelse av direktiv 

2001/18/EF for å hindre utilsiktet forekomst av GMO-er i andre produkter. Ved å gi medlemsstatene denne muligheten 

  

(1) Rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av frø fra fôrvekster (EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298). 

(2) Rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av såkorn (EFT 125 av 11.7.1966, s. 2309). 

(3) Rådsdirektiv 68/193/EØF av 9. april 1968 om markedsføring av vinstokkmateriale for vegetativ formering (EFT L 93 av 17.4.1968, s. 15). 

(4) Rådsdirektiv 98/56/EF av 20. juli 1998 om å bringe formeringsmateriale av prydplanter i omsetning (EFT L 226 av 13.8.1998, s. 16). 

(5) Rådsdirektiv 1999/105/EF av 22. desember 1999 om markedsføring av foryngelsesmateriale for skog (EFT L 11 av 15.1.2000, s. 17). 

(6) Rådsdirektiv 2002/53/EF av 13. juni 2002 om den felles sortsliste for jordbruksvekster (EFT L 193 av 20.7.2002, s. 1). 

(7) Rådsdirektiv 2002/54/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av betefrø (EFT L 193 av 20.7.2002, s. 12). 

(8) Rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av grønnsakfrø (EFT L 193 av 20.7.2002, s. 33). 

(9) Rådsdirektiv 2002/56/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av settepoteter (EFT L 193 av 20.7.2002, s. 60). 

(10) Rådsdirektiv 2002/57/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster (EFT L 193 av 20.7.2002, s. 74). 

(11) Rådsdirektiv 2008/90/EF av 29. september 2008 om å bringe formeringsmateriale av fruktplanter og fruktplanter til fruktproduksjon i 

omsetning (EUT L 267 av 8.10.2008, s. 8). 
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vil framgangsmåten for godkjenning for GMO-er sannsynligvis forbedres, samtidig som forbrukere, gårdbrukere og 

andre aktører sikres valgfrihet og berørte parter større klarhet når det gjelder dyrking av GMO-er i Unionen. Dette 

direktiv bør derfor legge til rette for at det indre marked fungerer tilfredsstillende. 

9) For å hindre utilsiktet forekomst av GMO-er i andre produkter som følge av dyrking av GMO-er og, idet 

nærhetsprinsippet overholdes, bør særlig oppmerksomhet rettes mot forebygging av eventuell grensekryssende 

forurensning fra en medlemsstat som tillater dyrking, til nabomedlemsstater som forbyr dyrking, med mindre de berørte 

medlemsstatene er enige om at særlige geografiske forhold gjør dette unødvendig. 

10) Ved kommisjonsrekommandasjon av 13. juli 2010(1) gis medlemsstatene veiledning om utvikling av sameksistenstiltak, 

herunder i grenseområder. I rekommandasjonen oppfordres medlemsstatene til å samarbeide med hverandre for å treffe 

egnede tiltak ved medlemsstatenes grenser for å hindre utilsiktede følger av grensekryssende forurensning. 

11) Under framgangsmåten for godkjenning av en bestemt GMO bør en medlemsstat gis mulighet til å kreve at det 

geografiske virkeområdet for en melding/søknad inngitt i samsvar med del C i direktiv 2001/18/EF eller artikkel 5 og 17 

i forordning (EF) nr. 1829/2003, tilpasses slik at hele eller deler av territoriet til denne medlemsstaten skal utelukkes fra 

dyrking. Kommisjonen bør lette framgangsmåten ved uten opphold å forelegge medlemsstatens krav for 

melderen/søkeren, som bør svare på kravet innen en fastsatt frist. 

12) Det geografiske virkeområdet for meldingen/søknaden bør tilpasses i samsvar med dette, med mindre melderen/søkeren 

bekrefter det geografiske virkeområdet for sin melding/søknad innen en fastsatt frist fra Kommisjonen underrettelse om 

kravet. En slik bekreftelse berører imidlertid ikke Kommisjonens myndighet i henhold til artikkel 19 i direktiv 

2001/18/EF eller artikkel 7 og 19 i forordning (EF) nr. 1829/2003 til, ved behov, å foreta en slik tilpasning på bakgrunn 

av miljørisikovurderingen utført av Myndigheten. 

13) Selv om det forventes at de fleste begrensninger eller forbud som vedtas i henhold til dette direktiv, gjennomføres på 

tillatelses-/godkjenningstrinnet eller fornyelsestrinnet, bør medlemsstatene også kunne treffe begrunnede tiltak som 

begrenser eller forbyr dyrking av en GMO på hele eller deler av deres territorium, eller av en gruppe av GMO-er 

bestemt ut fra avling eller egenskap, etter at de er godkjent, av andre grunner enn dem som er vurdert i samsvar med de 

harmoniserte unionsreglene, det vil si direktiv 2001/18/EF og forordning (EF) nr. 1829/2003, som er i samsvar med 

unionsretten, og som utfyller dem. Disse begrunnelsene kan være knyttet til miljøpolitiske eller landbrukspolitiske mål 

eller andre tvingende grunner, for eksempel by- og regionplanlegging, arealbruk, sosioøkonomiske virkninger, 

sameksistens og offentlig orden. Begrunnelsene kan påberopes enkeltvis eller i kombinasjon, ut fra de særlige 

omstendighetene i den medlemsstat, region eller det område tiltakene skal gjelde. 

14) Det nivå for vern av menneskers eller dyrs helse og miljøet som er fastsatt i Unionen, muliggjør en ensartet 

vitenskapelig vurdering i hele Unionen, og dette direktiv bør ikke endre på dette. For å unngå inngrep i myndigheten 

tildelt de ansvarlige for henholdsvis risikovurderingen og risikostyringen i henhold til direktiv 2001/18/EF og 

forordning (EF) nr. 1829/2003 bør begrunnelsene for medlemsstatenes miljøpolitiske mål med hensyn til virkninger, 

være andre enn og komme i tillegg til vurderingen av risikoen for helse og miljø som foretas innenfor rammen av 

framgangsmåtene for godkjenning fastsatt i direktiv 2001/18/EF og forordning (EF) nr. 1829/2003, for eksempel 

opprettholdelse og utvikling av landbrukspraksis som gir bedre mulighet for å forene produksjon med et bærekraftig 

økosystem, eller bevaring av biologisk mangfold på lokalt plan, herunder visse habitater og økosystemer eller visse 

typer særtrekk ved naturen og landskapet samt bestemte økosystemfunksjoner og -tjenester. 

15) Medlemsstatene bør også kunne begrunne beslutningene de treffer i henhold til direktiv 2001/18/EF ut fra 

sosioøkonomiske virkninger som kan oppstå som følge av dyrking av en GMO på territoriet til vedkommende 

medlemsstat. Selv om sameksistenstiltak er blitt drøftet i kommisjonsrekommandasjonen av 13. juli 2010, bør 

medlemsstatene også kunne treffe tiltak som begrenser eller forbyr dyrking av godkjente GMO-er på hele eller deler av 

sitt territorium i henhold til dette direktiv. Grunnene kan være knyttet til at gjennomføringen av sameksistenstiltak er 

kostbar, upraktisk eller umulig som følge av særlige geografiske forhold, for eksempel små øyer eller fjellområder, eller 

  

(1) Kommisjonsrekommandasjon av 13. juli 2010 om retningslinjer for utarbeiding av nasjonale sameksistenstiltak for å hindre utilsiktet 

forekomst av GMO-er i konvensjonelle og økologiske avlinger (EUT C 200 av 22.7.2010, s. 1). 
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behovet for å unngå forekomst av GMO-er i andre produkter, for eksempel særlige eller bestemte produkter. 

Kommisjonen har dessuten, som anmodet i Rådets konklusjoner fra 2008, framlagt for Europaparlamentet og Rådet en 

rapport om de sosioøkonomiske virkningene av dyrking av GMO-er. Rapportens konklusjoner kan gi verdifulle 

opplysninger til medlemsstater som vurderer å treffe beslutninger på grunnlag av dette direktiv. Begrunnelser knyttet til 

landbrukspolitiske mål kan omfatte behovet for å beskytte landbruksproduksjonens mangfold og å sikre frøenes og 

planteformeringsmaterialets renhet. Medlemsstatene bør også ha mulighet til å basere sine tiltak på forhold som kan 

gjelde arealbruk, by- og regionplanlegging eller andre berettigede faktorer, herunder faktorer knyttet til kulturelle 

tradisjoner. 

16) Begrensningene eller forbudene som vedtas i henhold til dette direktiv, bør gjelde dyrking, ikke fri omsetning og import 

av genmodifisert frø og planteformeringsmateriale som utgjør eller inngår i produkter, og høstede produkter av slike, og 

bør videre være i samsvar med traktatene, særlig med hensyn til prinsippet om likebehandling av innenlandske og 

utenlandske produkter, forholdsmessighetsprinsippet og EUV-traktatens artikkel 34, artikkel 36 og artikkel 216 nr. 2 . 

17) Medlemsstatenes tiltak som treffes i henhold til dette direktiv, bør være underlagt en kontroll- og informasjonsprosedyre 

på unionsplan. Med tanke på omfanget av kontroll og informasjon i denne prosedyren på Unionsplan er det ikke 

nødvendig å i tillegg anvende europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF(1). Medlemsstatene kan begrense eller forby 

dyrking av GMO-er på hele eller deler av sitt territorium fra ikrafttredelsesdatoen for EU-godkjenningen og så lenge 

tillatelsen/godkjenningen er gyldig, forutsatt at en fastsatt stillstandsperiode, der Kommisjonen har hatt mulighet til å 

uttale seg om de foreslåtte tiltakene, er utløpt. Vedkommende medlemsstat bør derfor oversende Kommisjonen et utkast 

til disse tiltakene minst 75 dager før de vedtas, slik at Kommisjonen får mulighet til å uttale seg om utkastet, og i dette 

tidsrommet bør medlemsstaten avstå fra å vedta og gjennomføre tiltakene. Ved utløpet av den fastsatte 

stillstandsperioden bør medlemsstaten kunne vedta tiltakene i sin opprinnelige foreslåtte form, eller i endret form for å ta 

hensyn til Kommisjonens synspunkter. 

18) Under den fastsatte stillstandsperioden bør søkeren/innehaveren av godkjenningen som ville bli berørt av tiltak som 

begrenser eller forbyr dyrking av en GMO i en medlemsstat, avstå fra all virksomhet knyttet til dyrking av denne GMO-

en i vedkommende medlemsstat. 

19) Medlemsstatenes beslutninger om å begrense eller forby dyrking av GMO-er på hele eller deler av sitt territorium bør 

ikke være til hinder for forskning innenfor bioteknologi, forutsatt at alle nødvendige sikkerhetstiltak med hensyn til 

menneskers og dyrs helse og miljøvern overholdes, samt at slik aktivitet ikke undergraver respekten for årsakene som 

ligger til grunn for begrensningen eller forbudet. Videre bør Myndigheten og medlemsstatene ha som mål å etablere et 

omfattende nettverk av vitenskapelige organisasjoner som representerer alle vitenskapsgrener, herunder de som gjelder 

økologiske spørsmål, og de bør samarbeide slik at eventuelle avvik i vitenskapelige uttalelser identifiseres på et tidlig 

tidspunkt med sikte på å løse eller klargjøre omstridte vitenskapelige spørsmål. Kommisjonen og medlemsstatene bør 

sikre at det finnes tilstrekkelig ressurser til uavhengig forskning på potensielle risikoer som følge av at GMO-er settes ut 

eller av at de bringes i omsetning, og at uavhengige forskere får tilgang til alt relevant materiale samtidig som 

immaterialrettigheter respekteres. 

20) Med tanke på betydningen av vitenskapelige dokumentasjon når det treffes beslutninger om forbud eller godkjenning av 

GMO-er, bør Myndigheten samle inn og analysere resultatene av forskning på risikoer eller farer for menneskers helse 

eller miljøet som kan knyttes til GMO-er, og underrette de ansvarlige for risikohåndteringen om eventuelle nye risikoer. 

Slike opplysninger bør gjøres tilgjengelig for offentligheten. 

21) En medlemsstat bør kunne anmode vedkommende myndighet eller Kommisjonen om at hele eller deler av 

medlemsstatens territorium på nytt skal inngå i det geografiske virkeområdet for tillatelsen/godkjenningen den tidligere 

var utelukket fra. I slike tilfeller bør det ikke være nødvendig å videresende anmodningen til innehaveren av 

tillatelsen/godkjenningen og be om dennes samtykke. Vedkommende myndighet som har utstedt den skriftlige 

tillatelsen, eller Kommisjonen, i henhold til henholdsvis direktiv 2001/18/EF eller forordning (EF) nr. 1829/2003, bør 

endre det geografiske virkeområdet for tillatelsen eller beslutningen om godkjenning i samsvar med dette. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter samt 

regler for informasjonssamfunnstjenester (EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37). 
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22) Skriftlige tillatelser eller beslutninger om godkjenning som er utstedt eller vedtatt med et geografisk virkeområde som er 

begrenset til visse områder, eller tiltak som er truffet av medlemsstater i samsvar med dette direktiv med sikte på å 

begrense eller forby dyrking av GMO-er, bør ikke hindre eller begrense andre medlemsstaters bruk av godkjente GMO-

er. Videre bør verken dette direktiv eller nasjonale tiltak truffet i henhold til direktivet berøre krav i unionsretten som 

gjelder utilsiktet og tilfeldig forekomst av GMO-er i sorter av frø og planteformeringsmateriale som ikke er 

genmodifiserte, og bør ikke være til hinder for dyrking av sorter som oppfyller disse kravene. 

23) I henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 skal henvisninger i del A og D av direktiv 2001/18/EF til GMO-er som er 

godkjent i henhold til del C i nevnte direktiv, anses å få tilsvarende anvendelse for GMO-er som er godkjent i henhold 

til nevnte forordning. Tiltak som treffes av medlemsstatene i samsvar med direktiv 2001/18/EF, bør derfor også få 

anvendelse for GMO-er som er godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 1829/2003. 

24) Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fritt bytte av konvensjonelle frø, 

planteformeringsmateriale og høstede produkter av disse i henhold til relevant unionsrett og i samsvar med EUV-

traktaten. 

25) For å sikre en høy grad av forbrukervern bør medlemsstatene og aktører også treffe effektive tiltak for merking og 

informasjon i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1830/2003(1) 

for å sikre åpenhet om forekomst av GMO-er i produkter. 

26) Det bør fastsettes egnede overgangstiltak for å bringe målene for dette direktiv i samsvar med markedsdeltakernes 

rettmessige interesser med hensyn til GMO-er som er blitt godkjent eller var i ferd med å bli godkjent før ikrafttredelsen 

av dette direktiv. Overgangstiltakene er også begrunnet i behovet for å unngå potensiell konkurransevridning ved at 

eksisterende innehavere av godkjenninger ikke får samme behandling som framtidige søkere. Av hensyn til 

rettssikkerheten bør tidsrommet der slike overgangstiltak kan vedtas, ikke være lenger enn det som er strengt nødvendig 

for å sikre en smidig overgang til den nye ordningen. Slike overgangstiltak bør derfor gi medlemsstatene mulighet til å 

anvende bestemmelsene i dette direktiv på produkter som er blitt godkjent eller var i ferd med å bli godkjent før 

ikrafttredelsen av dette direktiv, forutsatt at godkjente genmodifiserte sorter av frø og planteformeringsmateriale som 

allerede er lovlig plantet, ikke berøres. 

27) Bestemmelsene fastsatt i artikkel 26b og 26c i direktiv 2001/18/EF får anvendelse uten at artikkel 23 i nevnte direktiv 

eller artikkel 34 i forordning (EF) nr. 1829/2003 berøres. 

28) Direktiv 2001/18/EF bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 2001/18/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 26a skal nytt nummer lyde: 

 «1a. Fra og med 3. april 2017 skal medlemsstater der det dyrkes GMO-er, treffe hensiktsmessige tiltak i grenseområdene på 

sitt territorium for å hindre eventuell grensekryssende forurensning til nabomedlemsstater der dyrking av disse GMO-ene er 

forbudt, med mindre særlige geografiske forhold gjør slike tiltak overflødige. Disse tiltakene skal meddeles Kommisjonen.» 

2) Nye artikler skal lyde: 

«Artikkel 26b 

Dyrking 

 1. Under framgangsmåten for godkjenning av en bestemt GMO eller ved fornyelse av tillatelsen/godkjenningen kan en 

medlemsstat kreve at det geografiske virkeområdet for den skriftlige tillatelsen eller godkjenningen tilpasses slik at hele 

eller deler av territoriet til denne medlemsstaten utelukkes fra dyrking. Dette kravet skal meddeles Kommisjonen senest 45 

dager etter datoen for oversending av vurderingsrapporten i henhold til artikkel 14 nr. 2 i dette direktiv, eller etter at 

uttalelsen fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet i henhold til artikkel 6 nr. 6 og artikkel 18 nr. 6 i 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1830/2003 av 22. september 2003 om sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer 

og om sporbarhet av næringsmidler og fôr framstilt på grunnlag av genmodifiserte organismer, og om endring av direktiv 2001/18/EF 

(EUT L 268 av 18.10.2003, s. 24). 



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/1379 

 

 

forordning (EF) nr. 1829/2003 er mottatt. Kommisjonen skal uten opphold forelegge medlemsstatens krav for 

melderen/søkeren og de øvrige medlemsstatene. Kommisjonen skal gjøre kravet offentlig tilgjengelig i elektronisk form. 

 2. Melderen/søkeren kan innen 30 dager etter at Kommisjonen har meddelt dette kravet, tilpasse eller bekrefte det 

geografiske virkeområdet for sin opprinnelige melding/søknad. 

 Ved manglende bekreftelse skal tilpasningen av det geografiske virkeområdet for meldingen/søknaden innarbeides i den 

skriftlige tillatelsen gitt i henhold til dette direktiv og, dersom det er relevant, i en beslutning i henhold til artikkel 19 i dette 

direktiv og i en beslutning om godkjenning vedtatt i henhold til artikkel 7 og 19 i forordning (EF) nr. 1829/2003. 

 Den skriftlige tillatelsen utstedt i henhold til dette direktiv og, dersom det er relevant, beslutningen utstedt i henhold til 

artikkel 19 i dette direktiv samt beslutningen om godkjenning som er vedtatt i henhold til artikkel 7 og 19 i forordning (EF) 

nr. 1829/2003, skal deretter utstedes på grunnlag av det tilpassede geografiske virkeområdet for meldingen/søknaden. 

 Dersom et krav meddeles Kommisjonen i samsvar med nr. 1 i denne artikkel etter datoen for oversending av 

vurderingsrapporten i henhold til artikkel 14 nr. 2 i dette direktiv, eller etter at uttalelsen fra Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet i henhold til artikkel 6 nr. 6 og artikkel 18 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1829/2003 er mottatt, skal 

fristene fastsatt i artikkel 15 i dette direktiv for å utstede den skriftlige tillatelsen, eller eventuelt i artikkel 7 og 19 i 

forordning (EF) nr. 1829/2003 for å framlegge for komiteen et utkast til beslutningen som skal treffes, forlenges med et 

tidsrom på 15 dager, uavhengig av hvor mange medlemsstater som framlegger slike krav. 

 3. Dersom det ikke framsettes krav i henhold til nr. 1 i denne artikkel, eller dersom melderen/søkeren har bekreftet det 

geografiske virkeområdet for sin opprinnelige melding/søknad, kan en medlemsstat treffe tiltak som begrenser eller forbyr 

dyrking av en GMO på hele eller deler av sitt territorium, eller av en gruppe av GMO-er, fastsatt ut fra avling eller 

egenskap, etter at de er godkjent i samsvar med del C i dette direktiv eller med forordning (EF) nr. 1829/2003, forutsatt at 

slike tiltak er i samsvar med unionsretten og er begrunnede, forholdsmessige og ikke-diskriminerende, og i tillegg bygger 

på tungtveiende grunner, som gjelder for eksempel 

a) miljøpolitiske mål, 

b) by- og regionplanlegging, 

c) arealbruk, 

d) sosioøkonomiske virkninger, 

e) hindring av forekomst av genmodifiserte organismer i andre produkter uten at artikkel 26a berøres 

f) landbrukspolitiske mål, 

g) offentlig orden. 

 Disse begrunnelsene kan påberopes enkeltvis eller i kombinasjon, med unntak av begrunnelsen angitt i bokstav g), som ikke 

kan gjøres gjeldende alene, ut fra de særlige omstendighetene i den medlemsstat, region eller det område tiltakene får 

anvendelse, men skal under ingen omstendigheter være i strid med miljørisikovurderingen som utføres i henhold til dette 

direktiv eller til forordning (EF) nr. 1829/2003. 
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4. En medlemsstat som har til hensikt å treffe tiltak i henhold til nr. 3 i denne artikkel, må først oversende Kommisjonen et 

utkast til tiltakene sammen med grunnene som påberopes. Oversendelsen kan finne sted før framgangsmåten for 

godkjenning av GMO-en i henhold til del C i dette direktiv eller i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 er avsluttet. I et 

tidsrom på 75 dager fra og med dagen for oversendelsen skal 

a) vedkommende medlemsstat avstå fra å vedta og gjennomføre disse tiltakene, 

b) vedkommende medlemsstat sikre at aktørene avstår fra å plante den eller de berørte GMO-er, og 

c) kan Kommisjonen framlegge synspunkter den anser som hensiktsmessige. 

 Ved utløpet av fristen på 75 dager nevnt i første ledd kan vedkommende medlemsstat, så lenge tillatelsen/godkjenningen er 

gyldig og fra og med ikrafttredelsesdatoen for EU-godkjenningen, vedta tiltak enten i sin opprinnelige foreslåtte form eller i 

endret form for å ta hensyn til Kommisjonens ikke-bindende synspunkter. Disse tiltakene skal uten opphold oversendes 

Kommisjonen, de øvrige medlemsstatene og godkjenningsinnehaveren. 

 Medlemsstatene skal offentliggjøre slike tiltak for alle berørte aktører, herunder landbrukere. 

 5. Dersom en medlemsstat ønsker at hele eller deler av dens territorium på nytt skal inngå i det geografiske 

virkeområdet for tillatelsen/godkjenningen den tidligere var utelukket fra i henhold til nr. 2, kan den framsette en 

anmodning om dette til vedkommende myndighet som utstedte den skriftlig tillatelsen i henhold til dette direktiv, eller til 

Kommisjonen dersom GMO-en er godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003. Vedkommende myndighet som har 

utstedt den skriftlige tillatelsen, eller eventuelt Kommisjonen, skal endre det geografiske virkeområdet for tillatelsen eller 

beslutningen om godkjenning i samsvar med dette. 

 6. Med henblikk på tilpasning av det geografiske virkeområdet for tillatelsen/godkjenningen av en GMO i henhold til  

nr. 5 

a) skal vedkommende myndighet som har utstedt den skriftlige tillatelsen, når en GMO er godkjent i henhold til dette 

direktiv, endre det geografiske virkeområdet for tillatelsen i samsvar med dette og underrette Kommisjonen, 

medlemsstatene og godkjenningsinnehaveren når dette er gjort, 

b) skal Kommisjonen, når en GMO er godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003, endre beslutningen om 

godkjenning i samsvar med dette uten anvendelse av framgangsmåten fastsatt i artikkel 35 nr. 2 i nevnte forordning. 

Kommisjonen skal underrette medlemsstatene og godkjenningsinnehaveren om dette. 

 7. Dersom en medlemsstat har kalt tilbake tiltak som er truffet i henhold til nr. 3 og 4, skal den umiddelbart underrette 

Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om dette. 

 8. Tiltak som vedtas i henhold til denne artikkel, skal ikke berøre den frie omsetning av godkjente GMO-er som utgjør 

eller inngår i produkter. 

Artikkel 26c 

Overgangstiltak 

 1. I perioden 2. april 2015 til 3. oktober 2015 kan en medlemsstat kreve at det geografiske virkeområdet for en 

melding/søknad som er inngitt eller en godkjenning gitt i henhold til dette direktiv eller forordning (EF) nr. 1829/2003 før 

2. april 2015, tilpasses. Kommisjonen skal uten opphold forelegge medlemsstatens krav for melderen/søkeren og de øvrige 

medlemsstatene. 

 2. Dersom meldingen/søknaden er under behandling og melderen/søkeren ikke har bekreftet det geografiske 

virkeområdet for sin opprinnelige melding/søknad innen 30 dager fra underretningen om kravet nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel, skal det geografiske virkeområdet for meldingen/søknaden tilpasses i samsvar med dette. Den skriftlige tillatelsen 

utstedt i henhold til dette direktiv og, dersom det er relevant, beslutningen truffet i samsvar med artikkel 19 i dette direktiv 

samt beslutningen om godkjenning som er vedtatt i henhold til artikkel 7 og 19 i forordning (EF) nr. 1829/2003, skal 

deretter utstedes på grunnlag av det tilpassede geografiske virkeområdet for meldingen/søknaden. 
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 3. Dersom godkjenning allerede er gitt og godkjenningsinnehaveren ikke har bekreftet det geografiske virkeområdet for 

godkjenningen innen 30 dager etter underretningen om kravet nevnt i nr. 1 i denne artikkel, skal godkjenningen endres i 

samsvar med dette. Ved en skriftlig godkjenning i henhold til dette direktiv skal vedkommende myndighet endre det 

geografiske virkeområdet for godkjenningen i samsvar med dette og underrette Kommisjonen, medlemsstatene og 

godkjenningsinnehaveren når dette er gjort. Ved en godkjenning i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 skal 

Kommisjonen endre beslutningen om godkjenning i samsvar med dette uten anvendelse av framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 35 nr. 2 i nevnte forordning. Kommisjonen skal underrette medlemsstatene og godkjenningsinnehaveren om dette. 

 4. Dersom det ikke framsettes krav i henhold til nr. 1 i denne artikkel, eller dersom en melder/søker eller eventuelt en 

godkjenningsinnehaver har bekreftet det geografiske virkeområdet for sin opprinnelige søknad eller eventuelt godkjenning, 

får nr. 3–8 i artikkel 26b tilsvarende anvendelse. 

 5. Denne artikkel berører ikke dyrking av godkjente genmodifiserte frø og planteformeringsmateriale som er lovlig 

plantet før dyrking av GMO-en begrenses eller forbys i medlemsstaten. 

 6. Tiltak som vedtas i henhold til denne artikkel, skal ikke berøre den frie omsetning av godkjente GMO-er som utgjør 

eller inngår i produkter.» 

Artikkel 2 

Kommisjonen skal innen 3. april 2019 framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om medlemsstatenes anvendelse 

av dette direktiv, herunder om virkningen av de bestemmelser som gjør det mulig for medlemsstatene å begrense eller forby 

dyrking av GMO-er på hele eller deler av sitt territorium samt om et velfungerende indre marked. Rapporten kan ledsages av 

forslag til regelverk som Kommisjonen anser som hensiktsmessige. 

Innen datoen nevnt i første ledd skal Kommisjonen også framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om den faktiske 

utbedring av miljøskader som kan oppstå som følge av dyrking av GMO-er, på grunnlag av opplysninger som er gjort 

tilgjengelige for Kommisjonen i henhold til artikkel 20 og 31 i direktiv 2001/18/EF og artikkel 9 og 21 i forordning (EF)  

nr. 1829/2003. 

Artikkel 3 

Kommisjonen skal innen 3. april 2017 ajourføre vedleggene til direktiv 2001/18/EF i samsvar med artikkel 27 i nevnte direktiv 

når det gjelder miljørisikovurderingen, med sikte på å innarbeide og bygge videre på den forbedrede versjonen av 

Myndighetens retningslinjer fra 2010 om miljørisikovurdering av genmodifiserte planter. 

Artikkel 4 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 11. mars 2015. 

For Europaparlamentet 

M. SCHULZ 

President 

For Rådet 

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA 

Formann 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2018/350 

av 8. mars 2018 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF med hensyn til miljørisikovurdering av 

genmodifiserte organismer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF av 12. mars 2001 om utsetting i miljøet av genmodifiserte 

organismer og om oppheving av rådsdirektiv 90/220/EØF(1), særlig artikkel 27, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2001/18/EF fastsetter krav om miljørisikovurdering av genmodifiserte organismer («GMO-er»). 

2) Rådet vedtok 4. desember 2008 konklusjoner om GMO-er der det understreker behovet for å ajourføre og styrke 

miljørisikovurderingen av GMO-er, særlig når det gjelder vurderingen av langtids miljøvirkninger. 

3) Etter anmodning fra Kommisjonen vedtok Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) i oktober 

2010 en vitenskapelig uttalelse om fastsettelse av retningslinjer for miljørisikovurdering av genmodifiserte planter(2) 

(heretter kalt «retningslinjene»), som er en revisjon av tidligere retningslinjer. Andre veiledningsdokumenter utstedt av 

EFSA og Det europeiske legemiddelbyrå er relevante for miljørisikovurderingen av andre GMO-er enn planter. 

4) Artikkel 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/412(3) fastsetter at Kommisjonen innen 3. april 2017 skal 

ajourføre vedleggene til direktiv 2001/18/EF når det gjelder miljørisikovurderingen, med sikte på å innarbeide og bygge 

videre på retningslinjene, som ikke er rettslig bindende. 

5) For å sikre tilpasning til den tekniske utviklingen og ta hensyn til erfaringene med miljørisikovurdering av 

genmodifiserte planter bør de viktigste delene av retningslinjene innarbeides i direktiv 2001/18/EF. I den forbindelse bør 

prinsippet om at miljørisikovurderingen foretas fra tilfelle til tilfelle, respekteres. 

6) Retningslinjene ble i hovedsak utformet for meldinger om omsetning av genmodifiserte planter (heretter kalt «meldinger 

i henhold til del C»), mens vedlegg II til direktiv 2001/18/EF gjelder både meldinger i henhold til del C og meldinger for 

andre formål enn omsetning («meldinger i henhold til del B»). Visse krav som følger av innarbeidingen av 

retningslinjene i vedlegg II, bør derfor få anvendelse bare på meldinger i henhold til del C, ettersom de vil være 

irrelevante eller uforholdsmessige i forbindelse med meldinger i henhold til del B, som hovedsakelig gjelder 

forsøksutsettinger. 

7) Del C i vedlegg II til direktiv 2001/18/EF dreier seg om metodikken for miljørisikovurderingen. Den bør ajourføres 

særlig for å innarbeide terminologien som brukes til å beskrive de seks trinnene i vurderingen, som beskrevet i 

retningslinjene.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 9.3.2018, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 322/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 

5.3.2020, s. 89. 

(1) EFT L 106 av 17.4.2001, s. 1. 

(2) EFSA Journal 2010;8(11):1879. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/412 av 11. mars 2015 om endring av direktiv 2001/18/EF med hensyn til medlemsstatenes 

mulighet til å begrense eller forby dyrking av genmodifiserte organismer (GMO) på sitt territorium (EUT L 68 av 13.3.2015, s. 1). 

2021/EØS/30/77 
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8) Del D i vedlegg II til direktiv 2001/18/EF får anvendelse på konklusjonene av miljørisikovurderingen og består av to 

avsnitt om henholdsvis GMO-er som ikke er høyerestående planter (avsnitt D.1), og genmodifiserte høyerestående 

planter (avsnitt D.2). Retningslinjene omhandler sju spesifikke risikoområder som skal behandles i 

miljørisikovurderingen av genmodifiserte planter før det kan trekkes noen konklusjoner. Strukturen og innholdet i 

avsnitt D.2 i vedlegg II bør derfor ajourføres for å gjenspeile disse risikoområdene. 

9) Når miljørisikovurderingen gjelder en genmodifisert plante som er gjort tolerant overfor et ugressmiddel, bør dens 

virkeområde være i samsvar med direktiv 2001/18/EF. Miljørisikovurderingen av bruken av et plantevernmiddel, 

herunder dets bruk på en genmodifisert plante, faller inn under virkeområdet for europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009(1) og vil bli foretatt på medlemsstatsplan for å ta hensyn til spesifikke landbruksforhold. 

10) Vedlegg III B til direktiv 2001/18/EF inneholder en liste over opplysninger som skal gis i meldinger når det gjelder 

utsetting av genmodifiserte høyerestående planter, og gjelder både meldinger i henhold til del C og meldinger i henhold 

til del B. Vedleggets oppbygning, innhold og detaljnivå bør endres for å sikre samsvar med retningslinjene. Ettersom de 

fleste endringene som følger av retningslinjene, gjelder miljørisikovurderingen for meldinger i henhold til del C, og for 

å gjøre det tydeligere og enklere for meldere og vedkommende myndigheter, er det hensiktsmessig å endre 

oppbygningen av vedlegg III B ved at kravene som gjelder meldinger i henhold til del C, atskilles fra kravene som 

gjelder meldinger i henhold til del B. 

11) Flertallet av søknader om tillatelse til å bringe genmodifiserte planter i omsetning er inngitt i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003(2). Av forenklingshensyn bør rekkefølgen av opplysningene 

som kreves for meldinger i henhold til del C i vedlegg III B til direktiv 2001/18/EF, så langt det er mulig tilpasses 

rekkefølgen i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 503/2013(3). 

12) Vedlegg IV til direktiv 2001/18/EF fastsetter ytterligere opplysningskrav som gjelder bare for meldinger i henhold til 

del C. Kravene fastsatt i nevnte vedlegg når det gjelder påvisningsmetoder bør ajourføres i lys av den tekniske 

utviklingen, særlig med hensyn til meldernes framlegging av referansemateriale. 

13) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 30 i direktiv 2001/18/EF. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg II, III, III B og IV til direktiv 2001/18/EF endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 29. september 2019 sette i kraft de lovene og forskriftene 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. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevernmidler og om oppheving av 

rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôr (EUT L 268 av 

18.10.2003, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 503/2013 av 3. april 2013 om søknader om godkjenning av genmodifiserte 

næringsmidler og fôr i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 og om endring av kommisjonsforordning 

(EF) nr. 641/2004 og (EF) nr. 1981/2006 (EUT L 157 av 8.6.2013, s. 1). 
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2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 8. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I direktiv 2001/18/EF gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) Avsnitt C skal lyde: 

«C. Metodikk 

Det foreligger retningslinjer fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet for gjennomføring av dette 

avsnitt for meldinger i henhold til del C. 

C.1. Al lmenne  og spesi f ikke be t raktn in ger  nå r  det  gj e ld er  mi l jø r i s iko vurder in gen  

1. Tilsiktede og utilsiktede forandringer 

Som en del av identifiseringen og vurderingen av potensielle skadevirkninger nevnt i avsnitt A skal 

miljørisikovurderingen identifisere tilsiktede og utilsiktede forandringer som skyldes genmodifiseringen, og 

vurdere deres potensial for å forårsake skadevirkninger på menneskers helse og på miljøet. 

Tilsiktede endringer som skyldes genmodifiseringen, er endringer som er ment å oppstå, og som oppfyller de 

opprinnelige målene for genmodifiseringen. 

Utilsiktede endringer som skyldes genmodifiseringen, er endringer som opptrer konsekvent og som går utover 

de(n) tilsiktede endringen(e) som skyldes genmodifiseringen. 

Tilsiktede og utilsiktede endringer kan ha virkninger på menneskers helse og på miljøet som er enten direkte 

eller indirekte og enten umiddelbare eller forsinkede. 

2. Langtids skadevirkninger og kumulative langtids skadevirkninger i miljørisikovurderingen for meldinger i 

henhold til del C 

Langtids virkninger av en GMO er virkninger som skyldes en forsinket reaksjon hos organismer eller deres 

avkom på langtids eller kronisk eksponering for en GMO, eller som skyldes utstrakt bruk av en GMO i tid og 

rom. 

Ved identifikasjon og vurdering av potensielle langtids skadevirkninger av en GMO på menneskers helse og 

på miljøet skal det tas hensyn til følgende: 

a) langtids vekselvirkninger mellom GMO-ene og mottakermiljøet, 

b) egenskaper hos GMO-en som får betydning på lang sikt, 

c) data innhentet etter at GMO-en er satt ut eller brakt i omsetning gjentatte ganger over lengre tid. 

Ved identifikasjon og vurdering av potensielle kumulative langtids skadevirkninger nevnt i innledningen til 

vedlegg II skal det også tas hensyn til GMO-er som tidligere er satt ut eller brakt i omsetning. 

3. Dataenes kvalitet 

For å kunne foreta en miljørisikovurdering for en melding i henhold til del C i dette direktiv skal melderen 

samle allerede tilgjengelige data fra vitenskapelig litteratur eller andre kilder, herunder overvåkingsrapporter, 

og skal framskaffe de nødvendige dataene ved å utføre egnede undersøkelser der det er mulig. Der det er 

relevant skal melderen begrunne i miljørisikovurderingen hvorfor det ikke er mulig å framskaffe data 

gjennom undersøkelser. 

Miljørisikovurderingen for meldinger i henhold til del B i direktivet skal minst bygge på allerede tilgjengelige 

data fra vitenskapelig litteratur eller andre kilder, og kan utfylles med ytterligere data framskaffet av 

melderen.  
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Dersom miljørisikovurderingen inneholder data som er framskaffet utenfor Europa, skal dataenes relevans for 

mottakermiljøet eller -miljøene i Unionen begrunnes. 

Data som inngår i miljørisikovurderingen for meldinger i henhold til del C i dette direktiv, skal oppfylle 

følgende krav: 

a) dersom miljørisikovurderingen omfatter toksikologiske undersøkelser som er foretatt for å vurdere 

risikoer for menneskers eller dyrs helse, skal melderen framlegge dokumentasjon på at de er foretatt i 

anlegg som 

i) oppfyller kravene i direktiv 2004/10/EF, eller som 

ii) overholder OECDs prinsipper for god laboratoriepraksis (GLP) dersom de foretas utenfor Unionen. 

b) dersom miljørisikovurderingen omfatter andre undersøkelser enn toksikologiske undersøkelser, skal de 

i) overholde prinsippene for god laboratoriepraksis (GLP) fastsatt i direktiv 2004/10/EF, der det er 

relevant, eller 

ii) være foretatt av organisasjoner som er akkreditert i henhold til den relevante ISO-standarden, eller 

iii) dersom det ikke finnes en relevant ISO-standard, være foretatt i samsvar med internasjonalt 

anerkjente standarder, 

c) opplysninger om resultater fra undersøkelsene nevnt i bokstav a) og b) og om undersøkelsesprotokollene 

som er brukt, skal være pålitelige og omfattende og inneholde rådata i et elektronisk format som er egnet 

til statistiske eller andre typer analyser, 

d) dersom det er mulig, skal melderen angi omfanget av virkningen som hver foretatt undersøkelse har til 

hensikt å påvise, og begrunne dette, 

e) valget av steder til feltundersøkelser skal bygge på relevante mottakermiljøer med tanke på den 

potensielle eksponeringen og virkningen som vil kunne observeres der GMO-en kan bli satt ut. Valget 

skal begrunnes i miljørisikovurderingen. 

f) det ikke-genmodifiserte sammenligningsmaterialet skal være egnet for det relevante mottakermiljøet / de 

relevante mottakermiljøene og ha en genetisk bakgrunn som er sammenlignbar med GMO-en. Valget av 

sammenligningsmateriale skal begrunnes i miljørisikovurderingen. 

4. Kombinerte transformasjonshendelser i meldinger i henhold til del C 

Følgende skal gjelde for miljørisikovurderingen av en GMO som inneholder kombinerte 

transformasjonshendelser i meldinger i henhold til del C: 

a) melderen skal framlegge en miljørisikovurdering for hver enkelt transformasjonshendelse i GMO-en, eller 

vise til allerede framlagte meldinger for disse enkelte transformasjonshendelsene, 

b) melderen skal framlegge en vurdering av følgende aspekter: 

i) transformasjonshendelsenes stabilitet, 

ii) transformasjonshendelsenes uttrykk, 

iii) potensielle additive, synergiske eller antagonistiske virkninger som stammer fra kombinasjonen av 

transformasjonshendelser, 

c) dersom avkom av GMO-en kan inneholde ulike underkombinasjoner av de kombinerte 

transformasjonshendelsene, skal melderen gi en vitenskapelig begrunnelse for at det ikke er nødvendig å 

framlegge forsøksdata for de berørte underkombinasjonene, uavhengig av deres opprinnelse, eller, dersom 

en slik vitenskapelig begrunnelse ikke gis, framlegge relevante forsøksdata.  
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C.2. Egenskaper ved GMO-en og utsettinger 

I miljørisikovurderingen skal ta hensyn til relevante tekniske og vitenskapelige enkeltheter når det gjelder 

egenskaper ved 

— mottaker- eller foreldreorganismen(e), 

— genmodifiseringen(e), både tilført og fjernet genmateriale, og relevante opplysninger om vektor og donor, 

— GMO-en, 

— planlagt utsetting eller bruk, herunder omfanget, 

— de potensielle mottakermiljøene der GMO-en vil bli satt ut og der transgenet kan spres, og 

— vekselvirkningen(e) mellom disse egenskapene. 

Relevante opplysninger fra tidligere utsettinger av samme eller lignende GMO-er og organismer med lignende 

egenskaper og deres biotiske og abiotiske vekselvirkninger med lignende mottakermiljøer, herunder opplysninger 

fra overvåkingen av slike organismer, skal tas i betraktning i miljørisikovurderingen, med forbehold for artikkel 6 

nr. 3 eller artikkel 13 nr. 4. 

C.3. Trinn i miljørisikovurderingen 

Miljørisikovurderingen nevnt i artikkel 4, 6, 7 og 13 skal foretas for hvert relevant risikoområde nevnt i avsnitt 

D1 eller avsnitt D2 i samsvar med følgende seks trinn: 

1. Problemformulering, herunder fareidentifikasjon 

Problemformuleringen skal gjøre følgende: 

a) identifisere eventuelle endringer i organismens egenskaper som er knyttet til genmodifiseringen, ved å 

sammenligne GMO-ens egenskaper med det valgte ikke-genmodifiserte sammenligningsmaterialet under 

tilsvarende utsettings- eller bruksforhold. 

b) identifisere potensielle skadevirkninger på menneskers helse eller miljøet som er forbundet med 

endringene som er identifisert i henhold til bokstav a) ovenfor. 

Potensielle skadevirkninger skal ikke avvises med den begrunnelse at de sannsynligvis ikke vil oppstå. 

Potensielle skadevirkninger vil variere fra tilfelle til tilfelle, og kan omfatte 

— virkninger på populasjonsdynamikken hos artene i mottakermiljøet og på det genetiske mangfoldet i 

de enkelte populasjonene, noe som kan føre til en reduksjon av det biologiske mangfoldet, 

— endret mottakelighet for sykdomsframkallende stoffer, noe som fremmer spredning av smittsomme 

sykdommer eller skaper nye reservoarer eller vektorer, 

— en forringelse av forebyggende eller terapeutisk medisinsk behandling, veterinærmedisinsk 

behandling eller plantevernbehandling, f.eks. ved overføring av gener som gir resistens mot 

antibiotika som brukes i legemidler eller veterinærpreparater, 

— virkninger på bio-geokjemi (bio-geokjemiske kretsløp), herunder gjenvinning av karbon og nitrogen, 

gjennom endringer i nedbrytningen av organisk materiale i jorda, 

— sykdom hos mennesker, herunder allergiframkallende eller toksiske reaksjoner, 

— sykdom hos dyr og planter, herunder toksisk, og, når det gjelder dyr, allergiframkallende reaksjoner, 

der det er relevant.  
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Dersom potensielle langtids skadevirkninger av en GMO identifiseres, skal de vurderes ved hjelp av 

skrivebordundersøkelser der én eller flere av følgende kilder brukes der det er mulig: 

i) dokumentasjon fra tidligere erfaringer, 

ii) tilgjengelige datasett eller tilgjengelig litteratur, 

iii) matematiske modeller. 

c) identifisere relevante endepunkter for vurderingen. 

I de neste trinnene i risikovurderingen skal det tas hensyn til potensielle skadevirkninger som kan påvirke 

de identifiserte endepunktene for vurderingen. 

d) identifisere og beskrive eksponeringsveiene eller andre mekanismer via hvilke skadevirkninger kan 

oppstå. 

Skadevirkninger kan oppstå direkte eller indirekte gjennom eksponeringsveier eller andre mekanismer 

som kan omfatte 

— spredning av GMO(er) i miljøet, 

— overføring av det tilførte genmaterialet til samme organisme eller andre organismer, uavhengig av 

hvorvidt de er genmodifiserte eller ikke, 

— fenotypisk og genetisk ustabilitet, 

— vekselvirkninger med andre organismer, 

— endringer i håndteringen, herunder eventuelt i landbrukspraksis. 

e) formulere hypoteser som kan prøves, og definere relevante endepunkter for målingen, for å kunne foreta 

en kvantitativ vurdering av potensielle skadevirkninger, dersom det er mulig. 

f) ta hensyn til mulige usikkerhetsfaktorer, herunder kunnskapshull og begrensninger ved metodene. 

2. Farebeskrivelse 

For hver potensiell skadevirkning skal omfanget vurderes. Utgangspunktet for vurderingen skal være at slike 

skadevirkninger vil oppstå. I miljørisikovurderingen skal det antas at omfanget sannsynligvis vil bli påvirket 

av mottakermiljøet eller -miljøene der GMO-en skal settes ut, og av omfanget av og vilkårene for utsettingen. 

Når det er mulig, skal vurderingen uttrykkes kvantitativt. 

Dersom vurderingen uttrykkes kvalitativt, skal det brukes kategorier («betydelig», «moderat», «på lavt nivå» 

eller «ubetydelig») og omfanget av virkningen for hver kategori skal angis. 

3. Eksponeringsbeskrivelse 

Sannsynligheten for forekomst av hver potensiell skadevirkning som er identifisert, skal vurderes for om 

mulig å gi en kvantitativ vurdering av eksponeringen som et relativt sannsynlighetsmål, og ellers gi en 

kvalitativ vurdering av eksponeringen. Det skal tas hensyn til mottakermiljøets eller -miljøenes egenskaper 

samt meldingens virkeområde. 

Dersom vurderingen uttrykkes kvalitativt, skal det brukes eksponeringskategorier («betydelig», «moderat», 

«på lavt nivå» eller «ubetydelig»), og omfanget av virkningen for hver kategori skal angis. 

4. Risikobeskrivelse 

Risikoen skal beskrives ved å kombinere, for hver potensiell skadevirkning, omfanget av og sannsynligheten 

for at skadevirkningen oppstår, for å gi en kvantitativ eller semikvantitativ vurdering av risikoen.  
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Dersom en kvantitativ eller semikvantitativ vurdering ikke er mulig, skal det gis en kvalitativ vurdering av 

risikoen. I så fall skal det brukes risikokategorier («betydelig», «moderat», «på lavt nivå» eller «ubetydelig»), 

og omfanget av virkningen for hver kategori skal angis. 

Dersom det er relevant, skal usikkerheten ved hver identifisert risiko beskrives og om mulig uttrykkes 

kvantitativt. 

5. Risikohåndteringsstrategier 

Dersom det identifiseres risikoer som på grunnlag av beskrivelsene krever tiltak for å håndtere dem, skal det 

foreslås en risikohåndteringsstrategi. 

Risikohåndteringsstrategiene skal beskrives med hensyn til reduksjon av fare, eksponering eller begge deler, 

og skal stå i forhold til den tiltenkte reduksjonen av risikoen, omfanget av og vilkårene for utsettingen og 

usikkerhetsnivåene som er identifisert i tilknytning til miljørisikovurderingen. 

Reduksjonen av samlet risiko som dette gir, skal om mulig kvantifiseres. 

6. Vurdering av samlet risiko og konklusjoner 

Det skal foretas en kvalitativ og om mulig kvantitativ vurdering av den samlede risikoen GMO-en utgjør, idet 

det tas hensyn til resultatene av risikobeskrivelsen, de foreslåtte risikohåndteringsstrategiene og de tilknyttede 

usikkerhetsnivåene. 

Vurderingen av den samlede risikoen skal, der det er relevant, omfatte de foreslåtte risikohåndterings-

strategiene for hver identifisert risiko. 

Ved vurderingen av den samlede risikoen og i konklusjonene skal det også foreslås særlige krav til 

overvåkingsplanen for GMO-en og, dersom det er relevant, til overvåkingen av hvor effektive de foreslåtte 

risikohåndteringstiltakene er. 

For meldinger i henhold til del C i direktivet skal vurderingen av den samlede risikoen også omfatte en 

forklaring på antakelsene som ble gjort under miljørisikovurderingen, og av arten og omfanget av 

usikkerheten som er knyttet til risikoene samt en begrunnelse for de foreslåtte risikohåndteringstiltakene.» 

b) I avsnitt D skal overskriften og innledningen lyde: 

«D. Konklusjoner om de spesifikke risikoområdene i miljørisikovurderingen 

Det skal trekkes konklusjoner om potensielle miljøvirkninger i relevante mottakermiljøer som følge av utsetting 

eller omsetning av GMO-er for hvert relevant risikoområde angitt i avsnitt D1 for andre GMO-er enn 

høyerestående planter eller i avsnitt D2 for genmodifiserte høyerestående planter, på grunnlag av en 

miljørisikovurdering foretatt i samsvar med prinsippene beskrevet i avsnitt B og i henhold til metodikken beskrevet 

i del C, og på grunnlag av de opplysningene som kreves i henhold til vedlegg III.». 

c) Avsnitt D.2 skal lyde: 

«D.2. For genmodifiserte høyerestående planter (GMHP) 

Med «høyerestående planter» menes planter som tilhører den taksonomiske gruppen Spermatophytae 

(Gymnospermae og Angiospermae). 

1. GMHP-s persistens og spredningsevne, herunder genoverføring mellom planter. 

2. Genoverføring fra planter til mikroorganismer. 

3. Vekselvirkninger mellom GMHP og organismer i målgruppen. 

4. Vekselvirkninger mellom GMHP og organismer utenfor målgruppen.  
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5. Virkninger av de spesifikke dyrkings-, håndterings- og innhøstingsmetodene. 

6. Virkninger på bio-geokjemiske prosesser. 

7. Virkninger på menneskers og dyrs helse.». 

2) Vedlegg III skal lyde: 

«VEDLEGG III 

OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS I MELDINGEN 

Meldingene nevnt i del B og C i dette direktiv skal som hovedregel inneholde opplysningene angitt i vedlegg III A når det 

gjelder andre GMO-er enn høyerestående planter, eller i vedlegg III B når det gjelder genmodifiserte høyerestående planter. 

Framlegging av et bestemt delsett av opplysningene angitt i vedlegg III A eller vedlegg III B er ikke påkrevd dersom det 

ikke er relevant eller nødvendig for risikovurderingen i forbindelse med en bestemt melding, særlig med tanke på GMO-ens 

egenskaper, omfanget av og vilkårene for utsettingen eller dens tiltenkte bruksvilkår. 

Det hensiktsmessige detaljnivået for hvert delsett med opplysninger kan også variere avhengig av arten og omfanget av den 

foreslåtte utsettingen. 

For hvert påkrevde delsett av opplysninger skal følgende framlegges: 

i) sammendragene og resultatene av undersøkelsene nevnt i meldingen, herunder en redegjørelse for deres relevans for 

miljørisikovurderingen, der det er relevant. 

ii) når det gjelder meldinger nevnt i del C i dette direktiv, vedlegg med detaljerte opplysninger om disse undersøkelsene, 

herunder en beskrivelse av metodene og materialet som er brukt, eller en henvisning til standardiserte eller 

internasjonalt anerkjente metoder og navnet på organet eller organene som har ansvaret for gjennomføringen av 

undersøkelsene. 

Framtidig utvikling innen genmodifisering kan gjøre det nødvendig å tilpasse dette vedlegg til den tekniske utviklingen eller 

utarbeide rettledninger til vedlegget. En ytterligere differensiering av opplysningskrav for ulike typer GMO-er, for 

eksempel flerårige planter og trær, encellede organismer, fisk eller insekter, eller for bestemte bruksområder for GMO-er, 

som utvikling av vaksiner, kan være mulig når det innenfor Unionen er høstet tilstrekkelig erfaring med meldinger om 

utsetting av visse GMO-er.». 

3) Vedlegg III B skal lyde: 

«VEDLEGG III B 

OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS I MELDINGER SOM GJELDER UTSETTING AV GENMODIFISERTE 

HØYERESTÅENDE PLANTER (GMHP) (GYMNOSPERMAE OG ANGIOSPERMAE) 

I. OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS I MELDINGER INNGITT I HENHOLD TIL ARTIKKEL 6 OG 7 

A. Generelle opplysninger 

1. Melderens navn og adresse (foretak eller institutt). 

2. Den eller de ansvarlige forskeres navn, kvalifikasjoner og erfaring. 

3. Prosjektets tittel. 

4. Opplysninger om utsettingen. 

a) formålet med utsettingen, 

b) planlagt(e) dato(er) og utsettingens varighet, 

c) metode for utsetting av GMHP,  
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d) metode for å forberede og forvalte utsettingsstedet før, under og etter utsetting, herunder dyrkingspraksis og 

innhøstingsmetoder, 

e) omtrentlig antall planter (eller planter per m2). 

5. Opplysninger om utsettingsstedet. 

a) utsettingsstedet eller -stedenes beliggenhet og størrelse, 

b) beskrivelse av utsettingsstedets økosystem, herunder klima, flora og fauna, 

c) forekomst av formeringskompatible beslektede viltvoksende arter eller dyrkede plantearter, 

d) nærhet til offisielt anerkjente biotoper eller verneområder som kan bli berørt. 

B. Vitenskapelige opplysninger 

1. Opplysninger om mottakerplanten eller, der det er relevant, om foreldreplantene. 

a) Fullstendig navn: 

i) familie, 

ii) slekt, 

iii) art, 

iv) underart, 

v) kultivar eller foredlingslinje, 

vi) vanlig navn. 

b) Geografisk utbredelse og dyrking av planten i Unionen. 

c) Opplysninger om formering: 

i) formeringsmåte(r), 

ii) eventuelle særlige faktorer som påvirker formeringen, 

iii) generasjonstid. 

d) Formeringskompatibilitet med andre dyrkede eller viltlevende plantearter, herunder kompatible arters 

utbredelse i Europa. 

e) Overlevingsevne: 

i) evne til å danne strukturer som fremmer overlevingsevne eller dvaletilstand, 

ii) eventuelle særlige faktorer som påvirker overlevingsevnen. 

f) Spredning: 

i) Spredningsmåter og -omfang, 

ii) eventuelle særlige faktorer som påvirker spredningen. 

g) Dersom en planteart vanligvis ikke dyrkes i Unionen, en beskrivelse av plantens habitat, herunder 

opplysninger om naturlige predatorer, parasitter, konkurrerende planter og symbionter. 

h) Potensielle vekselvirkninger som er relevante for GMHP-en, mellom planten og organismer i økosystemet 

der den vanligvis dyrkes, eller andre steder, herunder opplysninger om giftvirkninger på mennesker, dyr og 

andre organismer. 

2. Molekylær beskrivelse. 

a) Opplysninger om genmodifiseringen. 

i) Beskrivelse av metodene som er anvendt ved genmodifiseringen.  
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ii) den anvendte vektorens art og opprinnelse, 

iii) opprinnelsen til nukleinsyren(e) som er anvendt til transformasjon, samt størrelse på og tilsiktet 

funksjon for hver enkelt bestanddel som utgjør området som er ment for innsetting. 

b) Opplysninger om GMHP-en. 

i) Generell beskrivelse av de trekk og egenskaper som er satt inn eller modifisert. 

ii) Opplysninger om sekvensene som faktisk er satt inn eller fjernet: 

— størrelse på og antall kopier av alle innsatte sekvenser og metodene for karakterisering av dem, 

— størrelsen på og funksjonen til eventuelle fjernede områder, 

— de innsatte sekvensenes subcellulære plassering i plantecellene (integrert i cellekjernen, 

kloroplaster eller mitokondrier eller bevart i en ikke-integrert form) og metoder for bestemmelse av 

dem. 

iii) Deler av planten der den innsatte sekvensen uttrykkes. 

iv) Den innsatte sekvensens genetiske stabilitet og GMHP-ens fenotypiske stabilitet. 

c) Konklusjoner av den molekylære beskrivelsen. 

3. Opplysninger om spesifikke risikoområder. 

a) Eventuelle endringer i GMHP-ens persistens eller spredningsevne og dens evne til å overføre genmateriale 

til formeringskompatible beslektede planter, og skadevirkningene på miljøet som følge av dette. 

b) Eventuelle endringer i GMHP-ens evne til å overføre genmateriale til mikroorganismer, og 

skadevirkningene på miljøet som følge av dette 

c) Forløpet av vekselvirkning mellom GMHP-en og organismer i målgruppen (dersom det er relevant), og 

skadevirkningene på miljøet som følge av dette. 

d) Potensielle endringer i vekselvirkningene mellom GMHP-en og organismer utenfor målgruppen som følge 

av genmodifiseringen, og skadevirkningene på miljøet som følge av dette. 

e) Potensielle endringer i landbrukspraksis og håndtering av GMHP-en som følge av genmodifiseringen, og 

skadevirkningene på miljøet som følge av dette. 

f) Potensielle vekselvirkninger med det abiotiske miljøet, og skadevirkningene på miljøet som følge av dette. 

g) Opplysninger om eventuelle toksiske, allergiframkallende eller andre skadevirkninger på menneskers og 

dyrs helse som følge av genmodifiseringen. 

h) Konklusjoner om spesifikke risikoområder. 

4. Opplysninger om planer for kontroll, overvåking, behandling etter utsetting og avfallsbehandling. 

a) Ethvert tiltak som treffes, herunder 

i) isolering i tid og rom fra formeringskompatible plantearter, både beslektede ville arter, ugressarter og 

dyrkede arter, 

ii) eventuelle tiltak for å minimere eller forhindre spredning av GMHP-ens reproduksjonsorganer. 

b) Beskrivelse av metoder for behandling av stedet etter utsettingen. 

c) Beskrivelse av metoder for behandling av det genmodifiserte plantematerialet etter utsetting, herunder 

avfall. 

d) Beskrivelse av overvåkingsplaner og -teknikker. 

e) Beskrivelse av eventuelle beredskapsplaner.  
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f) Beskrivelse av metoder og framgangsmåter for å 

i) unngå eller minimere spredning av GMHP-er utenfor utsettingsstedet, 

ii) beskytte stedet mot at uvedkommende personer får adgang, 

iii) hindre andre organismers inntrengen på stedet, eller redusere slik inntrenging til et minimum. 

5. Beskrivelse av teknikker for påvisning og identifikasjon av GMHP. 

6. Opplysninger om tidligere utsettinger av GMHP, dersom det er relevant. 

II. OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS I MELDINGER INNGITT I HENHOLD TIL ARTIKKEL 13 

A. Generelle opplysninger 

1. Melderens navn og adresse (foretak eller institutt). 

2. Den eller de ansvarlige forskernes navn, kvalifikasjoner og erfaring. 

3. GMHP-ens betegnelse og spesifikasjon. 

4. Meldingens virkeområde. 

a) Dyrking. 

b) Andre bruksområder (angis i meldingen). 

B. Vitenskapelige opplysninger 

1. Opplysninger om mottakerplanten eller, der det er relevant, om foreldreplantene. 

a) Fullstendig navn: 

i) familie, 

ii) slekt, 

iii) art, 

iv) underart, 

v) kultivar/foredlingslinje, 

vi) vanlig navn. 

b) Geografisk utbredelse og dyrking av planten i Unionen. 

c) Opplysninger om formering: 

i) formeringsmåte(r), 

ii) eventuelle særlige faktorer som påvirker formeringen, 

iii) generasjonstid. 

d) Formeringskompatibilitet med andre dyrkede eller ville plantearter, herunder kompatible arters utbredelse i 

Unionen. 

e) Overlevingsevne: 

i) evne til å danne strukturer som fremmer overlevingsevne eller dvaletilstand, 

ii) eventuelle særlige faktorer som påvirker overlevingsevnen. 

f) Spredning: 

i) spredningsmåter og -omfang, 

ii) eventuelle særlige faktorer som påvirker spredningen.  
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g) Dersom en planteart vanligvis ikke dyrkes i Unionen, en beskrivelse av plantens habitat, herunder 

opplysninger om naturlige predatorer, parasitter, konkurrerende planter og symbionter. 

h) Potensielle vekselvirkninger som er relevante for GMHP-en, mellom planten og organismer i økosystemet 

der den vanligvis dyrkes, eller andre steder, herunder opplysninger om giftvirkninger på mennesker, dyr og 

andre organismer. 

2. Molekylær beskrivelse. 

a) Opplysninger om genmodifiseringen. 

i) Beskrivelse av metodene som er anvendt ved genmodifiseringen. 

ii) Den anvendte vektorens art og opprinnelse. 

iii) Opprinnelsen til nukleinsyren(e) som er anvendt til transformasjon, samt størrelse på og tilsiktet 

funksjon for hver enkelt bestanddel i området som er ment for innsetting. 

b) Opplysninger om den genmodifiserte planten. 

i) Beskrivelse av de trekk og egenskaper som er innført eller modifisert. 

ii) Opplysninger om de sekvenser som faktisk er satt inn eller fjernet: 

— størrelse på og antall kopier av alle påviselig innsatte sekvenser, både delvise og fullstendige, og 

metodene for karakterisering av dem, 

— det innsatte genmaterialets sammensetning og rekkefølge på hvert innsettingssted i et standardisert 

elektronisk format, 

— størrelsen på og funksjonen til eventuelle fjernede områder, 

— den/de innsatte sekvensens/sekvensenes subcellulære plassering (integrert i cellekjernen, 

kloroplaster eller mitokondrier eller bevart i en ikke-integrert form) og metoder for bestemmelse av 

den/dem, 

— når det gjelder andre modifiseringer enn innsetting eller fjerning, funksjonen til det modifiserte 

genmaterialet før og etter modifiseringen samt direkte endringer i genuttrykket som følge av 

modifiseringen, 

— sekvensopplysninger i et standardisert elektronisk format for to flankerende områder (5′ og 3′)- på 

hvert innsettingssted, 

— bioinformatikkanalyse ved hjelp av ajourførte databaser for å undersøke mulige avbrytelser av 

kjente gener, 

— alle åpne leserammer (heretter kalt «ORF» – Open Reading Frames) i den innsatte sekvensen 

(enten på grunn av omgruppering eller ikke) og de som oppstår som følge av genmodifiseringen 

ved forbindelsespunktene med genomisk DNA. ORF defineres som en nukleotidsekvens som 

inneholder en serie kodoner som ikke avbrytes av et stoppkodon i samme leseramme. 

— bioinformatikkanalyse ved hjelp av ajourførte databaser for å undersøke mulige likheter mellom 

ORF-ene og kjente gener som kan ha skadevirkninger, 

— primærstruktur (aminosyresekvens) og om nødvendig andre strukturer av det nylig uttrykte 

proteinet, 

— bioinformatikkanalyse ved hjelp av ajourførte databaser for å undersøke mulige sekvenshomologier 

og om nødvendig strukturelle likheter mellom det nylig uttrykte proteinet og kjente proteiner eller 

peptider som kan ha skadevirkninger. 

iii) Opplysninger om den innsatte sekvensens uttrykk: 

— metoder som er brukt til uttrykksanalyse samt deres ytelseskjennetegn, 

— opplysninger om den innsatte sekvensens utviklingsmessige uttrykk i plantens livssyklus,  
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— deler av planten der den innsatte/modifiserte sekvensen uttrykkes, 

— potensielt utilsiktet uttrykk av nye ORF-er identifisert i henhold til punkt ii) sjuende strekpunkt 

som gir grunn til sikkerhetsmessig bekymring, 

— data om proteinuttrykk, herunder rådataene, som er innhentet gjennom feltundersøkelser og knyttet 

til forholdene veksten dyrkes under. 

iv) Den innsatte sekvensens genetiske stabilitet og GMHP-ens fenotypiske stabilitet. 

c) Konklusjoner av den molekylære beskrivelsen. 

3. Sammenlignende analyse av agronomiske og fenotypiske egenskaper og av sammensetningen. 

a) Valg av konvensjonelt motstykke og ytterligere sammenligningsmateriale. 

b) Valg av steder for feltforsøk. 

c) Forsøkets utforming og statistisk analyse av data fra feltundersøkelser for sammenlignende analyse: 

i) beskrivelse av feltforsøkenes utforming, 

ii) beskrivelse av relevante aspekter ved mottakermiljøene, 

iii) statistisk analyse. 

d) Valg av plantemateriale for analyse, dersom det er relevant. 

e) Sammenlignende analyse av agronomiske og fenotypiske egenskaper. 

f) Sammenlignende analyse av sammensetningen, dersom det er relevant. 

g) Konklusjoner av den sammenlignende analysen. 

4. Spesifikke opplysninger om hvert risikoområde. 

For hvert av de sju risikoområdene nevnt i avsnitt D.2 i vedlegg II skal melderen først beskrive hvordan skade 

kan oppstå, og forklare årsakssammenhengen mellom utsettingen av GMHP-en og skaden som kan følge, idet 

det tas hensyn både fare og eksponering. 

Melderen skal framlegge følgende opplysninger, unntatt når det ikke er relevant på grunn av de tiltenkte 

bruksområdene for GMO-en: 

a) Persistens og spredningsevne, herunder genoverføring mellom planter. 

i) vurdering av om GMHP-ens potensial for å bli mer persistent eller få større spredningsevne, og 

skadevirkningene på miljøet som følge av dette, 

ii) vurdering av om GMHP-ens potensial for å overføre transgener til formeringskompatible beslektede 

arter, og skadevirkningene på miljøet som følge av dette, 

iii) konklusjoner om skadevirkningene på miljøet som følge av GMHP-ens persistens og spredningsevne, 

herunder skadevirkninger på miljøet som følge av genoverføring mellom planter. 

b) Genoverføring fra planter til mikroorganismer. 

i) vurdering av potensialet for overføring av nylig innsatt DNA fra GMHP-en til mikroorganismer, og 

skadevirkningene som følge av dette, 

ii) konklusjoner når det gjelder skadevirkningene på menneskers og dyrs helse og miljøet av overføringen 

av nylig innsatt DNA fra GMHP-en til mikroorganismer. 

c) Vekselvirkninger mellom GMHP-en og organismer i målgruppen, dersom det er relevant. 

i) vurdering av potensialet for endringer i de direkte og indirekte vekselvirkningene mellom GMHP-en og 

organismer i målgruppen, og av skadevirkningene på miljøet,  
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ii) vurdering av potensialet for at organismen i målgruppen utvikler resistens mot det uttrykte proteinet 

(basert på tidligere utvikling av resistens mot konvensjonelle pesticider eller transgene planter med 

lignende trekk), og av eventuell(e) skadevirkning(er) på miljøet som følge av dette, 

iii) konklusjoner om skadevirkning(er) på miljøet som følge av vekselvirkninger mellom GMHP-en og 

organismer i målgruppen. 

d) Vekselvirkninger mellom GMHP-en og organismer utenfor målgruppen. 

i) vurdering av potensialet for direkte og indirekte vekselvirkninger mellom GMHP-en og organismer 

utenfor målgruppen, herunder vernede arter, og skadevirkningen(e) som følge av dette. 

Ved vurderingen skal det også tas hensyn til potensiell(e) skadevirkning(e)r på relevante 

økosystemtjenester og artene som yter disse tjenestene. 

ii) konklusjoner om skadevirkninger på miljøet som følge av vekselvirkninger mellom GMHP-en og 

organismer utenfor målgruppen. 

e) Virkninger av de spesifikke dyrkings-, håndterings- og innhøstingsmetodene. 

i) når det gjelder GMHP-er til dyrking, vurdering av endringene i de spesifikke dyrkings-, håndterings- og 

innhøstingsmetodene for GMHP-en, og skadevirkningene på miljøet som følge av dette, 

ii) konklusjoner om de spesifikke dyrkings-, håndterings- og innhøstingsmetodenes skadevirkninger på 

miljøet. 

f) Virkninger på bio-geokjemiske prosesser. 

i) vurdering av endringene i de bio-geokjemiske prosessene i området der GMHP-en skal dyrkes, og i 

miljøet for øvrig, og skadevirkningene som følge av dette, 

ii) konklusjoner om skadevirkninger på bio-geokjemiske prosesser. 

g) Virkninger på menneskers og dyrs helse. 

i) vurdering av potensielle direkte og indirekte vekselvirkninger mellom GMHP-en og personer som 

arbeider med eller kommer i kontakt med GMHP-en, herunder gjennom pollen eller støv fra 

bearbeidede GMHP-er, og vurdering av skadevirkningene av disse interaksjonene på menneskers helse, 

ii) når det gjelder GMHP-er som ikke er beregnet på konsum, men der mottaker- eller foreldre-

organismen(e) kan vurderes for konsum, vurdering av sannsynligheten for og mulige skadevirkninger 

på menneskers helse som følge av utilsiktet inntak, 

iii) vurdering av de potensielle skadevirkningene på menneskers helse som følge av dyrs utilsiktede inntak 

av GMHP-en eller av materiale fra denne planten, 

iv) konklusjoner om virkningene på menneskers og dyrs helse. 

h) Samlet risikovurdering og konklusjoner. 

For hvert risikoområde skal det framlegges et sammendrag av alle konklusjonene. 

I sammendraget skal det tas hensyn til risikobeskrivelsen i samsvar med trinn 1–4 i metodikken beskrevet i 

avsnitt C.3 i vedlegg II og risikohåndteringsstrategiene foreslått i samsvar med avsnitt C.3 nr. 5 i vedlegg II. 

5. Beskrivelse av teknikker for påvisning og identifikasjon av GMHP-en. 

6. Opplysninger om tidligere utsettinger av GMHP-en, dersom det er relevant.». 



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/1397 

 

 

4) I avsnitt A i vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Foreslåtte handelsbetegnelser på produktene og betegnelser på GMO-ene de inneholder, og et forslag til en entydig 

identifikator for GMO-en i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 65/2004(*). Etter at tillatelse er gitt, skal 

alle nye handelsbetegnelser framlegges for vedkommende myndighet. 
  

(*) Kommisjonsforordning (EF) nr. 65/2004 av 14. januar 2004 om innføring av et system for fastsettelse og 

tildeling av entydige identifikatorer for genmodifiserte organismer (EUT L 10 av 16.1.2004, s. 5).». 

b) Nr. 7 skal lyde: 

«7. Metoder for påvisning, identifikasjon og eventuelt mengdebestemmelse av transformasjonshendelsen, prøver av 

GMO-en(e) samt kontrollprøver og opplysninger om hvor det er mulig å få tilgang til referansematerialet. 

Opplysninger som av fortrolighetshensyn ikke kan innføres i den offentlig tilgjengelige delen av registret/registrene 

nevnt i artikkel 31 nr. 2, skal identifiseres.». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/1790 

av 16. november 2018 

om oppheving av vedtak 2002/623/EF om fastsettelse av rettledninger for miljørisikovurdering av 

genmodifiserte organismer 

[meddelt under nummer K(2018) 7513](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF av 12. mars 2001 om utsetting i miljøet av genmodifiserte 

organismer og om oppheving av rådsdirektiv 90/220/EØF(1), særlig vedlegg II første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsvedtak 2002/623/EF(2) fastsatte rettledninger om hvilke mål som skal oppnås, hvilke elementer det skal tas 

hensyn til, og hvilke alminnelige prinsipper og metoder som skal gjelde ved miljørisikovurderingen omhandlet i vedlegg 

II til direktiv 2001/18/EF. 

2) Omfattende utfyllende forklaringer om gjennomføringen av vedlegg II til direktiv 2001/18/EF er gitt i nyere og mer 

detaljerte veiledningsdokumenter om miljørisikovurdering av genmodifiserte organismer («GMO-er») vedtatt av Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Det europeiske legemiddelbyrå («Byrået»). Etter 

vedtakelsen av disse mer detaljerte veiledningsdokumentene har vedtak 2002/623/EF gradvis mistet sin merverdi. 

3) Kommisjonsdirektiv (EU) 2018/350(3), som endret direktiv 2001/18/EF, ajourførte vedlegg II til direktiv 2001/18/EF 

ved å innarbeide og bygge videre på Myndighetens klarere retningslinjer for miljørisikovurdering av genmodifiserte 

planter, vedtatt i oktober 2010(4), idet det tas i betraktning at vedlegg II får anvendelse på alle GMO-er og ikke bare 

genmodifiserte planter. Vedtak 2002/623/EF lå selv til grunn for utarbeidingen av Myndighetens retningslinjer. 

Bestemmelsene i vedlegg II til direktiv 2001/18/EF er derfor nå mer detaljerte, og rettledningene fastsatt ved vedtak 

2002/623/EF behøves ikke lenger. 

4) Vedtak 2002/623/EF bør derfor oppheves. 

5) Vedtak 2002/623/EF bør også oppheves av forenklingshensyn for å redusere antallet veiledningsdokumenter som 

driftsansvarlige og vedkommende myndigheter må ta hensyn til når de foretar en miljørisikovurdering i henhold til 

vedlegg II til direktiv 2001/18/EF. 

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 30 nr. 1 i direktiv 

2001/18/EF. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedtak 2002/623/EF oppheves. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 293 av 20.11.2018, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 323/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 

5.3.2020, s. 90. 

(1) EFT L 106 av 17.4.2001, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak av 2002/623/EF av 24. juli 2002 om fastsettelse av rettledninger som skal utfylle vedlegg II til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2001/18/EF om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer og om oppheving av rådsdirektiv 90/220/EØF (EFT L 200 av 

30.7.2002, s. 22). 

(3) Kommisjonsdirektiv (EU) 2018/350 av 8. mars 2018 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF med hensyn til 

miljørisikovurdering av genmodifiserte organismer (EUT L 67 av 9.3.2018, s. 30). 

(4) EFSAs vitenskapsgruppe for genmodifiserte organismer: «Guidance on the environmental risk assessment of genetically modified 

plants». EFSA Journal 2010; 8(11):1879. [111 s.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1879. 

2021/EØS/30/78 
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Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 16. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/986 

av 7. mars 2019 

om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 med hensyn til 

overvåking av CO2-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer som typegodkjennes etappevis(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av 

utslippsstandarder for nye lette nyttekjøretøyer som del av Unionens integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer(1), særlig artikkel 8 nr. 9 annet ledd og artikkel 13 nr. 6 fjerde ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Fra 1. september 2019 omfattes alle lette kjøretøyer av en ny påbudt prøvingsprosedyre for måling av lette kjøretøyers 

CO2-utslipp og drivstofforbruk, World Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP), som er fastsatt i 

kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(2) og erstatter den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC), som er fastsatt i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(3). Det bør derfor fastsettes en ny metode for bestemmelse av CO2-utslipp og 

drivstofforbruk for kjøretøyer i gruppe N1 som typegodkjennes etappevis (heretter kalt «etappevis oppbygde 

kjøretøyer»). 

2) I henhold til forordning (EU) nr. 510/2011 skal spesifikke CO2-utslipp fra etappevis oppbygde kjøretøyer tildeles 

basiskjøretøyets produsent. For å gjøre det mulig for produsenten av basiskjøretøyet å planlegge oppfyllelsen av sine 

mål for spesifikke utslipp effektivt og med tilstrekkelig sikkerhet bør det fastsettes en metode som sikrer at delvis 

oppbygde basiskjøretøyers CO2-utslipp og masse som vil bli tildelt denne produsenten, er kjent på tidspunktet for 

produksjon og salg av det delvis oppbygde basiskjøretøyet, og ikke bare når siste etappes produsent bringer det 

etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet i omsetning. 

3) Ved fastsettelsen av CO2-utslipp fra det delvis oppbygde basiskjøretøyet er det hensiktsmessig å bruke den 

interpolasjonsmetoden som er fastsatt i forordning (EU) 2017/1151, der de spesifikke inngangsverdiene bør være 

utformet slik at verdiene for CO2-utslipp og masse er så representative som mulig for de verdiene som deretter 

bestemmes for det endelige etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet. For å sikre konsekvens bør beregningen av målet for 

spesifikke utslipp for produsenten av basiskjøretøyet bygge på masseverdiene bestemt for dette formål. 

4) Produsenten av basiskjøretøyet bør rapportere inngangsverdiene som brukes i interpolasjonsmetoden, samt det delvis 

oppbygde basiskjøretøyets CO2-utslipp og masseverdier, til Kommisjonen. Samtidig bør medlemsstatene fortsatt 

rapportere de endelige etappevis ferdigoppbygde kjøretøyenes spesifikke CO2-utslipp og masse til Kommisjonen. 

5) På grunnlag av de rapporterte dataene bør Kommisjonen løpende vurdere hvor representative basiskjøretøyets CO2-

utslippsverdier er, og underrette produsentene om eventuelle avvik som oppdages. Ved et betydelig og varig avvik 

mellom de gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippene fra det endelige etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet og 

gjennomsnittet av CO2-verdiene fra overvåkingen bestemt for produsenten av basiskjøretøyet, bør verdiene for endelige 

etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer benyttes til å fastslå om produsentene overholder sine mål for spesifikke utslipp. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 160 av 18.6.2019, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 324/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 

5.3.2020, s. 91. 

(1) EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om 

typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, 

kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) 

nr. 692/2008 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

2021/EØS/30/79 
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6) Vedlegg I og II til forordning (EU) nr. 510/2011 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til forordning (EU) nr. 510/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 7. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I og II til forordning (EU) nr. 510/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I nr. 1 bokstav c) skal nytt ledd lyde: 

«For delvis oppbygde kjøretøyer som bygges i flere etapper som nevnt i vedlegg II del A nr. 1a, skal overvåkingsverdien 

for masse (Mmon) brukes i stedet for verdien M. Overvåkingsverdien for masse skal beregnes i samsvar med følgende 

formel: 

Mmon = MRObase × B0 

der 

MRObase og B0 er som definert i vedlegg II del A nr. 1a.1 bokstav a).» 

2) I vedlegg II del A gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.2 utgår med virkning fra 1. januar 2021. 

b) Nye nr. 1a, 1a.1, 1b og 1c skal lyde: 

«1a. Spesifikke CO2-utslipp fra etappevis oppbygde kjøretøyer i gruppe N1 fastsatt i henhold til forordning 

(EU) 2017/1151 

Med virkning fra 1. september 2019 skal en produsent for hvert delvis oppbygde basiskjøretøy i gruppe N1 som 

omfattes av etappevis typegodkjenning i henhold til direktiv 2007/46/EF, bestemme og rapportere til Kommisjonen det 

nevnte basiskjøretøyets spesifikke CO2-utslipp, heretter kalt «overvåkede CO2-utslipp», i samsvar med metoden fastsatt 

i nr. 1a.1. 

Kommisjonen skal bruke det delvis oppbygde basiskjøretøyets overvåkede CO2-utslipp som innrapporteres i henhold til 

første ledd, til å beregne gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp for basiskjøretøyets produsent i det kalenderåret det 

etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet blir registrert, med mindre vilkårene nevnt i nr. 1b er oppfylt. 

For ferdigoppbygde basiskjøretøyer skal det aktuelle kjøretøyets CO2-utslipp og masse i driftsferdig stand benyttes til 

CO2-overvåking. 

1a.1. Beregning av det delvis oppbygde basiskjøretøyets spesifikke CO2-utslipp 

Produsenten av basiskjøretøyet skal beregne et enkeltstående delvis oppbygd basiskjøretøys CO2-overvåkingsverdi i 

samsvar med interpolasjonsmetoden nevnt i nr. 3.2.3.2 og 3.2.4 i delvedlegg 7 til vedlegg XXI til forordning  

(EU) 2017/1151, avhengig av metoden som er anvendt for utslippstypegodkjenning av basiskjøretøyet, og 

benevnelsene skal være som definert i nevnte nummer, med følgende unntak: 

a) Enkeltkjøretøyets masse 

Benevnelsen «TMind» nevnt i nr. 3.2.3.2.2.1 eller 3.2.4.1.1.1 i delvedlegg 7 til vedlegg XXI til forordning  

(EU) 2017/1151 erstattes med basiskjøretøyets standardmasse, DMbase, eller eventuelt med prøvingsmassen til 

kjøretøyet med lav verdi, TML, eller prøvingsmassen til kjøretøyet med høy verdi, TMH. 

DMbase bestemmes etter følgende formel: 

DMbase = MRObase × B0 + 25 kg + MVL 

der 

MRObase er basiskjøretøyets masse i driftsferdig stand som definert i nr. 3.2.5 i vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151, 

B0 er karosseriets masseverdi på 1,375, 

MVL er en representativ masse for kjøretøyets belastning, det vil si 28 prosent av kjøretøyets største 

belastning, dersom kjøretøyets største belastning er definert som den største teknisk tillatte totalmassen 

minus basiskjøretøyets masse i driftsferdig stand multiplisert med B0, minus 25 kg. 
 



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/1403 

 

 

Verdien B0 beregnes som et vektet gjennomsnitt av forholdet mellom summen av de delvis oppbygde kjøretøyenes 

masse i driftsferdig stand for alle etappevis oppbygde kjøretøyer registrert i kalenderåret og standard tilleggsmasse 

beregnet i samsvar med avsnitt 5 i vedlegg XII til forordning (EF) nr. 692/2008, og basiskjøretøyenes masse i 

driftsferdig stand for alle etappevis oppbygde kjøretøyer som er registrert i kalenderårene 2015, 2016 og 2017. 

Verdien B0 justeres innen 31. oktober 2021 på grunnlag av relevante masseverdier for etappevis oppbygde 

kjøretøyer registrert i kalenderårene 2018, 2019 og 2020, beregnet etter følgende formler: 

Formel 1: 

𝐴𝑦 =
∑ 𝑀𝑓𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑀𝑏𝑖
𝑛
𝑖=1

 

der 

Ay er det vektede gjennomsnittet av forholdet mellom Mfi og Mbi, 

Mfi er basiskjøretøyets masse i driftsferdig stand pluss standard tilleggsmasse som definert i avsnitt 5 i vedlegg 

XII til forordning (EF) nr. 692/2008, 

Mbi er basiskjøretøyets masse i driftsferdig stand, 

n er antallet basiskjøretøyer for alle etappevis oppbygde kjøretøyer som er registrert i kalenderåret. 

Formel 2: 

𝐵0 =
∑ 𝐴𝑖𝑛𝑖

2020
𝑖=2018

∑ 𝑛𝑖
2020
𝑖=2018

 

der 

Ai er det vektede gjennomsnittet beregnet i henhold til formel 1, 

ni er antallet basiskjøretøyer for alle etappevis oppbygde kjøretøyer registrert i et kalenderår. 

Dersom basiskjøretøyets standardmasse DMbase er lavere enn prøvingsmassen til kjøretøyet med lav verdi i 

interpolasjonsfamilien, TML, skal TMind erstattes med TML. 

Dersom basiskjøretøyets standardmasse DMbase er høyere enn prøvingsmassen til kjøretøyet med høy verdi i 

interpolasjonsfamilien, TMH, skal TMind erstattes med TMH. 

b) Enkeltkjøretøyets rullemotstand 

Basiskjøretøyets rullemotstand skal brukes for formålene i nr. 3.2.3.2.2.2 eller 3.2.4.1.1.2 i delvedlegg 7 til vedlegg 

XXI til forordning (EU) 2017/1151. 

c) Frontareal 

For et delvis oppbygd basiskjøretøy som tilhører en matrisefamilie for kjøremotstand, skal produsenten bestemme 

benevnelsen «Af» nevnt i nr. 3.2.3.2.2.3 i delvedlegg 7 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 i samsvar 

med ett av følgende alternativer: 

i) Frontarealet til det representative kjøretøyet i matrisefamilien for kjøremotstand, i m2. 

ii) Gjennomsnittsverdien av frontarealet til kjøretøyet med høy verdi og kjøretøyet med lav verdi i 

interpolasjonsfamilien, i m2. 

iii) Frontarealet til kjøretøyet med høy verdi i interpolasjonsfamilien dersom interpolasjonsmetoden ikke brukes, i 

m2. 

For et delvis oppbygd basiskjøretøy som ikke tilhører en matrisefamilie for kjøremotstand, brukes frontarealverdien 

for kjøretøyet med høy verdi i interpolasjonsfamilien. 
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1b. CO2-overvåkingsverdiens representativitet 

Kommisjonen skal hvert år fra og med kalenderåret 2020 vurdere hvor representative de gjennomsnittlige CO2-

overvåkingsverdiene som rapporteres av basiskjøretøyets produsent, er sammenlignet med gjennomsnittet av de 

spesifikke CO2-utslippene fra de etappevis ferdigoppbygde kjøretøyene registrert i det aktuelle kalenderåret, og skal 

underrette basiskjøretøyets produsent om dette. 

Dersom denne vurderingen viser et avvik på 4 % eller mer mellom gjennomsnittet av de spesifikke CO2-utslippene fra 

alle etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer og gjennomsnittet av de overvåkede CO2-utslippene fra alle tilknyttede 

basiskjøretøyer hos en produsent to kalenderår på rad, skal Kommisjonen bruke gjennomsnittet av de spesifikke CO2-

utslippene fra de etappevis ferdigoppbygde kjøretøyene i påfølgende kalenderår til å beregne gjennomsnittlige 

spesifikke CO2-utslipp for basiskjøretøyets produsent eller gruppe i det aktuelle året. Ved vedvarende avvik skal 

beregningen gjentas hvert tredje år. 

1c. Datarapportering fra produsenter av basiskjøretøyer 

Produsenter av basiskjøretøyer skal for hvert delvis oppbygde eller ferdigoppbygde basiskjøretøy som er gjenstand for 

etappevis typegodkjenning, og som de har solgt i Unionen i det foregående kalenderår, rapportere følgende data til 

Kommisjonen hvert år innen 28. februar: 

a) Kjøretøyets understellsnummer. 

b) Identifikator for interpolasjonsfamilie. 

c) Basiskjøretøyets spesifikke CO2-utslipp. 

d) Frontareal (det relevante alternativet skal angis). 

e) Basiskjøretøyets rullemotstand. 

f) Overvåkingsverdien for masse. 

g) Basiskjøretøyets masse i driftsferdig stand. 

h) Representativ masse for kjøretøyets belastning som definert i nr. 1a.1 i dette vedlegg.» 

c) Nr. 2 skal lyde: 

«Opplysningene nevnt i nr. 1 skal hentes fra samsvarssertifikatet eller være i samsvar med det samsvarssertifikat som er 

utstedt av produsenten av det relevante lette nyttekjøretøyet. De øvrige opplysningene skal hentes fra 

typegodkjenningsdokumentasjonen eller fra de innrapporterte opplysningene fra produsenten av basiskjøretøyet i 

henhold til nr. 1c. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at overvåkingsprosedyren er tilstrekkelig 

nøyaktig. Dersom det i samsvarssertifikatet angis både en minste og en største masse for et lett nyttekjøretøy, skal 

medlemsstatene bare bruke den største verdien med henblikk på anvendelsen av denne forordning. For kjøretøyer som 

bruker to typer drivstoff (bensin/gass), og der samsvarssertifikatet inneholder verdier for spesifikke CO2-utslipp for 

begge drivstofftyper, skal medlemsstatene bare bruke verdien som måles for gass.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/987 

av 29. mai 2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 med hensyn til overvåking av CO2-utslipp fra 

nye lette nyttekjøretøyer som typegodkjennes etappevis(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av 

utslippsstandarder for nye lette nyttekjøretøyer som del av Unionens integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer(1), særlig artikkel 8 nr. 9 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012(2) skal medlemsstatene og produsentene 

rapportere visse data om registrering av nye lette nyttekjøretøyer i henhold til forordning (EU) nr. 510/2011. 

2) En ny påbudt prøvingsprosedyre for måling av lette kjøretøyers CO2-utslipp og drivstofforbruk, World Harmonized 

Light Vehicles Test Procedure (WLTP), som er fastsatt i kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(3), skal fra  

1. september 2019 erstatte den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC), som er fastsatt i kommisjonsforordning (EF)  

nr. 692/2008(4). Denne endringen vil også påvirke metoden for bestemmelse av CO2-utslipp og drivstofforbruk for N1-

kjøretøyer som typegodkjennes etappevis (heretter kalt «etappevis oppbygde kjøretøyer»). 

3) I henhold til forordning (EU) nr. 510/2011 skal spesifikke CO2-utslipp fra etappevis oppbygde kjøretøyer tildeles 

basiskjøretøyets produsent. For å gjøre det mulig for produsenten av basiskjøretøyet å planlegge oppfyllelsen av sine 

mål for spesifikke CO2-utslipp effektivt og med tilstrekkelig sikkerhet sikrer metoden at CO2-utslippene og massen som 

blir tildelt denne produsenten, er kjent på tidspunktet for produksjon og salg av basiskjøretøyet, og ikke bare når siste 

etappes produsent bringer det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet i omsetning. 

4) Produsenten av basiskjøretøyet bør rapportere inngangsverdiene som brukes ved interpolasjonsberegningen nevnt i nr. 

1a.1 i del A i vedlegg II til forordning (EU) nr. 510/2011, samt det delvis oppbygde basiskjøretøyets CO2-utslipp og 

masseverdier, til Kommisjonen. Disse verdiene bør brukes til å beregne de gjennomsnittlige spesifikke utslippene og 

målet for spesifikke utslipp for basiskjøretøyets produsent. 

5) Produsenter av delvis oppbygde basiskjøretøyer som ble solgt i foregående kalenderår med sikte på å ferdigstilles av en 

produsent i en andre etappe, bør framlegge opplysningene angitt i vedlegg II til forordning (EU) nr. 510/2011 til Det 

europeiske miljøbyråets sentrale datalager (Business Data Repository). 

6) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 160 av 18.6.2019, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 324/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 

5.3.2020, s. 91. 

(1) EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 av 3. april 2012 om overvåking og rapportering av data om registrering av 

nye lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 98 av 4.4.2012, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om 

typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjons-

forordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 

(EUT L 175 av 7.7.2017, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 10 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 skal nye nr. 3 og 4 lyde: 

«3. Med henblikk på beregning av det foreløpige målet for spesifikke utslipp og de foreløpige gjennomsnittlige spesifikke 

CO2-utslippene og med henblikk på kontroll av inngangsverdiene som brukes i henhold til nr. 1a.1 i del A i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 510/2011, skal produsentene framlegge for Kommisjonen via elektronisk dataoverføring til det sentrale 

datalageret som forvaltes av Det europeiske miljøvernbyrået, data for hvert basiskjøretøy som omfattes av etappevis 

typegodkjenning, og som de har solgt i Unionen i det foregående kalenderår, som angitt i nr. 1c. i del A i vedlegg II til 

nevnte forordning. 

Dataene skal sendes elektronisk til det sentrale datalageret som forvaltes av Det europeiske miljøbyrået. 

4. Dersom produsentene ikke framlegger de detaljerte dataene nevnt i nr. 3, skal det foreløpige målet for spesifikke 

utslipp og de foreløpige gjennomsnittlige spesifikke utslippene beregnes på grunnlag av de detaljerte dataene som er 

framlagt av medlemsstatene.» 

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 i 

samsvar med traktatene. 

Utferdiget i Brussel 29. mai 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/1876 

av 29. november 2018 

om godkjenning av teknologien i 12 volts effektive vekselstrømsgeneratorer til bruk i lette nyttekjøretøyer 

med konvensjonell forbrenningsmotor som innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra lette 

nyttekjøretøyer i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye lette nyttekjøretøyer som del av Unionens integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 12 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Leverandøren Mitsubishi Electric Corporation (MELCO), som er representert i Unionen ved MELCO Electric 

Automotive Europe B.V («søkeren»), innga 27. desember 2017 en søknad om godkjenning av vekselstrømsgeneratoren 

MELCO GXi for kjøretøyer i gruppe N1 som en miljøinnovasjon. Søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 12 i 

forordning (EU) nr. 510/2011 og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014(2). 

2) Ifølge opplysningene i søknaden er vilkårene og kriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning (EU) nr. 510/2011 og i 

artikkel 2 og 4 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 oppfylt. Derfor bør vekselstrømsgeneratoren MELCO 

GXi til bruk i N1-kjøretøyer godkjennes som en miljøinnovasjon. 

3) Kommisjonen har ved gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU(3), 2014/465/EU(4), (EU) 2015/158(5), (EU) 

2015/295(6), (EU) 2015/2280(7) og (EU) 2016/588(8) godkjent seks søknader om teknologier som bidrar til å forbedre 

vekselstrømsgeneratorers virkningsgrad for kjøretøyer i klasse M1. På bakgrunn av erfaringene fra vurderingen av 

søknadene samt opplysningene i søknaden fra MELCO Electric Automotive Europe B.V., som ligger til grunn for denne 

beslutning, er det tilfredsstillende og avgjørende påvist at vekselstrømsgeneratoren MELCO GXi for kjøretøyer i gruppe 

N1, som er en 12 volts vekselstrømsgenerator med minstekrav til virkningsgrad på mellom 73,4 % og 74,2 %, avhengig 

av framdriftssystemet, oppfyller godkjenningskriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning (EU) nr. 510/2011 og 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014, og at den gir en reduksjon i CO2-utslipp på minst 1 g CO2/km 

sammenlignet med en referansevekselstrømsgenerator med en virkningsgrad på 67 %.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 306 av 30.11.2018, s. 53, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 325/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 

5.3.2020, s. 93. 

(1) EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 av 25. april 2014 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 125 av 26.4.2014, s. 57). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU av 27. juni 2013 om godkjenning av vekselstrømsgeneratoren Valeo Efficient 

Generation Alternator som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 179 av 29.6.2013, s. 98). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/465/EU av 16. juli 2014 om godkjenning av DENSOs effektive vekselstrømsgenerator 

som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 443/2009, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU (EUT L 210 av 17.7.2014, s. 17). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/158 av 30. januar 2015 om godkjenning av to høyeffektive vekselstrømsgeneratorer 

fra Robert Bosch GmbH som innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 26 av 31.1. 2015, s. 31). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/295 av 24. februar 2015 om godkjenning av den effektive vekselstrømsgeneratoren 

MELCO GXi som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 443/2009 (EUT L 53 av 25.2.2015, s. 11). 

(7) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2280 av 7. desember 2015 om godkjenning av DENSOs effektive vekselstrøms-

generator som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 322 av 8.12.2015, s. 64). 

(8) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/588 av 14. april 2016 om godkjenning av den teknologien som benyttes i 12 volts 

effektive vekselstrømsgeneratorer som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 101 av 16.4.2016, s. 25). 
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4) Produsentene bør derfor gis mulighet til å søke godkjenningsmyndigheten i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/46/EF(1) om sertifisering av reduksjonen av CO2-utslipp fra kjøretøyer med 12 volts effektive 

vekselstrømsgeneratorer som oppfyller disse vilkårene. For å sikre at bare CO2-utslippsreduksjoner for kjøretøyer utstyrt 

med vekselstrømsgeneratorer som oppfyller disse vilkårene, sertifiseres, bør det kreves at produsentene sammen med 

søknaden om sertifisering framlegger for typegodkjenningsmyndigheten en kontrollrapport fra et uavhengig 

kontrollorgan som bekrefter at vilkårene er oppfylt. 

5) Dersom typegodkjenningsmyndigheten anser at 12-voltsgeneratoren ikke oppfyller vilkårene for sertifisering fastsatt i 

denne beslutning, bør søknaden om sertifisering av utslippsreduksjonen avslås. 

6) Prøvingsmetoden for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av 12 volts effektive vekselstrømsgeneratorer bør 

godkjennes. 

7) For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som oppnås for et kjøretøy utstyrt med en 12 volts effektiv 

vekselstrømsgenerator, er det nødvendig å definere den referanseteknologien som generatorens virkningsgrad skal 

vurderes opp mot. På bakgrunn av de erfaringene som er gjort, bør det benyttes en 12 volts vekselstrømsgenerator med 

en virkningsgrad på 67 % som referanseteknologi. 

8) CO2-utslippsreduksjonene for et kjøretøy utstyrt med en 12 volts effektiv vekselstrømsgenerator kan delvis påvises ved 

hjelp av prøvingen omhandlet i vedlegg XII til kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(2). Det må derfor sikres at det 

tas hensyn til denne delvise dekningen i prøvingsmetoden for påvisning av oppnådd CO2-utslippsreduksjon med 

kjøretøyer som er utstyrt med 12 volts effektive vekselstrømsgeneratorer. 

9) For å fremme en større utbredelse av 12 volts effektive vekselstrømsgeneratorer i nye kjøretøyer bør produsentene også 

ha mulighet til å søke om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonene for kjøretøyer utstyrt med flere 12 volts effektive 

vekselstrømsgeneratorer i én søknad. Dersom denne muligheten benyttes, bør det imidlertid sikres at det anvendes en 

ordning som oppmuntrer til utbredelse av bare de vekselstrømsgeneratorene som har den høyeste virkningsgraden. 

10) For å fastsette den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegodkjenningsdokumentene i 

samsvar med vedlegg I, VIII og IX til direktiv 2007/46/EF, bør det angis en individuell kode som skal brukes for den 

innovative teknologien. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Teknologien som brukes i vekselstrømsgeneratoren MELCO GXi for kjøretøyer i gruppe N1, godkjennes som en innovativ 

teknologi i henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 510/2011. 

Artikkel 2 

Søknad om sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. En produsent kan søke om sertifisering av CO2-utslippsreduksjoner fra én eller flere 12 volts effektive vekselstrøms-

generatorer beregnet på bruk i N1-kjøretøyer, forutsatt at hver vekselstrømsgenerator er en komponent som brukes utelukkende 

til å lade kjøretøyets batteri og drive kjøretøyets elektriske system når forbrenningsmotoren går, og at noen av følgende vilkår er 

oppfylt: 

a) Dersom den 12 volts effektive vekselstrømsgeneratorens masse ikke overstiger referansegeneratorens masse på 7 kg, er 

generatorfunksjonens virkningsgrad, bestemt i samsvar med vedlegget, minst 

i) 73,8 % for bensindrevne kjøretøyer, 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 
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ii) 73,4 % for bensindrevne kjøretøyer med turbolader, 

iii) 74,2 % for dieseldrevne kjøretøyer. 

b) Dersom den 12 volts effektive vekselstrømsgeneratorens masse overstiger referansegeneratorens masse på 7 kg, skal 

kjøretøyet som er utstyrt med denne vekselstrømsgeneratoren, overholde minimumsreduksjonsterskelen på 1 g CO2/km 

fastsatt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) i gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014; ved bestemmelsen av denne 

reduksjonen skal det tas hensyn til ekstramassen i samsvar med formel 10 i vedlegget til denne beslutning; ekstramassen 

skal kontrolleres og bekreftes i kontrollrapporten som skal framlegges for typegodkjenningsmyndigheten sammen med 

søknaden om sertifisering. 

2. En søknad om sertifisering av utslippsreduksjonen som oppnås med én eller flere effektive vekselstrømsgeneratorer, skal 

ledsages av en uavhengig verifiseringsrapport som bekrefter at vekselstrømsgeneratoren eller vekselstrømsgeneratorene 

oppfyller vilkårene i nr. 1, og som kontrollerer og bekrefter generatorens masse. 

3. Typegodkjenningsmyndigheten skal avslå en søknad om sertifisering dersom den mener at vekselstrømsgeneratoren eller 

vekselstrømsgeneratorene ikke oppfyller vilkårene i nr. 1. 

Artikkel 3 

Sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av en effektiv vekselstrømsgenerator som omhandlet i artikkel 2 nr. 1, skal 

bestemmes ved hjelp av metoden angitt i vedlegget. 

2. Dersom en produsent med hensyn til én og samme kjøretøyversjon søker om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen 

som oppnås med mer enn én effektiv vekselstrømsgenerator som nevnt i artikkel 2 nr. 1, skal typegodkjenningsmyndigheten 

fastslå hvilken av de prøvde vekselstrømsgeneratorene som gir den laveste CO2-utslippsreduksjonen, og registrere den laveste 

verdien i de relevante typegodkjenningsdokumentene. Denne verdien skal angis i samsvarssertifikatet i samsvar med artikkel 11 

nr. 2 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014. 

Artikkel 4 

Miljøinnovasjonskode 

Miljøinnovasjonskode «24» skal angis i typegodkjenningsdokumentasjonen når det vises til denne beslutning, i samsvar med 

artikkel 11 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Brussel 29. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

METODE FOR Å BESTEMME CO2-UTSLIPPSREDUKSJONENE SOM OPPNÅS MED 12 VOLTS EFFEKTIVE 

MOTORGENERATORER TIL N1-KJØRETØYER MED KONVENSJONELL FORBRENNINGSMOTOR 

1. Innledning 

For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som kan tilskrives bruken av en effektiv vekselstrømsgenerator i et N1-kjøretøy, 

er det nødvendig å angi følgende: 

1) Prøvingsforhold. 

2) Prøvingsutstyr. 

3) Bestemmelse av den effektive vekselstrømsgeneratorens og referansegeneratorens virkningsgrad. 

4) Beregning av CO2-utslippsreduksjonen. 

5) Beregning av statistisk feil. 

Symboler, parametrer og enheter 

Latinske symboler 

CCO2
 — CO2-utslippsreduksjon [g CO2/km] 

CO2 — Karbondioksid 

CF — Omregningsfaktor (l/100 km) – (g CO2/km) [g CO2/l], som definert i tabell 3 

h — Frekvens, som definert i tabell 1 

I — Strømstyrke som målingen skal utføres ved [A] 

m — Antall målinger av prøven 

M — Dreiemoment [Nm] 

n — Omdreiningshastighet [min– 1], som definert i tabell 1 

P — Effekt (W) 

SηEI
 — Standardavvik for den miljøinnovative vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad [%] 

S ηEI̅̅̅̅̅ — Standardavvik for den miljøinnovative vekselstrømsgeneratorens gjennomsnittlige virkningsgrad [%] 

SCCO2
 — Standardavvik for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2 / km] 

U — Prøvespenning som målingen skal utføres ved [V] 

v — Gjennomsnittlig kjørehastighet for den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC) [km/t] 

VPe — Faktisk effektforbruk [l/kWh], som definert i tabell 2 

∂ CCO2

∂ ηEI
 

— Følsomheten ved den beregnede CO2-utslippsreduksjonen i forhold til den miljøinnovative 

vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad 

Greske symboler 

Δ — Differanse 

η — Referansegeneratorens virkningsgrad [%] 

ηEI — Den effektive vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad [%] 

ηEIi
̅̅ ̅̅ ̅ — Den miljøinnovative vekselstrømsgeneratorens gjennomsnittlige virkningsgrad ved driftspunkt i [%] 

Indeksbetegnelser 

Indeks i viser til driftspunkt. 

Indeks j viser til måling av prøven. 

EI — Miljøinnovativ 

m — Mekanisk 
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RW — Reelle forhold 

TA — Typegodkjenningsforhold 

B — Referanseverdi 

2. Prøvingsforhold og -utstyr 

Prøvingsforholdene skal oppfylle kravene angitt i ISO 8854:2012(1). 

Prøvingsutstyret skal være i samsvar med spesifikasjonene fastsatt i ISO 8854:2012. 

3. Målinger og bestemmelse av virkningsgrad 

Den effektive vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad skal bestemmes i samsvar med ISO 8854:2012, med unntak av 

elementene angitt i dette nummer. 

Målingene skal utføres ved forskjellige driftspunkter i, som definert i tabell 1. Vekselstrømsgeneratorens strømstyrke 

defineres som halvparten av merkestrømmen for alle driftspunkter. For hvert turtall skal vekselstrømsgeneratorens spenning 

og utgangsstrøm holdes konstant. Spenningen skal holdes på 14,3 V. 

Tabell 1 

Driftspunkter 

Driftspunkt 

i 

Holdetid 

[s] 

Omdreiningshastighet 

ni [min– 1] 

Frekvens 

hi 

1 1 200 1 800 0,25 

2 1 200 3 000 0,40 

3 600 6 000 0,25 

4 300 10 000 0,10 

Virkningsgraden skal beregnes i samsvar med formel 1. 

Formel 1 

ηEIi
=

60 ∙ Ui ∙ Ii

2π ∙ Mi ∙ ni
∙ 100 

Alle målinger av virkningsgrad skal utføres minst fem (5) ganger etter hverandre. Gjennomsnittet av målingene ved hvert 

driftspunkt (ηEIi
̅̅ ̅̅ ̅) skal beregnes. 

Virkningsgraden for den miljøinnovative vekselstrømsgeneratoren (ηEI) skal beregnes i samsvar med formel 2. 

Formel 2 

ηEI = ∑  hi

4

i=1

∙ ηEIi
̅̅ ̅̅ ̅ 

Den effektive vekselstrømsgeneratoren gir redusert mekanisk effekt under virkelige forhold (ΔPmRW) og 

typegodkjenningsforhold (ΔPmTA), som definert i formel 3. 

Formel 3 

ΔPm = ΔPmRW − ΔPmTA 

der den reduserte mekaniske effekten under virkelige forhold (ΔPmRW) beregnes i samsvar med formel 4, og den reduserte 

mekaniske effekten under typegodkjenningsforhold (ΔPmTA) beregnes i samsvar med formel 5. 

Formel 4 

ΔPmRW =
PRW

ηB
−

PRW

ηEI
  

  

(1) ISO 8854:2012 Road vehicles — Alternators with regulators — Test methods and general requirements 

Referansenummer ISO 8854:2012, offentliggjort 1. juni 2012. 
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Formel 5 

ΔPmTA =
PTA

ηB
−

PTA

ηEI
 

der 

PRW: effektbehovet under virkelige forhold [W], som er 750W 

PTA: effektbehovet under typegodkjenningsforhold [W], som er 350W 

ηB: referansegeneratorens virkningsgrad [%], som er 67 % 

4. Beregning av CO2-utslippsreduksjon 

CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av den effektive vekselstrømsgeneratoren skal beregnes ved hjelp av følgende formel: 

Formel 6 

CCO2
= ΔPm ∙

VPe ∙ CF

v
 

der 

v: gjennomsnittlig kjørehastighet for NEDC [km/t], som er 33,58 km/t 

VPe: faktisk effektforbruk som fastsatt i tabell 2 nedenfor 

Tabell 2 

Faktisk effektforbruk 

Type motor 
Faktisk effektforbruk (VPe) 

[l/kWh] 

Bensin 0,264 

Bensin med turbolader 0,280 

Diesel 0,220 

CF er den faktoren som er fastsatt i tabell 3 nedenfor 

Tabell 3 

Drivstoffomregningsfaktor 

Drivstofftype 
Omregningsfaktor (l / 100 km) — (g CO2 / km) (CF) 

[g CO2/l] 

Bensin 2 330 

Diesel 2 640 

5. Beregning av statistisk feil 

Statistiske feil i resultatene av prøvingsmetoden som følge av målingene skal kvantifiseres. For hvert driftspunkt skal 

standardavviket beregnes i samsvar med følgende formel: 

Formel 7 

S ηEIii̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
SηEIi

√m
=

√
∑ (ηEIij

− ηEIi
̅̅ ̅̅ ̅)

2
m
j=1

m(m − 1)
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Standardavviket for den effektive vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad (SηEI
) skal beregnes i samsvar med formel 8: 

Formel 8 

SηEI
= √∑(hi ∙ SηEIi

̅̅ ̅̅ ̅)
2

4

i=1

 

Standardavviket for vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad (SηEI
) medfører en feil i CO2-utslippsreduksjonen (SCCO2

). 

Denne feilen beregnes i samsvar med formel 9: 

Formel 9 

SCCO2
= √(

𝜕𝐶CO2

𝜕ηEI

∙ SηEI
)

2

=
(PRW − PTA)

ηEI
2

∙
VPe ∙ CF

v
∙ SηEI

 

Statistisk signifikans 

For hver type, variant og versjon av et kjøretøy utstyrt med en effektiv vekselstrømsgenerator må det dokumenteres at feilen 

i CO2-utslippsreduksjonen beregnet ved hjelp av formel 9 ikke er større enn differansen mellom den samlede CO2-

utslippsreduksjonen og minsteterskelen for utslippsreduksjon angitt i artikkel 9 nr. 1 i forordning (EU) nr. 427/2014 (se 

formel 10). 

Formel 10 

MT ≤ CCO2
− SCCO2

− ΔCO2m
 

der 

MT: minsteterskel [g CO2 / km] 

CCO2
: samlet CO2-utslippsreduksjon [g CO2 / km] 

SCCO2
: standardavvik for samlet CO2-utslippsreduksjon [g CO2 / km] 

ΔCO2m
: korreksjonskoeffisienten for CO2 på grunn av den positive differansen mellom den effektive vekselstrøms-

generatorens og referansegeneratorens masse. ΔCO2m
 beregnes etter tabell 4: 

Tabell 4 

Korreksjonskoeffisient for CO2 på grunn av den ekstra massen 

Bensin (ΔCO2mP
) [g CO2 / km kg] 0,0277 · Δm 

Diesel (ΔCO2mD
) [g CO2 / km kg] 0,0383 · Δm 

I tabell 4 er Δm den ekstra massen som følge av monteringen av den effektive vekselstrømsgeneratoren. Det er den positive 

differansen mellom den effektive vekselstrømsgeneratorens masse og referansegeneratorens masse. Referansegeneratorens 

masse er 7 kg. Produsenten skal overlevere verifisert dokumentasjon om vurderingen av ekstramassen til typegod-

kjenningsmyndigheten. 

Prøvings- og vurderingsrapport 

Rapporten skal inneholde følgende: 

— Vekselstrømsgeneratorens modell og masse. 

— Beskrivelse av prøvingsbenken. 

— Prøvingsresultatene (målte verdier). 

— Beregnede verdier og tilhørende formler.  
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Effektiv vekselstrømsgenerator som skal monteres i kjøretøyer 

Typegodkjenningsmyndigheten skal sertifisere CO2-utslippsreduksjonene på bakgrunn av målinger av den effektive 

vekselstrømsgeneratoren og referansegeneratoren som er foretatt ved hjelp av prøvingsmetoden angitt i dette vedlegg. 

Dersom CO2-utslippsreduksjonene ligger under terskelverdien angitt i artikkel 9 nr. 1, får artikkel 11 nr. 2 annet ledd i 

forordning (EU) nr. 427/2014 anvendelse. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/881 

av 23. mai 2017 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtellinger, 

med hensyn til kvalitetsrapportenes form og struktur og det tekniske formatet for overføring av data, og om 

endring av forordning (EU) nr. 1151/2010(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008 av 9. juli 2008 om folke- og boligtellinger(1), 

særlig artikkel 5 nr. 5 og artikkel 6 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 763/2008 fastsettes felles regler for innberetning av fullstendige opplysninger om befolkning og 

boligforhold hvert tiende år. 

2) I henhold til kommisjonsforordning (EU) 2017/712(2) bør neste folke- og boligtelling gjelde referanseåret 2021. 

3) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1151/2010(3) fastsettes kvalitetsrapportenes form og struktur og det tekniske 

formatet for overføring av data om folke- og boligtellinger for referanseåret 2011. 

4) Med henblikk på neste folke- og boligtelling i 2021 og for å kunne vurdere kvaliteten på dataene som overføres til 

Kommisjonen (Eurostat), må det fastsettes ny form og struktur på kvalitetsrapportene og det tekniske formatet for 

overføring av data. 

5) I samsvar med artikkel 5 nr. 5 i forordning (EF) nr. 763/2008 bør medlemsstatene overføre sine validerte data og 

metadata i elektronisk form og i samsvar med et hensiktsmessig teknisk format som skal vedtas av Kommisjonen. 

Initiativet SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) for statistiske og tekniske standarder for utveksling og 

deling av data og metadata, som Census Hub er basert på, ble lansert av Den internasjonale oppgjørsbank, Den 

europeiske sentralbank, Kommisjonen (Eurostat), Det internasjonale valutafond, Organisasjonen for økonomisk 

samarbeid og utvikling (OECD), De forente nasjoner og Verdensbanken. SDMX og Census Hub stiller til rådighet 

statistiske og tekniske standarder samt overføringsstandarder for utveksling av offisiell statistikk. Det bør derfor 

innføres et teknisk format i overensstemmelse med disse standardene. 

6) Forordning (EU) nr. 1151/2010 pålegger medlemsstatene å oppbevare folke- og boligtellingsdataene for referanseåret 

2011 til 1. januar 2025. For å gjøre det mulig for brukere å sammenligne de to tellingene bør tellingsdataene for både 

2011 og 2021 være tilgjengelige til 1. januar 2035. 

7) Forordning (EU) nr. 1151/2010 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 135 av 24.5.2017, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 326/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 

5.3.2020, s. 94. 

(1) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 14. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2017/712 av 20. april 2017 om fastsettelse av referanseåret og programmet for statistiske opplysninger og 

metadata for folke- og boligtellinger fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008 (EUT L 105 av 21.4.2017, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1151/2010 av 8. desember 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtellinger, med hensyn til kvalitetsrapportenes form og struktur og det tekniske formatet for overføring 

av data (EUT L 324 av 9.12.2010, s. 1). 

2021/EØS/30/82 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes formen og strukturen på medlemsstatenes rapporter om kvaliteten på de dataene som de 

overfører til Kommisjonen (Eurostat) fra sine folke- og boligtellinger for referanseåret 2021, og det tekniske formatet for 

dataoverføringen. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning gjelder definisjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i forordning (EF) nr. 763/2008, Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/543(1) og forordning (EU) 2017/712. 

Videre menes med 

 1. «statistikkenhet» den grunnleggende observasjonsenheten, det vil si en fysisk person, en husholdning, en familie eller en 

(konvensjonell) bolig, 

 2. «individuell telling» innsamling av opplysninger om hver enkelt statistikkenhet på en slik måte at deres kjennetegn kan 

registreres for seg og kryssklassifiseres med andre kjennetegn, 

 3. «samtidighet» at opplysningene som innhentes i en telling, henviser til samme tidspunkt (referansedato), 

 4. «fullstendighet innenfor et gitt territorium» at dataene innberettes for alle statistikkenheter innenfor et nøyaktig avgrenset 

territorium. Dersom statistikkenhetene er personer, menes med «fullstendighet innenfor et gitt territorium» at dataene som 

innberettes, bygger på opplysninger om alle personer som har sitt vanlige bosted i det gitte territoriet (samlet befolkning), 

 5. «tilgang til data for små områder» tilgang til data for små geografiske områder og små grupper av statistikkenheter, 

 6. «fastsatt periodisitet» regelmessig gjennomføring av tellinger i begynnelsen av hvert tiår, herunder kontinuitet i registrene, 

 7. «datakilde» de datapostene for statistikkenheter og/eller hendelser knyttet til statistikkenheter som utgjør det direkte 

grunnlaget for utarbeiding av tellingsdata om en eller flere bestemte variabler for en bestemt målpopulasjon, 

 8. «målpopulasjon» alle statistikkenheter innenfor et avgrenset geografisk område som på referansedatoen oppfyller 

vilkårene for innberetning av en eller flere bestemte variabler. Hver gyldige statistikkenhet inngår bare én gang, 

 9. «estimert målpopulasjon» det beste tilgjengelige anslaget over målpopulasjonen. Den estimerte målpopulasjonen består av 

tellingspopulasjonen pluss underdekning minus overdekning, 

10. «tellingspopulasjon» de statistikkenhetene som faktisk er representert i tellingsresultatene ved en eller flere bestemte 

variabler for en bestemt målpopulasjon. Tellingspopulasjonens dataposter er de datapostene som finnes i datakilden for 

den bestemte målpopulasjonen, inklusive alle imputerte dataposter og eksklusive alle slettede dataposter. Dersom en 

datakilde på grunn av et metodologisk prinsipp inneholder dataposter for bare et utvalg av statistikkenhetene i dens 

estimerte målpopulasjon, omfatter tellingspopulasjonen tilleggssamlingen av statistikkenheter i tillegg til 

statistikkenhetene i utvalget, 

11. «tilleggssamling av statistikkenheter» de statistikkenhetene som tilhører en estimert målpopulasjon, men som datakilden, 

på grunn av den anvendte utvalgsmetoden, ikke inneholder noen dataposter om,  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/543 av 22. mars 2017 om fastsettelse av regler for gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtellinger med hensyn til variablenes tekniske spesifikasjoner og 

inndelinger (EUT L 78 av 23.3.2017, s. 13). 
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12. «dekningsvurdering» en undersøkelse av forskjellen mellom en bestemt målpopulasjon og dens tellingspopulasjon, 

13. «oppfølgende undersøkelse» en undersøkelse som gjennomføres kort tid etter tellingen for å vurdere dekning og innhold, 

14. «underdekning» alle statistikkenheter som tilhører en bestemt målpopulasjon, men som ikke inngår i den tilsvarende 

tellingspopulasjonen, 

15. «overdekning» alle statistikkenheter som inngår i en tellingspopulasjon som brukes for å innberette opplysninger om en 

bestemt målpopulasjon, men som ikke tilhører denne målpopulasjonen, 

16. «imputering av datapost» å tildele en kunstig, men troverdig datapost til nøyaktig ett geografisk område på det mest 

detaljerte geografiske nivå som det utarbeides tellingsdata for, og å sette inn en slik datapost i en datakilde, 

17. «sletting av datapost» å stryke eller ignorere / ikke ta i betraktning en datapost som inngår i en datakilde som brukes for å 

innberette opplysninger om en bestemt målpopulasjon, men som ikke inneholder noen gyldige opplysninger om 

statistikkenhetene i denne målpopulasjonen, 

18. «delvis imputering» å sette inn en kunstig, men troverdig verdi for en bestemt variabel i en datapost som allerede finnes i 

en datakilde, men som enten ikke inneholder denne verdien eller inneholder en verdi som anses som ikke troverdig, 

19. «skjemadata» data som opprinnelig er innhentet fra oppgavegivere ved hjelp av et spørreskjema i forbindelse med 

innsamling av statistiske opplysninger som gjelder for et bestemt tidspunkt, 

20. «sammenkopling av dataposter» å slå sammen opplysninger fra forskjellige datakilder ved å sammenligne dataposter for 

enkeltstående statistikkenheter og slå sammen opplysninger som henviser til samme statistikkenhet, 

21. «entydig identifikasjon» en variabel eller et sett av variabler i datapostene i en datakilde eller på en liste over 

statistikkenheter som brukes til 

— å kontrollere at datakilden (eller listen over statistikkenheter) inneholder bare én datapost for hver statistikkenhet, 

og/eller 

— sammenkopling av dataposter, 

22. «register» et datalager med opplysninger om statistikkenheter som oppdateres direkte når det inntreffer hendelser som 

berører statistikkenhetene, 

23. «registerdata» data i eller fra et register, 

24. «samkjøring av registre» en sammenkopling av dataposter der alle samkjørte datakilder finnes i registre, 

25. «datauttrekking» å hente ut tellingsdata fra opplysninger som finnes i et register og gjelder enkeltstående statistikkenheter, 

26. «koding» å omdanne opplysninger til koder som representerer klasser i et klassifiseringssystem, 

27. «elektronisk registrering» å importere innsamlede data til et passende format for viderebehandling, 

28. «redigering av dataposter» å kontrollere og endre dataposter for å gjøre dem troverdige, samtidig som de viktigste 

opplysningene i datapostene beholdes, 

29. «generering av en husholdning» å identifisere en privathusholdning i samsvar med bohusholdningsbegrepet som definert i 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/543 under variabelen «Husholdningsstatus», 

30. «generering av en familie» å identifisere en familie på grunnlag av opplysninger om hvorvidt personene bor i samme 

husholdning, men uten opplysninger eller med ufullstendige opplysninger om deres innbyrdes familieforhold. Termen 

«familie» er forklart under «familiekjerne» som definert i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/543 under 

variabelen «Familiestatus», 

31. «enhetsfrafall» at det ikke er mulig å samle inn data for en statistikkenhet som inngår i tellingspopulasjonen, 

32. «kontroll med offentliggjøring av statistikk» de metoder og framgangsmåter som benyttes for at det skal være minst mulig 

risiko for å røpe opplysninger om enkeltstående statistikkenheter når statistiske opplysninger offentliggjøres,  
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33. «estimering» beregning av statistiske anslagsverdier ved hjelp av en matematisk formel og/eller algoritme som anvendes 

på de tilgjengelige dataene, 

34. «datastrukturdefinisjon» et sett med strukturelle metadata som er knyttet til et datasett, og som inneholder opplysninger 

om hvordan variabler er forbundet med en hyperkubes mål, dimensjoner og attributter, samt inndelinger, opplysninger om 

gjengivelsen av data og tilhørende beskrivende metadata. 

Artikkel 3 

Metadata og kvalitetsrapportering 

Medlemsstatene skal innen 31. mars 2024 oversende Kommisjonen (Eurostat) bakgrunnsopplysningene samt dataene og 

metadataene om kvalitet som er fastsatt i vedlegget til denne forordning, med henvisning til sine folke- og boligtellinger for 

referanseåret 2021 og til de data og metadata som er overført til Kommisjonen (Eurostat) i samsvar med forordning (EU) 

2017/712. 

Artikkel 4 

Datakilder 

Medlemsstatene skal innberette alle datakilder som er brukt til å samle inn de opplysningene som er nødvendige for å oppfylle 

kravene i forordning (EF) nr. 763/2008, og datakildene skal særlig 

a) ha de vesentlige kjennetegnene nevnt i artikkel 2 bokstav i) i forordning (EF) nr. 763/2008, 

b) representere målpopulasjonen, 

c) overholde de relevante tekniske spesifikasjonene fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2017/543, og 

d) bidra med data til programmet for statistiske opplysninger fastsatt i forordning (EU) 2017/712. 

Artikkel 5 

Tilgang til relevante opplysninger 

1. På anmodning fra Kommisjonen skal medlemsstatene gi Kommisjonen (Eurostat) tilgang til alle opplysninger som er 

relevante for vurderingen av kvaliteten på overførte data og metadata, i samsvar med forordning (EU) 2017/712. 

2. I forbindelse med overholdelsen av nr. 1 er ikke medlemsstatene forpliktet til å gi Kommisjonen (Eurostat) eventuelle 

mikrodata eller fortrolige data. 

Artikkel 6 

Teknisk format for overføring av data 

Det tekniske formatet som skal brukes ved overføring av data og metadata for referanseåret 2021, er SDMX (Statistical Data 

and Metadata eXchange), slik det anvendes innenfor rammen av Census Hub. Medlemsstatene skal overføre dataene som 

kreves, i samsvar med de datastrukturdefinisjoner og tilhørende tekniske spesifikasjoner som Kommisjonen (Eurostat) 

fastsetter. Medlemsstatene skal oppbevare dataene og metadataene som kreves, til 1. januar 2035, i tilfelle Kommisjonen 

(Eurostat) på et senere tidspunkt anmoder om at de overføres. 

Artikkel 7 

Endring av forordning (EU) nr. 1151/2010 

I artikkel 6 i forordning (EU) nr. 1151/2010 skal tredje punktum erstattes med følgende: 

«Medlemsstatene skal oppbevare dataene og metadataene for referanseåret 2011 til 1. januar 2035. Medlemsstatene skal 

ikke være forpliktet til å endre eller revidere disse dataene etter 1. januar 2025. Medlemsstater som velger å endre eller 

revidere dataene, skal underrette Kommisjonen (Eurostat) om disse endringene eller revisjonene før de gjennomføres.» 
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Artikkel 8 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 23. mai 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Innhold og struktur i kvalitetsrapportene for overføring av data 

De tekstmessige og kvantitative metadataopplysningene om folke- og boligtellingene som gjennomføres i medlemsstatene for 

referanseåret 2021, er delt inn i følgende avsnitt: 

1. OVERSIKT 

1.1. Rettslig ramme 

1.2. Ansvarlige organer 

2. DATAKILDER 

2.1. Klassifisering av datakilder i henhold til artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 763/2008 

2.2. Liste over datakildene som brukes i tellingen for 2021 

2.3. Matrise: «Datakilder x variabler» 

2.4. Datakildenes egnethet: I hvilken grad de er i samsvar med de vesentlige kjennetegnene (artikkel 4 nr. 4 i forordning 

(EF) nr. 763/2008) 

2.4.1. Individuell telling 

2.4.2. Samtidighet 

2.4.3. Fullstendighet innenfor et gitt territorium 

2.4.4. Tilgang til data for små områder 

2.4.5. Fastsatt periodisitet 

3. TELLINGENS LIVSSYKLUS 

3.1. Referansedato 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen (Eurostat) om referansedatoen i samsvar med artikkel 3 i 

kommisjonsforordning (EU) 2017/712. 

3.2. Forberedelse og gjennomføring av datainnsamlingen 

3.2.1. Skjemadata 

— Utforming og utprøving av spørreskjemaer (med eksemplarer av alle endelige spørreskjemaer) 

— Utarbeiding av eventuelle adresselister, forberedelse av feltarbeidet, kartlegging, opplysningskampanjer 

— Datainnsamling (herunder feltarbeid) 

— Rettslig forpliktelse til å innhente opplysninger, tiltak for å stimulere til å gi sannferdige opplysninger eller mulige 

årsaker til å gi feilaktige opplysninger 

3.2.2. Registerdata 

— Utarbeiding av nye registre fra og med 2011 (dersom det er relevant) 

— Endring av eksisterende registre fra og med 2011 (herunder endringer i registrenes innhold, tilpassing av 

tellingspopulasjon og tilpassing av definisjoner og/eller tekniske spesifikasjoner) (dersom det er relevant)  
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— Vedlikehold av registrene (for alle registre som brukes i 2021-tellingen), herunder 

— registerets innhold (statistikkenheter og opplysninger om dem, eventuell redigering av dataposter og/eller 

imputering og delvis imputering av dataposter i registeret) 

— administrativt ansvar 

— rettslig forpliktelse til å registrere opplysninger, tiltak for å stimulere til å gi sannferdige opplysninger og 

mulige årsaker til å gi feilaktige opplysninger 

— forsinkelser i innberetningen, særlig rettslige/offisielle forsinkelser, forsinkelser i dataregistreringen, for sen 

innberetning 

— vurdering av og justering for manglende registrering, manglende avregistrering, dobbeltregistrering 

— eventuelle større registerrevisjoner eller oppdateringer av poster som påvirker tellingsdataene for 2021, 

hyppighet av registerrevisjoner 

— bruk av registeret, herunder statistisk bruk for andre formål enn tellingen og bruk for ikke-statistiske formål 

(f.eks. administrative formål) 

— Samkjøring og sammenkopling av registre (herunder entydige identifikasjoner som brukes for sammenkopling av 

dataposter) 

— Datauttrekking 

3.2.3. Data samlet inn ved hjelp av et utvalg 

For variabler der opplysningene er samlet inn ved hjelp av et utvalg, skal metadataene også inneholde beskrivelser av 

— utvalgsplanen 

— metoder brukt til estimeringer, modeller eller imputeringer 

— mulige skjevheter i estimeringen på grunn av metodene som er brukt 

— formlene og algoritmene som brukes for å beregne standardavviket 

3.2.4. Data samlet inn ved hjelp av kombinerte metoder (data basert på mer enn én type datakilde) 

For variabler der opplysningene er samlet inn ved hjelp av kombinerte metoder, skal metadataene også inneholde 

— en beskrivelse av metodene (typer datakilder som ble brukt, og hvordan opplysninger fra ulike kilder ble kombinert, 

hvordan de ulike anvendte kildene og metodene utfyller og støtter hverandre, og, dersom det er relevant, hvilke 

deler av populasjonen som ble dekket av hvilke kilder), 

— alle andre kvalitetsspørsmål knyttet til prosessen med å bruke kombinerte metoder. 

3.3. Bearbeiding og vurdering 

3.3.1. Databearbeiding (herunder elektronisk registrering, koding, definering av variabler, redigering av dataposter, imputering 

av dataposter, sletting av dataposter, estimering, sammenkopling av dataposter, herunder identifikasjonsvariabler som 

brukes for sammenkoplingen, generering av husholdninger og familier, tiltak for å identifisere eller begrense 

enhetsfrafall) 

3.3.2. Aktiviteter knyttet til dekningsvurdering, metoder for behandling av frafall, oppfølgende undersøkelser (der det er 

relevant), endelig datavalidering: metode for å vurdere under- og overdekning, herunder opplysninger om kvaliteten på 

estimatene for under- og overdekning 

3.4. Formidling (formidlingskanaler, sikring av fortrolig behandling av statistiske opplysninger, herunder kontroll med 

offentliggjøring av statistikk) 

3.5. Tiltak for å sikre kostnadseffektivitet  
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4. VURDERING AV DATAKVALITET 

4.1. Sammenlignbarhet 

For hver variabel skal medlemsstatene redegjøre for alle avvik fra de foreskrevne begrepene og definisjonene eller om 

enhver praksis i medlemsstaten som kan være til hinder for dataenes sammenlignbarhet innenfor Unionen. 

For variabelen «Nåværende aktivitetsstatus» skal medlemsstatene redegjøre for eventuelle estimeringsmetoder som er 

brukt for å justere data slik at de bedre oppfyller definisjonen i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2017/543. Medlemsstatene skal redegjøre for i hvilken grad datakilder og anvendte estimeringsmetoder har ført til 

avvik fra definisjonen av «Nåværende aktivitetsstatus» i nevnte forordning. 

4.2. Aktualitet og punktlighet 

Følgende opplysninger skal innberettes på nasjonalt plan: 

— Dato(er) for overføring av data til Kommisjonen (Eurostat), delt inn etter hyperkuber. 

— Dato(er) for større revisjoner av de overførte dataene, delt inn etter hyperkuber. 

— Dato(er) for overføring av metadata. 

Ved større revisjoner som gjennomføres fra og med 1. april 2024, skal medlemsstatene innberette de respektive datoene 

separat til Kommisjonen (Eurostat) innen en uke. 

4.3. Sammenheng 

Medlemsstatene skal redegjøre for vesentlige inkonsekvenser mellom dataene som overføres i de ulike datasettene 

definert i kommisjonsforordning (EU) 2017/712. 

4.4. Dekning og nøyaktighet 

For å angi dekningen skal følgende absolutte verdier innberettes for persontellinger på nasjonalt plan og inndeles etter 

kjønn og brede aldersgrupper som definert i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/543: 

a) Tellingspopulasjon 

b) Samlet antall imputeringer av dataposter 

c) Samlet antall slettinger av dataposter 

d) Underdekning (estimert) 

e) Overdekning (estimert) 

f) Estimert målpopulasjon 

For å vurdere nøyaktigheten skal følgende absolutte verdier innberettes for persontellinger på nasjonalt plan og 

inndeles etter kjønn og brede aldersgrupper som definert i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/543: 

a) Tellingspopulasjon 

b) Antall observerte dataposter om variabelen utledet fra tradisjonelle tellinger 

c) Antall observerte dataposter om variabelen utledet fra administrative registre 

d) Antall observerte dataposter om variabelen utledet fra utvalgsundersøkelser 

e) Antall observerte dataposter om variabelen utledet fra flere datakilder 

f) Tilleggssamling av statistikkenheter om variabelen (for utvalg) 

g) Antall observasjoner av variabelen som er imputert 

h) Antall poster med manglende opplysninger om variabelen 
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Ovennevnte absolutte verdier for vurdering av nøyaktighet skal oppgis for følgende tellingsvariabler: 

a) Sivilstand (LMS) 

b) Familiestatus (FST) 

c) Husholdningsstatus (HST) 

d) Nåværende aktivitetsstatus (CAS) 

e) Yrke (OCC) 

f) Næring (IND) 

g) Yrkesstatus (SIE) 

h) Arbeidsstedets beliggenhet (LPW) 

i) Utdanningsnivå (EDU) 

j) Fødselsstat/fødested (POB) 

k) Statstilhørighet (COC) 

l) År for ankomst til staten siden 2010 (YAT) 

m) År for ankomst til staten siden 1980 (YAE) 

n) Vanlig bosted ett år før tellingen (ROY) 

o) Boforhold (HAR) 

4.5. Fullstendighet 

Medlemsstatene skal redegjøre for hvor fullstendige dataene er med hensyn til kravene i forordning (EF) nr. 763/2008. 

De skal gi nærmere opplysninger om eventuelle tellingsvariabler eller tilhørende inndelinger som det ikke framlegges 

data for. 

4.6. Relevans 

Opplysninger om følgende skal gis på unionsplan: 

a) Tiltak truffet for å identifisere og oppfylle brukernes behov. 

b) Overvåking av omfanget av datauttrekking. 

 ____________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2018/1091 

av 18. juli 2018 

om integrert jordbruksstatistikk og om oppheving av forordning (EF) nr. 1166/2008 og (EU) nr. 1337/2011(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 338, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(1) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1166/2008(2) fastsettes en ramme for europeisk statistikk over strukturen 

til jordbruksbedrifter fram til 2016. Den nevnte forordningen bør derfor oppheves. 

2) Programmet for europeiske undersøkelser om strukturen til jordbruksbedrifter, som er gjennomført i Unionen siden 

1966, bør videreføres for å kartlegge tendenser innenfor strukturen til jordbruksbedrifter på unionsplan og for å gi det 

statistiske kunnskapsgrunnlaget som er nødvendig for utformingen, gjennomføringen, overvåkingen, vurderingen og 

gjennomgåelsen av tilhørende politikker, særlig den felles jordbrukspolitikken, herunder tiltak for utvikling av 

landdistriktene, miljøpolitikken, politikken for tilpasning til og begrensning av klimaendringer og arealbrukspolitikken i 

Unionen samt visse mål for bærekraftig utvikling. Et slikt kunnskapsgrunnlag er også nødvendig for å kunne vurdere 

hvordan politikken på disse områdene påvirker den kvinnelige arbeidsstyrken i jordbruksbedrifter. 

3) Et av målene med innsamling av statistiske opplysninger, særlig med hensyn til strukturen til jordbruksbedrifter, bør 

være å understøtte beslutningsprosessen med oppdatert informasjon med henblikk på framtidige reformer av den felles 

jordbrukspolitikken. 

4) Etter en internasjonal evaluering av jordbruksstatistikk etablerte FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) en 

global strategi for å forbedre jordbruksstatistikk og statistikk over landdistrikter, og denne ble godkjent av FNs 

statistikkomité (UNSC) i 2010. Europeisk jordbruksstatistikk bør, der det er relevant, følge anbefalingene fra den 

globale strategien for å forbedre jordbruksstatistikk og statistikk over landdistrikter, samt anbefalingene fra FAOs 

globale program for jordbrukstelling 2020.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 200 av 7.8.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 327/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 

5.3.2020, s. 96. 

(1) Europaparlamentets holdning av 3. juli 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 16. juli 2018. 

(2) 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, og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 571/88 

(EUT L 321 av 1.12.2008, s. 14). 

2021/EØS/30/83 
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5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009(1) fastsetter en ramme for utvikling, utarbeiding og formidling 

av europeisk statistikk basert på felles statistikkprinsipper. Den fastsetter kvalitetskriterier og viser til behovet for å 

begrense svarbyrden for oppgavegiverne og bidra til å nå det mer overordnede målet om å redusere de administrative 

byrdene. 

6) Det bør opprettes et flerdimensjonalt program for statistikk over jordbruksbedrifter for det neste tiåret for å skape en 

ramme for harmonisert, sammenliknbar og ensartet statistikk. Denne statistikken bør være innrettet mot politiske behov. 

7) I henhold til strategien for jordbruksstatistikk for 2020 og videre, utarbeidet av Komiteen for det europeiske 

statistikksystem (ESS-komiteen) i november 2015, skal det vedtas to rammeforordninger som dekker alle aspekter av 

jordbruksstatistikken, med unntak av jordbruksregnskaper. Denne forordningen er den ene av disse ramme-

forordningene. 

8) For å oppnå harmonisering av opplysningene om strukturen til jordbruksbedrifter og muliggjøre sammenligning, og for 

å imøtekomme dagens behov innenfor den felles markedsordningen, særlig frukt- og vinsektoren, bør europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 1337/2011(2) integreres med de strukturelle opplysningene på nivået for jordbruksbedrifter 

fra og med 2023 og erstattes av denne forordningen. Det er derfor nødvendig å oppheve den nevnte forordningen. 

9) Sammenlignbar statistikk fra alle medlemsstatene over strukturen til jordbruksbedrifter er viktig for å bestemme 

utviklingen av den felles jordbrukspolitikken. Derfor bør det, i den grad det er mulig, brukes standardklassifiseringer og 

felles definisjoner i forbindelse med variabler. 

10) De statistiske opplysningene om jordbruksbedrifter gjør det mulig å krysstabulere kjernedata og moduldata, slik at 

opplysninger kan hentes ut på grunnlag av variabler som for eksempel bedriftlederens kjønn og alder, bedriftens 

eierstruktur og størrelse samt iverksatte miljøtiltak. En oppdeling av resultatene vil være mulig for kriteriene som inngår 

i kjernedataene, samt for kombinasjoner av kriterier. 

11) Innsamlingen av opplysninger om lederens fødselsår, kjønn og hvilket år lederen ble klassifisert som jordbruks-

bedriftens leder, vil kunne gi informasjon som kan brukes til utarbeiding av tiltak knyttet til generasjonsskifte og 

kjønnsrelaterte aspekter. 

12) Det bør gjennomføres en telling av jordbruksbedriftene i Unionen minst hvert tiende år, blant annet for å oppdatere 

basisregistrene for jordbruksbedrifter og de andre opplysningene som er nødvendige for stratifisering av utvalgene. Siste 

telling ble gjennomført i 2009/2010. 

13) I medlemsstater der periodene med feltarbeid for undersøkelsen for referanseåret 2020 sammenfaller med arbeidet som 

er planlagt for den tiårlige folketellingen, bør jordbruksundersøkelsen kunne framskyndes ett år for å unngå den svært 

krevende oppgaven det er å skulle gjennomføre to store datainnsamlinger samtidig. 

14) For å unngå å legge en unødig byrde på jordbruksbedriftene og de nasjonale forvaltningene bør det fastsettes terskler. I 

en korrekt analyse av strukturen i det europeiske jordbruket skal statistikken omfatte 98 % av jordbruksarealet i drift og 

av husdyrbestanden til jordbruksbedriftene. I enkelte medlemsstater innebærer dette at tersklene oppført i denne 

forordningen er for høye. Jordbruksbedriftene som ligger under disse tersklene, er imidlertid så små at en innsamling av 

et utvalg opplysninger én gang per tiår, er tilstrekkelig til å kunne vurdere deres struktur og innvirkningen på 

produksjonen, noe som fører til lavere kostnader og redusert byrde, samtidig som det fortsatt er mulig å utforme 

effektive politiske tiltak for å støtte og opprettholde små jordbruksstrukturer. 

15) Arealer brukt til jordbruksproduksjon bør inngå i den integrerte jordbruksstatistikken, herunder arealer brukt av to eller 

flere jordbruksbedrifter med felles rettigheter.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk statistikk og om oppheving av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om oversending av fortrolige statistiske opplysninger til De europeiske fellesskaps 

statistikkontor, rådsforordning (EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker og rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom om nedsettelse av en 

komité for De europeiske fellesskaps statistiske program (EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1337/2011 av 13. desember 2011 om europeisk statistikk over permanente vekster og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 357/79 og europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/109/EF (EUT L 347 av 30.12.2011, s. 7). 
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16) Det er nødvendig å motta informasjon om tilknytningen en jordbruksbedrift har til en foretaksgruppe der foretakene 

kontrolleres av et morforetak. 

17) For å redusere byrden for oppgavegiverne bør de nasjonale statistikkontorene og andre nasjonale myndigheter ha tilgang 

til administrative data i samsvar med artikkel 17a i forordning (EF) nr. 223/2009, i den utstrekning denne informasjonen 

er nødvendig for utvikling, utarbeiding og formidling av europeisk statistikk. 

18) Medlemsstatene eller ansvarlige nasjonale myndigheter bør, i den grad det er mulig, bestrebe seg på å modernisere 

metodene for innsamling av opplysninger om jordbruksbedrifter. Bruk av digitale løsninger bør fremmes på dette 

området. 

19) Med henblikk på fleksibiliteten i det europeiske jordbruksstatistikksystemet og for å forenkle og modernisere 

jordbruksstatistikken bør variablene som skal samles inn, deles inn i ulike innsamlingsgrupper (kjernedata og moduler) 

som varierer med hensyn til hyppighet og/eller representativitet. 

20) Svarbyrden og kostnadene kan reduseres ytterligere ved å gjenbruke opplysninger fra året før eller året etter 

referanseåret. Dette er særlig relevant for forhold der det ikke forventes noen større endringer fra det ene året til det 

neste. 

21) Med henblikk på fleksibilitet og for å redusere byrden for oppgavegiverne, de nasjonale statistikkontorene og andre 

nasjonale myndigheter bør medlemsstatene kunne benytte statistiske undersøkelser, administrative registre og andre 

kilder, metoder eller nyskapende tiltak, herunder vitenskapelig baserte og veldokumenterte metoder som imputering, 

estimering og modellberegning. 

22) Innsamling av opplysninger om bruk av næringsstoffer og vann og om produksjonsmetoder anvendt på 

jordbruksbedrifter bør forbedres for å skaffe til veie ytterligere statistikk som kan brukes til å utvikle en miljøvennlig 

jordbrukspolitikk, og for å forbedre kvaliteten på miljøindikatorene for jordbruket. 

23) For geokoding av jordbruksbedrifter bør temaet «Statistiske enheter» i samsvar med vedlegg III til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2007/2/EF(1) brukes. 

24) Kommisjonen skal ivareta de oversendte opplysningenes fortrolighet i samsvar med forordning (EF) nr. 223/2009. Det 

bør sikres et nødvendig vern av fortrolige opplysninger, blant annet ved å begrense bruken av beliggenhetsparametere til 

romlig analyse av informasjon og ved hensiktsmessig aggregering når statistikken offentliggjøres. Derfor bør det 

utvikles en harmonisert tilnærming til vern av fortrolige opplysninger og kvalitetsmessige aspekter ved formidling av 

opplysninger, samtidig som det jobbes for å gjøre onlinetilgangen til offisiell statistikk enkel og brukervennlig. 

25) All behandling av personopplysninger i henhold til denne forordningen er omfattet av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/679(2) og bestemmelser vedtatt i henhold til den nevnte forordningen og/eller 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(3), etter hva som er relevant. 

26) Ved Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006(4) ble det innført en standard for næringsgruppering i 

Unionen, som det henvises til i denne forordningen for å definere den relevante populasjonen av jordbruksbedrifter. 

27) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1059/2003(5) bør regionale enheter defineres i samsvar med 

nomenklaturen over regionale statistikkenheter (NUTS).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om opprettelse av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det 

europeiske fellesskap (INSPIRE) (EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) 

(EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1). 

(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). 

(4) 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). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1059/2003 av 26. mai 2003 om innføring av en felles nomenklatur over regionale 

statistikkenheter (NUTS) (EUT L 154 av 21.6.2003, s. 1). 
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28) Det bør kreves finansiering fra både medlemsstatene og Unionen over flere år for å gjennomføre innsamlingen av 

opplysninger. Det bør derfor fastsettes bestemmelser om et unionstilskudd til dette programmet gjennom Det europeiske 

garantifond for landbruket i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1306/2013(1). 

29) Denne forordningen fastsetter for hele den relevante flerårige finansielle rammes varighet en finansieringsramme som 

skal utgjøre det primære referansebeløpet for Europaparlamentet og Rådet under den årlige budsjettbehandlingen, slik 

det er definert i punkt 17 i den tverrinstitusjonelle avtalen av 2. desember 2013 mellom Europaparlamentet, Rådet og 

Kommisjonen om samarbeid om budsjettdisiplin, om samarbeid på budsjettområdet og om forsvarlig økonomisk 

forvaltning(2). Denne forordningen inneholder en bestemmelse om fastsettelse av budsjettet for ytterligere innsamlinger 

av opplysninger i forbindelse med den neste flerårige finansielle rammen. 

30) De økonomiske aspektene ved denne forordningen bør gjennomgås for perioden etter 2020, idet det tas hensyn til den 

nye flerårige finansielle rammen og andre relevante endringer av Unionens instrumenter. På grunnlag av denne 

gjennomgåelsen bør Kommisjonen vurdere å foreslå relevante endringer av denne forordningen. 

31) Ettersom målet for denne forordningen, som er en systematisk utarbeiding av europeisk statistikk over jordbruks-

bedrifter i Unionen, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av konsekvens og 

sammenlignbarhet 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 den nevnte 

artikkelen går denne forordningen ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

32) Forordning (EF) nr. 223/2009 fastsetter en referanseramme for europeisk statistikk og pålegger medlemsstatene å 

overholde statistikkprinsippene og kvalitetskriteriene angitt i den nevnte forordningen. Kvalitetsrapporter er avgjørende 

for å vurdere, forbedre og informere om kvaliteten på europeisk statistikk. ESS-komiteen har godkjent en ESS-standard 

for strukturen til kvalitetsrapporter i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 223/2009. Denne ESS-standarden bør 

bidra til harmonisering av kvalitetsrapporteringen i henhold til denne forordningen. 

33) Det er foretatt en konsekvensvurdering i samsvar med prinsippet om forsvarlig økonomistyring, slik at 

statistikkprogrammet som opprettes ved denne forordningen, er innrettet mot behovet for effektiv oppnåelse av målene, 

og slik at det allerede under utarbeidingsfasen tas hensyn til budsjettbegrensninger. 

34) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av denne forordningen bør Kommisjonen gis gjennomførings-

myndighet når det gjelder fastsettelse av beskrivelsene av variablene oppført i denne forordningen og de tekniske 

elementene i opplysningene som skal gis, fastsettelse av beskrivelsene av variablene og andre praktiske ordninger for 

innsamling av ad hoc-data som angitt i denne forordningen, samt fastsettelse av de praktiske ordningene for og 

innholdet i kvalitetsrapportene. Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 182/2011(3). Under utøvelsen av denne myndigheten bør Kommisjonen ta hensyn til aspekter som kostnader og 

administrative byrder for jordbruksbedrifter og for medlemsstater. 

35) For å ta hensyn til nye behov for opplysninger, hovedsakelig som følge av ny utvikling innenfor jordbruket, endret 

lovgivning og endrede politiske prioriteringer, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) delegeres til Kommisjonen når det gjelder endring av de 

detaljerte emnene oppført i denne forordningen og utfylling av de relevante moduldataene, ved å spesifisere hvilke 

opplysninger som i henhold til denne forordningen skal gis på ad hoc-basis. For å sikre kompatibilitet og tilrettelegge 

for bruk av andre datakilder bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV delegeres til 

Kommisjonen når det gjelder endring av variablene oppført i denne forordningen. Under utøvelsen av denne 

myndigheten bør Kommisjonen ta hensyn til aspekter som kostnader og administrative byrder for jordbruksbedrifter og 

for medlemsstater. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 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). 

(2) EUT C 373 av 20.12.2013, s. 1. 

(3) 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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herunder på ekspertnivå, og at disse samrådene gjennomføres i samsvar med prinsippene fastsatt i den tverrinsti-

tusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming(1). For å sikre lik deltakelse i utarbeidingen av 

delegerte rettsakter får Europaparlamentet og Rådet alle dokumenter samtidig som medlemsstatenes sakkyndige, og 

deres sakkyndige har systematisk adgang til møter i Kommisjonens ekspertgrupper der det arbeides med å forberede 

delegerte rettsakter. 

36) EUs datatilsyn er blitt rådspurt og vedtok en uttalelse 20. november 2017(2). 

37) ESS-komiteen er blitt rådspurt. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordningen fastsetter en ramme for europeisk statistikk på nivået for jordbruksbedrifter og inneholder bestemmelser 

om integrering av opplysninger om struktur med opplysninger om produksjonsmetoder, tiltak for utvikling av landdistriktene, 

jordbruksbaserte miljøaspekter og annen tilknyttet informasjon. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

a) «jordbruksbedrift» en teknisk-økonomisk enhet som er under én ledelse, og som driver økonomisk virksomhet innenfor 

jordbruket i samsvar med forordning (EF) nr. 1893/2006 under næringshovedgruppe A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 

eller under «bevaring av jordbruksareal i god jordbruks- og miljømessig stand» i næringshovedgruppe A.01.6 på Unionens 

økonomiske territorium, enten som hovedaktivitet eller som sekundær aktivitet. Med hensyn til virksomhet i klasse A.01.49 

er det bare virksomhetene «avl og oppdrett av halvtamme dyr eller andre levende dyr» (med unntak av oppdrett av insekter) 

og «biavl og produksjon av honning og bivoks» som er omfattet, 

b) «jordbruksenhet for fellesjord» en arealenhet som er omfattet av felles rettigheter, og som benyttes av to eller flere 

jordbruksbedrifter til jordbruksproduksjon, men som ikke er fordelt mellom dem, 

c) «region» den regionale enheten i nomenklaturen over regionale statistikkenheter (NUTS), fastsatt i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1059/2003, 

d) «dyreenhet» en standard målenhet som gjør det mulig å aggregere de ulike dyrekategoriene slik at de kan sammenlignes. 

Koeffisientene for fastsettelse av dyreenheter for enkeltkategoriene av dyr er oppført i vedlegg I, 

e) «jordbruksareal i drift» det landarealet som brukes til jordbruk, herunder åkerland, permanent gressmark, flerårige vekster 

og annet jordbruksareal i drift, 

f) «referanseår» det kalenderåret som referanseperiodene viser til, 

g) «kjøkkenhage» arealer brukt til produksjon av mat til eget forbruk, 

h) «modul» ett eller flere datasett organisert for å dekke visse emner, 

i) «emne» innholdet i opplysningene som skal samles inn om de statistiske enhetene, der hvert emne omfatter en rekke 

detaljerte emner, 

j) «detaljert emne» det detaljerte innholdet i opplysningene som skal samles inn om de statistiske enhetene knyttet til et 

bestemt emne, der hvert detaljerte emne omfatter en rekke variabler, 

k) «variabel» et kjennetegn ved en enhet som observeres, og som kan anta mer enn én verdi av et sett med verdier.  

  

(1) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1. 

(2) EUT C 14 av 16.1.2018, s. 6. 
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Artikkel 3 

Dekning 

1. Opplysningene som kreves i henhold til denne forordningen, skal omfatte 98 % av det samlede jordbruksarealet i drift 

(unntatt kjøkkenhager) og 98 % av dyreenhetene i hver medlemsstat. 

2. For å oppfylle disse kravene skal medlemsstatene framlegge opplysninger som er representative for jordbruksbedriftene 

og jordbruksenhetene for fellesjord som oppfyller minst én av de fysiske tersklene oppført i vedlegg II med hensyn til størrelsen 

på jordbruksarealet eller antallet dyreenheter. 

3. Som unntak fra dette kan medlemsstatene, dersom rammen angitt i nr. 2 representerer mer enn 98 % av den nasjonale 

jordbruksproduksjonen målt som standardresultat i samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1198/2014(1), med 

forbehold for forhåndsgodkjenning fra Kommisjonen (Eurostat), fastsette høyere fysiske eller tilsvarende økonomiske terskler 

for å redusere rammen, så lenge det oppnås en dekning på 98 % av det samlede jordbruksarealet i drift (unntatt kjøkkenhager) 

og 98 % av dyreenhetene i medlemsstatene. 

4. Dersom rammen angitt i nr. 2 i denne artikkelen ikke representerer 98 % av jordbruksarealet i drift og 98 % av 

dyreenhetene, skal medlemsstatene utvide rammen i samsvar med artikkel 6 ved å fastsette lavere terskler enn dem som er 

nevnt i nr. 2 i denne artikkelen, og/eller ved å fastsette ytterligere terskler. 

Artikkel 4 

Datakilder og metoder 

1. For å innhente opplysningene nevnt i denne forordningen skal medlemsstatene bruke én eller flere av følgende kilder eller 

metoder, forutsatt at informasjonen gjør det mulig å utarbeide statistikk som oppfyller kvalitetskravene fastsatt i artikkel 11: 

a) Statistiske undersøkelser. 

b) De administrative datakildene angitt i nr. 2 i denne artikkelen. 

c) Andre kilder, metoder eller nyskapende tiltak. 

2. Medlemsstatene kan bruke opplysninger fra det integrerte forvaltnings- og kontrollsystemet (IACS) opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1307/2013(2), systemet for identifikasjon og registrering av storfe opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000(3), systemet for identifikasjon og registrering av sauer og geiter 

opprettet ved rådsforordning (EF) nr. 21/2004(4), vingårdsregisteret gjennomført i samsvar med artikkel 145 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013(5) og registrene for økologisk jordbruk opprettet i henhold til 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007(6). Medlemsstatene kan også bruke administrative kilder tilknyttet særlige tiltak for utvikling 

av landdistriktene. 

3. Medlemsstater som velger å bruke andre kilder, metoder eller nyskapende tiltak nevnt i nr. 1 bokstav c), skal underrette 

Kommisjonen (Eurostat) i året før referanseåret og framlegge nærmere opplysninger om kvaliteten på dataene fra kildene, 

metodene eller de nyskapende tiltakene og om datainnsamlingsmetodene som skal brukes.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1198/2014 av 1. august 2014 om utfylling av rådsforordning (EF) nr. 1217/2009 om opprettelse 

av et nett for innsamling av regnskapsdata om inntekt og næringsvirksomhet for driftsenheter i landbruket i Den europeiske union 

(EUT L 321 av 7.11.2014, s. 2). 

(2) 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). 

(3) 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). 

(4) Rådsforordning (EF) nr. 21/2004 av 17. desember 2003 om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av sauer og geiter og 

om endring av forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 av 9.1.2004, s. 8). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om opprettelse av en felles markedsordning for 

landbruksvarer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT 

L 347 av 20.12.2013, s. 671). 

(6) 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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4. Nasjonale myndigheter med ansvar for å oppfylle kravene i denne forordningen, skal ha tilgang til og rett til å benytte 

informasjon raskt og kostnadsfritt, herunder primærdata om jordbruksbedrifter og personopplysninger om bedriftenes 

innehavere som finnes i administrative registre som er opprettet på deres nasjonale territorium i henhold til artikkel 17a i 

forordning (EF) nr. 223/2009. De nasjonale myndighetene og eierne av de administrative registrene skal opprette nødvendige 

samarbeidsordninger. 

Artikkel 5 

Kjernestrukturdata 

1. Medlemsstatene skal for referanseårene 2020, 2023 og 2026 samle inn og framlegge kjernestrukturdata («kjernedata»), 

som oppført i vedlegg III, for jordbruksbedriftene nevnt i artikkel 3 nr. 2 og 3. Innsamlingen av kjernedata for referanseåret 

2020 skal utføres som en telling. 

2. Innsamlingene av kjernedata for referanseårene 2023 og 2026 kan gjennomføres på grunnlag av utvalg. I så fall skal 

medlemsstatene sørge for at de veide resultatene er statistisk representative for jordbruksbedriftene i hver region, og at de er 

utformet slik at de oppfyller presisjonskravene fastsatt i vedlegg V. 

3. Dersom en variabel oppført i vedlegg III har lav eller ingen utbredelse i en medlemsstat, kan variabelen utelates fra 

datainnsamlingen, forutsatt at den berørte medlemsstaten i kalenderåret før referanseåret framlegger informasjon for 

Kommisjonen (Eurostat) som behørig begrunner hvorfor den er utelatt. 

4. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter beskrivelser av variablene oppført i 

vedlegg III. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 17 nr. 2 senest 28. februar 2019 for 

referanseåret 2020, senest 31. desember 2021 for referanseåret 2023 og senest 31. desember 2024 for referanseåret 2026. 

5. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 16 med hensyn til endringer av 

variablene oppført i vedlegg III når det er nødvendig for harmonisering med datakildene angitt i artikkel 4 nr. 2 for årene 2023 

og 2026. I utøvelsen av sin myndighet skal Kommisjonen sikre at slike delegerte rettsakter bare erstatter variabler oppført i 

vedlegg III som ikke lenger kan utledes fra de angitte datakildene. Ved erstatning skal Kommisjonen sikre at de nye variablene 

kan utledes fra datakildene angitt i artikkel 4 nr. 2. Den skal videre sikre at slike delegerte rettsakter er behørig begrunnet og 

ikke medfører en betydelig tilleggsbyrde eller betydelige tilleggskostnader for medlemsstatene eller oppgavegiverne. 

6. Disse delegerte rettsaktene skal vedtas senest 30. september 2021 for referanseåret 2023 og senest 30. september 2024 for 

referanseåret 2026. 

Artikkel 6 

Utvidelse av rammen 

1. Medlemsstater som utvider rammen i samsvar med artikkel 3 nr. 4, skal for referanseåret 2020 framlegge kjernedata om 

jordbruksbedriftene som inngår i den nevnte rammeutvidelsen, med opplysningene angitt i vedlegg III. 

2. Innsamlingen av opplysninger om bedriftene i rammeutvidelsen kan gjennomføres på grunnlag av utvalg. I så fall skal 

medlemsstatene sørge for at de veide resultatene er statistisk representative for jordbruksbedriftene i hver region, og at de er 

utformet slik at de oppfyller presisjonskravene fastsatt i vedlegg V. 

Artikkel 7 

Moduldata 

1. Medlemsstatene skal samle inn og framlegge moduler om emnene og de detaljerte emnene oppført i vedlegg IV for 

følgende referanseår: 

a) Modulen om arbeidskraft og andre inntektsbringende aktiviteter for 2020, 2023 og 2026. 

b) Modulen om utvikling av landdistriktene for 2020, 2023 og 2026.  
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c) Modulen om husdyrbygninger og håndtering av husdyrgjødsel for 2020 og 2026. 

d) Modulen om vanning for 2023. 

e) Modulen om jorddyrkingsmetoder for 2023. 

f) Modulen om maskiner og utstyr for 2023. 

g) Modulen om frukthager for 2023. 

h) Modulen om vingårder for 2026. 

2. Disse datainnsamlingene skal omfatte jordbruksbedriftene nevnt i artikkel 3 nr. 2 og 3. 

3. Innsamlingen av moduldata kan gjennomføres på grunnlag av utvalg av jordbruksbedrifter. I så fall skal medlemsstatene 

sørge for at de veide resultatene er statistisk representative for jordbruksbedriftene i hver region, og at de er utformet slik at de 

oppfyller presisjonskravene fastsatt i vedlegg V. 

4. Modulene skal samles inn fra delutvalg av jordbruksbedriftene som kjernedata samles inn for. Modulene skal gjenspeile 

situasjonen i referanseåret, men kan bygge på året før eller året etter referanseåret for modulene nevnt i nr. 1 bokstav f), g) og h) 

i denne artikkelen. I alle tilfeller skal hver post med opplysninger om moduler ledsages av kjernedataene oppført i vedlegg III. 

5. Medlemsstater med minst 1 000 hektar med en av vekstene som er nevnt under de detaljerte emnene i modulen om 

frukthager i vedlegg IV, og som utelukkende eller hovedsakelig produserer for markedet, skal gjennomføre modulen om 

frukthager for den aktuelle veksten. 

6. Medlemsstater med minst 1 000 hektar vingårder som er beplantet med vinstokker med druer til vinproduksjon, og som 

utelukkende eller hovedsakelig produserer for markedet, skal gjennomføre modulen om vingårder. 

7. Medlemsstater med mindre enn 2 % vanningsbart areal av jordbruksarealet i drift, uten regioner på NUTS 2-nivå med 

minst 5 % vanningsbart areal av jordbruksarealet i drift, skal unntas fra å gjennomføre modulen om vanning. 

8. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen (Eurostat) om tilfellene nevnt i nr. 5, 6 og 7 innen utgangen av juni året før 

det respektive referanseåret. 

9. Dersom en variabel har lav eller ingen utbredelse i en medlemsstat, kan variabelen utelates fra datainnsamlingen, forutsatt 

at det i kalenderåret før referanseåret framlegges informasjon for Kommisjonen (Eurostat) som behørig begrunner hvorfor den 

er utelatt. 

Artikkel 8 

Tekniske spesifikasjoner for moduldata 

1. Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter følgende tekniske spesifikasjoner for opplysningene som 

skal innberettes for hver modul og det tilknyttede emnet og detaljerte emnet oppført i vedlegg IV: 

a) Listen over variabler. 

b) Beskrivelser av variablene. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 17 nr. 2 senest 28. februar 2019 for 

referanseåret 2020, senest 31. desember 2021 for referanseåret 2023 og senest 31. desember 2024 for referanseåret 2026. 

2. Når Kommisjonen vedtar gjennomføringsrettsaktene som fastsetter listen over variabler i samsvar med nr. 1, skal den 

sikre at det samlede antall kjerne- og modulvariabler ikke overstiger 300 variabler i 2020, 470 variabler i 2023 og 350 variabler 

i 2026. 

3. For årene 2023 og 2026 gis Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 16 når det 

gjelder endringer av de detaljerte emnene oppført i vedlegg IV. Når Kommisjonen utøver sin myndighet, skal den sikre at 
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slike delegerte rettsakter ikke i vesentlig grad øker den byrden som antallet variabler innebærer. Særlig skal Kommisjonen 

sørge for at de delegerte rettsaktene ikke medfører en økning i antallet variabler nevnt i nr. 2 i denne artikkelen, og at høyst  

20 % av de detaljerte emnene oppført i vedlegg IV endres for hver modul gjennom delegerte rettsakter. Dersom 20 % utgjør 

mindre enn ett detaljert emne, kan imidlertid ett detaljert emne endres. 

4. Disse delegerte rettsaktene skal vedtas senest 30. september 2021 for referanseåret 2023 og senest 30. september 2024 for 

referanseåret 2026. 

5. Gjennomføringsrettsaktene nevnt i nr. 1 og 2 og de delegerte rettsaktene nevnt i nr. 3 skal ikke medføre vesentlige 

tilleggskostnader som innebærer en uforholdsmessig og urimelig byrde for jordbruksbedriftene og for medlemsstatene. 

Artikkel 9 

Ad hoc-data 

1. Kommisjonen gis i samsvar med artikkel 16 myndighet til å vedta delegerte rettsakter som utfyller moduldataene angitt i 

vedlegg IV, dersom innsamling av ytterligere opplysninger anses som nødvendig. Disse delegerte rettsaktene skal inneholde 

nærmere opplysninger om følgende: 

a) Emnene og de detaljerte emnene som skal inngå i ad hoc-modulen, og årsakene til behovet for slik ytterligere statistikk. 

b) Referanseåret. 

2. Kommisjonen gis myndighet til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i nr. 1 fra og med referanseåret 2023 og deretter 

med tre års mellomrom. Den skal ikke foreslå ad hoc-moduler for referanseår hvor datainnsamlingen gjennomføres som en 

telling. 

3. Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter 

a) en liste over variablene som skal oversendes Kommisjonen (Eurostat), med høyst 20 variabler og de tilhørende 

målenhetene, 

b) beskrivelser av variablene, 

c) presisjonskravene, 

d) referanseperiodene, 

e) oversendingsdatoene. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 17 nr. 2 senest  

12 måneder før referanseårets start. 

4. De delegerte rettsaktene nevnt i nr. 1 i denne artikkelen og gjennomføringsrettsaktene nevnt i nr. 3 i denne artikkelen skal 

ikke medføre vesentlige tilleggskostnader som innebærer en uforholdsmessig og urimelig byrde for jordbruksbedriftene og for 

medlemsstatene. 

Artikkel 10 

Referanseperiode 

De innsamlede opplysningene skal gjelde ett enkelt referanseår som er felles for alle medlemsstater, og skal vise til situasjonen i 

en bestemt periode eller på en bestemt dato som følger: 

a) For variabler som gjelder jordbruksjord skal arealbruk vise til referanseåret. Når det gjelder vekster som dyrkes etter 

hverandre på samme stykke jord, skal arealbruk vise til en vekst som høstes i referanseåret, uavhengig av når den ble sådd. 

b) For variabler som gjelder vanning og jorddyrkingsmetoder, er referanseperioden en tolvmånedersperiode som slutter i 

referanseåret, og som skal fastsettes av hver enkelt medlemsstat for å dekke de tilhørende produksjonssyklusene.  
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c) For variabler som gjelder husdyr, husdyrbygninger og håndtering av husdyrgjødsel, skal det av hver medlemsstat fastsettes 

en felles referansedag i referanseåret. Variablene som gjelder håndtering av husdyrgjødsel, skal vise til en 

tolvmånedersperiode som omfatter den nevnte datoen. 

d) For variabler som gjelder arbeidskraft, skal det av hver medlemsstat fastsettes en referanseperiode på tolv måneder som 

slutter på en referansedag i referanseåret. 

e) For variabler som gjelder tiltak for utvikling av landdistriktene som gjennomføres i de enkelte jordbruksbedriftene, skal 

referanseperioden være den treårsperioden som slutter 31. desember i referanseåret. 

f) For alle andre variabler skal hver medlemsstat fastsette en felles referansedag i referanseåret. 

Artikkel 11 

Kvalitet 

1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre kvaliteten på oversendte data og metadata. 

2. I denne forordningen får kvalitetskriteriene fastsatt i artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 223/2009 anvendelse. 

3. Kommisjonen (Eurostat) skal vurdere kvaliteten på oversendte data og metadata. 

4. For dette formålet skal medlemsstatene for hvert referanseår som omfattes av denne forordningen, oversende 

Kommisjonen (Eurostat) en kvalitetsrapport som beskriver den statistiske prosessen, og særlig 

a) metadata som beskriver metoden som brukes, og hvordan de tekniske spesifikasjonene er oppfylt, med henvisning til 

spesifikasjonene fastsatt ved denne forordningen, 

b) opplysninger om overholdelse av minstekravene til utvalgsgrunnlaget som er brukt, herunder ved utarbeidingen og 

oppdateringen av dette grunnlaget, som fastsatt i denne forordningen. 

Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter nærmere ordninger for og innholdet i kvalitetsrapportene. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 17 nr. 2 og skal ikke 

medføre en betydelig tilleggsbyrde eller betydelige tilleggskostnader for medlemsstatene. 

5. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen (Eurostat) snarest mulig om eventuelle relevante opplysninger eller 

endringer med hensyn til gjennomføringen av denne forordningen som kan påvirke kvaliteten på oversendte data. 

6. På anmodning fra Kommisjonen (Eurostat) skal medlemsstatene framlegge ytterligere presiseringer som kreves for å 

vurdere kvaliteten på de statistiske opplysningene. 

Artikkel 12 

Oversending av data og metadata samt frister 

1. For referanseåret 2020 skal medlemsstatene oversende Kommisjonen (Eurostat) validerte kjernedata og moduldata samt 

en kvalitetsrapport innen 15 måneder etter referanseårets slutt. 

2. For referanseårene 2023 og 2026 skal medlemsstatene oversende Kommisjonen (Eurostat) validerte kjernedata og 

moduldata samt en kvalitetsrapport innen 12 måneder etter referanseårets slutt. 

3. Dataene som oversendes Kommisjonen (Eurostat), skal gjelde på nivået for jordbruksbedrifter. Moduldata og ad hoc-data 

skal knyttes til kjernedataene i vedlegg III på nivået for jordbruksbedrifter for samme referanseår. De oversendte postene skal 

omfatte ekstrapoleringsfaktorer og opplysninger om stratifisering. 

4. Medlemsstatene skal oversende data og metadata i et teknisk format fastsatt av Kommisjonen (Eurostat). Dataene og 

metadataene skal oversendes Kommisjonen (Eurostat) gjennom den sentrale dataportalen.  
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Artikkel 13 

Unionsbidrag 

1. Ved gjennomføringen av denne forordningen skal Unionen gi tilskudd til de nasjonale statistikkontorer og andre nasjonale 

myndigheter nevnt i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 223/2009 til følgende formål: 

a) Utvikling og/eller gjennomføring av opplysningskrav. 

b) Utvikling av metoder for modernisering av statistikksystemer med henblikk på å forbedre kvaliteten eller redusere 

kostnadene og den administrative byrden forbundet med utarbeiding av integrert jordbruksstatistikk ved hjelp av kildene og 

metodene nevnt i artikkel 4. 

2. Medlemsstatene skal motta tilskudd fra Unionen til dekning av kostnadene ved datainnsamlingen som er angitt i artikkel 

5, 6 og 7, innenfor virkeområdet for finansieringsrammen angitt i artikkel 14. 

3. Unionens økonomiske bidrag nevnt i nr. 2 skal ikke overstige 75 % av de støtteberettigede kostnadene, med forbehold for 

maksimumsbeløpene angitt i nr. 4 og 5. 

4. For de samlede kostnadene for innsamling av kjernedata og moduldata for 2020 skal Unionens økonomiske bidrag være 

begrenset til maksimumsbeløpene angitt nedenfor: 

a) 50 000 euro hver for Luxembourg og Malta. 

b) 1 000 000 euro hver for Østerrike, Kroatia, Irland og Litauen. 

c) 2 000 000 euro hver for Bulgaria, Tyskland, Ungarn, Portugal og Det forente kongerike. 

d) 3 000 000 euro hver for Hellas, Spania og Frankrike. 

e) 4 000 000 euro hver for Italia, Polen og Romania. 

f) 300 000 euro hver for alle andre medlemsstater. 

5. For innsamling av kjernedata og moduldata for 2023 og 2026 skal maksimumsbeløpene angitt i nr. 4 reduseres med 50 %, 

med forbehold for bestemmelsene i den flerårige finansielle rammen for perioden etter 2020. 

6. For innsamling av ad hoc-dataene angitt i artikkel 9 skal Unionen gi tilskudd til de nasjonale statistikkontorer og andre 

nasjonale myndigheter nevnt i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 223/2009 for å bidra til å dekke kostnadene for innsamling 

av ad hoc-data. Unionens økonomiske bidrag skal ikke overstige 90 % av de støtteberettigede kostnadene. 

7. Unionens økonomiske bidrag til tilskuddene nevnt i nr. 2 i denne artikkelen skal finansieres av Det europeiske garantifond 

for landbruket i henhold til artikkel 4 nr. 2 bokstav d) i forordning (EU) nr. 1306/2013. 

Artikkel 14 

Finansieringsramme 

1. Unionens finansieringsramme for gjennomføringen av programmet for datainnsamling for referanseåret 2020, herunder de 

nødvendige bevilgningene til forvaltning, vedlikehold og utvikling av databasesystemene som brukes i Kommisjonen til å 

behandle de opplysningene som medlemsstatene framlegger i henhold til denne forordningen, skal være 40 000 000 euro for 

perioden 2018–2020, som inngår i den flerårige finansielle rammen for 2014–2020. 

2. Etter datoen for ikrafttredelse av den flerårige finansielle rammen etter 2020, skal beløpet for perioden etter 2020 

fastsettes av Europaparlamentet og Rådet etter forslag fra Kommisjonen. 

Artikkel 15 

Vern av Unionens økonomiske interesser 

1. Kommisjonen skal treffe egnede tiltak for å sikre at Unionens økonomiske interesser beskyttes ved gjennomføring av 

tiltak som finansieres i henhold til denne forordningen, gjennom forebyggende tiltak mot bedrageri, korrupsjon og annen 

ulovlig virksomhet, gjennom konsekvente og effektive kontroller og, dersom det avdekkes uregelmessigheter, gjennom 

inndrivelse av urettmessig utbetalte beløp og eventuelt gjennom administrative og økonomiske sanksjoner som er 

virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen og virker avskrekkende.  
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2. Kommisjonen eller dens representanter og Revisjonsretten skal ha myndighet til å utføre revisjon, basert på dokumenter 

og stedlig kontroll, hos alle tilskuddsmottakere, leverandører, underleverandører og tredjeparter som direkte eller indirekte har 

mottatt unionsmidler gjennom programmet. 

3. Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF) kan, i samsvar med framgangsmåtene fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 883/2013(1) og rådsforordning (Euratom, EF) nr. 2185/96(2), foreta 

undersøkelser, herunder stedlig kontroll og tilsyn hos markedsdeltakere som direkte eller indirekte berøres av slik finansiering, 

med henblikk på å fastslå hvorvidt det har forekommet bedrageri, korrupsjon eller annen ulovlig virksomhet som påvirker 

Unionens økonomiske interesser i forbindelse med en avtale eller beslutning om tilskudd eller en kontrakt som finansieres 

direkte eller indirekte innenfor rammen av denne forordningen. 

4. Samarbeidsavtaler med tredjestater og internasjonale organisasjoner samt avtaler og beslutninger om tilskudd som følger 

av gjennomføringen av denne forordningen, skal uttrykkelig gi Kommisjonen, Revisjonsretten og OLAF myndighet til å 

gjennomføre slike revisjoner samt stedlig kontroll og tilsyn. 

5. Dersom gjennomføringen av et tiltak helt eller delvis utkontrakteres eller underkontrakteres, eller dersom den krever 

tildeling av en innkjøpskontrakt eller økonomisk støtte til en tredjepart, skal kontrakten, avtalen om tilskudd eller beslutningen 

om tilskudd omfatte leverandørens eller mottakerens forpliktelse til å kreve at en eventuell berørt tredjepart uttrykkelig 

anerkjenner den myndighet som er tillagt Kommisjonen, Revisjonsretten og OLAF. 

6. Nr. 4 og 5 får anvendelse uten å berøre nr. 1, 2 og 3. 

Artikkel 16 

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 5 nr. 6, artikkel 8 nr. 3 og artikkel 9 nr. 1 skal gis 

Kommisjonen for en periode på fem år fra 27. august 2018. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte 

myndigheten senest ni måneder før utgangen av femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med 

perioder av samme varighet med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg slik forlengelse senest tre måneder før 

utgangen av hver periode. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 5 nr. 6, artikkel 8 nr. 3 og artikkel 9 nr. 1 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. Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den rådføre seg med sakkyndige utpekt av hver medlemsstat i samsvar 

med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming. 

5. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 5 nr. 6, artikkel 8 nr. 3 og artikkel 9 nr. 1 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. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen 

med to måneder. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 av 11. september 2013 om undersøkelser som foretas av Det europeiske 

kontor for bedrageribekjempelse (OLAF), og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 og rådsforordning 

(Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 av 18.9.2013, s. 1). 

(2) Rådsforordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 av 11. november 1996 om kontroll og inspeksjon på stedet som foretas av Kommisjonen for å 

verne De europeiske fellesskaps økonomiske interesser mot bedrageri og andre uregelmessigheter (EFT L 292 av 15.11.1996, s. 2). 
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Artikkel 17 

Komitéprosedyre 

1. Kommisjonen skal bistås av ESS-komiteen nedsatt ved forordning (EF) nr. 223/2009. Den nevnte komitéen 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 18 

Rapport fra Kommisjonen 

Senest 31. desember 2024 skal Kommisjonen, etter samråd med ESS-komiteen, legge fram for Europaparlamentet og Rådet en 

rapport om gjennomføringen og oppnåelsen av målene i denne forordningen. 

Artikkel 19 

Unntak 

Som unntak fra artikkel 5, artikkel 6 nr. 1, artikkel 7 nr. 1 bokstav a), b) og c), artikkel 8 nr. 2, artikkel 12 nr. 1, artikkel 13  

nr. 4, artikkel 14 nr. 1 og vedlegg V skal henvisningene til år 2020 ved behov erstattes med henvisninger til år 2019 for Hellas 

og Portugal. 

Artikkel 20 

Oppheving 

1. Forordning (EU) nr. 1337/2011 oppheves med virkning fra 1. januar 2022. 

2. Forordning (EF) nr. 1166/2008 oppheves med virkning fra 1. januar 2019. 

3. Henvisninger til de opphevede forordningene skal forstås som henvisninger til denne forordningen. 

Artikkel 21 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 18. juli 2018. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

J. BOGNER-STRAUSS 

Formann 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 200 av 7.8.2018, s. 14–29.] 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/237 

av 8. februar 2019 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal 

regnskapsstandard (IAS) nr. 28(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble det vedtatt visse internasjonale standarder og tolkninger som 

forelå 15. oktober 2008. 

2) 12. oktober 2017 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) «Langsiktige interesser i tilknyttede 

foretak og felleskontrollert virksomhet» (endringer av IAS 28) innenfor rammen av sin årlige forbedringsprosess med 

sikte på å gjøre de internasjonale regnskapsstandardene mer enhetlige og klarere. Formålet med endringene er å 

presisere at verdifallskravene i internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 9: «Finansielle instrumenter» 

får anvendelse på langsiktige interesser i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet. 

3) Etter samråd med EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) konkluderer Kommisjonen med at 

endringene av internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert 

virksomhet» oppfyller kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 endres internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 28: «Investeringer i tilknyttede 

foretak og felleskontrollert virksomhet» som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 1. januar 2019 

eller senere. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 39 av 11.2.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 328/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 

5.3.2020, s. 98. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1). 

2021/EØS/30/84 
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Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel 8. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

Langsiktige interesser i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet 

(Endringer av IAS 28) 

Endringer av IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet» 

Nr. 14A og 45G-45K tilføyes, og nr. 41 utgår. 

EGENKAPITALMETODEN 

14A Et foretak anvender også IFRS 9 på andre finansielle instrumenter i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert 

virksomhet som egenkapitalmetoden ikke anvendes på. Disse omfatter langsiktige interesser som i realiteten utgjør en 

del av foretakets nettoinvestering i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet (se nr. 38). Et foretak 

anvender IFRS 9 på slike langsiktige interesser før det anvender nr. 38 og nr. 40-43 i denne standard. Ved anvendelse av 

IFRS 9 skal foretaket ikke ta hensyn til eventuelle justeringer av den balanseførte verdien av langsiktige interesser som 

oppstår ved anvendelse av denne standard. 

ANVENDELSE AV EGENKAPITALMETODEN 

... 

41. [Utgår] 

... 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

... 

45G Ved «Langsiktige interesser i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet», utgitt i oktober 2017, ble nr. 14A 

tilføyd, og nr. 41 utgikk. Et foretak skal anvende disse endringene med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8 på 

årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2019 eller senere, bortsett fra slik det er angitt i nr. 45H–45K. 

Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene tidligere, skal det opplyse om dette. 

45H Et foretak som første gang anvender endringene i nr. 45G samtidig som det første gang anvender IFRS 9, skal anvende 

overgangsbestemmelsene i IFRS 9 på de langsiktige interessene som er beskrevet i nr. 14A. 

45I Et foretak som første gang anvender endringene i nr. 45G etter at det har anvendt IFRS 9 første gang, skal anvende de 

overgangsbestemmelsene i IFRS 9 som er nødvendige for anvendelse av kravene fastsatt i nr. 14A, på langsiktige 

interesser. For dette formål skal henvisninger til tidspunktet for førstegangsanvendelse i IFRS 9 forstås som henvisninger 

til begynnelsen av årsrapporteringsperioden der foretaket første gang anvender disse endringene (tidspunktet for 

førstegangsanvendelse av disse endringene). Foretaket er ikke pålagt å justere tidligere perioder for å gjenspeile 

anvendelsen av endringene. Foretaket kan justere tidligere perioder bare dersom det er mulig uten bruk av senere 

kunnskap. 

45J Ved førstegangsanvendelse av endringene i nr. 45G er et foretak som anvender det midlertidige unntaket fra IFRS 9 i 

samsvar med IFRS 4: «Forsikringskontrakter», ikke pålagt å justere tidligere perioder for å gjenspeile anvendelsen av 

endringene. Foretaket kan justere tidligere perioder bare dersom det er mulig uten bruk av senere kunnskap. 

45K Dersom et foretak ikke justerer tidligere perioder ved å anvende nr. 45I og 45J på tidspunktet for førstegangsanvendelse 

av endringene, skal det i åpningssaldoen for opptjent egenkapital (eller en annen bestanddel av egenkapitalen, alt etter 

hva som er relevant) innregne differansen mellom 

a) den tidligere balanseførte verdien av langsiktige interesser som er beskrevet i nr. 14A på dette tidspunktet, og 

b) den balanseførte verdien av langsiktige interesser på dette tidspunktet. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/402 

av 13. mars 2019 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal 

regnskapsstandard (IAS) nr. 19(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble det vedtatt visse internasjonale standarder og tolkninger som 

forelå 15. oktober 2008. 

2) 7. februar 2018 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) «Endring, avkorting eller oppgjør av 

ordningen» (endringer av IAS 19) innenfor rammen av sin årlige forbedringsprosess med sikte på å gjøre de 

internasjonale regnskapsstandardene mer enhetlige og klarere. Formålet med endringene er å presisere at et foretak, etter 

endring, avkorting eller oppgjør av en ytelsesbasert pensjonsordning, bør anvende de ajourførte forutsetningene fra den 

nye målingen av sin netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelse (-eiendel) for resten av rapporteringsperioden. 

3) Etter samråd med EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) konkluderer Kommisjonen med at 

endringene av internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 19: «Ytelser til ansatte» oppfyller kriteriene for vedtakelse 

fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 endres internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 19: «Ytelser til ansatte» som 

fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 1. januar 2019 

eller senere. 

Artikkel 3 

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 72 av 14.3.2019, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 329/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 

5.3.2020, s. 99. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1). 

2021/EØS/30/85 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 13. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Endring, avkorting eller oppgjør av ordningen 

(Endringer av IAS 19) 

Endringer av IAS 19: «Ytelser til ansatte» 

Nr. 101A, 122A, 123A og 179 tilføyes, og nr. 57, 99, 120, 123, 125, 126 og 156 endres. Ny overskrift tilføyes før nr. 122A. 

PENSJONSYTELSER: YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER 

... 

Innregning og måling 

... 

57. Foretakets regnskapsføring av ytelsesbaserte pensjonsordninger innebærer at foretaket 

... 

c) fastsetter de beløp som skal innregnes i resultatet, dvs. 

i) kostnad ved pensjonsopptjening (se nr. 70-74 og nr. 122A), 

... 

... 

Kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening og gevinster og tap ved oppgjør 

99. Når kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening, eller en gevinst eller et tap ved oppgjør, fastsettes, skal 

et foretak måle på nytt den netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen (-eiendelen) ved hjelp av løpende virkelig 

verdi av pensjonsmidlene og gjeldende aktuarmessige forutsetninger (herunder løpende rente og andre løpende 

priser i markedet) som gjenspeiler: 

(a) de ytelsene som tilbys i henhold til ordningen, og pensjonsmidlene før ordningen endres, avkortes eller 

gjøres opp, og 

(b) de ytelsene som tilbys i henhold til ordningen, og pensjonsmidlene etter at ordningen er endret, avkortet 

eller gjort opp. 

... 

101A Når endring, avkorting eller oppgjør av ordningen skjer, skal et foretak innregne og måle alle kostnader ved tidligere 

perioders pensjonsopptjening, eller en gevinst eller et tap ved oppgjør, i samsvar med nr. 99–101 og nr. 102–112. I den 

forbindelse skal foretaket ikke ta hensyn til virkningen av den øvre grensen for eiendelen. Et foretak skal deretter 

fastsette virkningen av den øvre grensen for eiendelen etter at ordningen er endret, avkortet eller gjort opp, og skal 

innregne eventuelle endringer i den virkningen i samsvar med nr. 57 bokstav d). 

... 

Bestanddeler av ytelsesbaserte pensjonskostnader 

120. Et foretak skal, unntatt i den utstrekning en annen internasjonal standard for finansiell rapportering krever 

eller tillater at de inkluderes i en eiendels anskaffelseskost, innregne bestanddelene av ytelsesbaserte 

pensjonskostnader slik:  

(a) kostnad ved pensjonsopptjening (se nr. 66–112 og nr. 122A) i resultatet, 

... 

Kostnad ved inneværende periodes pensjonsopptjening 

122A Et foretak skal beregne kostnad ved inneværende periodes pensjonsopptjening ved å anvende aktuarmessige 

forutsetninger fastsatt ved begynnelsen av årsrapporteringsperioden. Dersom et foretak foretar en ny måling av 

den netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen (-eiendelen) i samsvar med nr. 99, skal det imidlertid fastsette 
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kostnaden ved inneværende periodes pensjonsopptjening for resten av årsrapporteringsperioden etter at 

ordningen er endret, avkortet eller gjort opp, ved hjelp av de aktuarmessige forutsetningene som ble benyttet til 

å måle den netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen (-eiendelen) på nytt i samsvar med nr. 99 bokstav b). 

Nettorente på den netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen (-eiendelen) 

123. Et foretak skal fastsette nettorenten på den netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen (-eiendelen) ved å 

multiplisere den netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen (-eiendelen) med diskonteringsrenten angitt i nr. 83. 

123A For å fastsette nettorenten i samsvar med nr. 123 skal foretaket anvende den netto ytelsesbaserte 

pensjonsforpliktelsen (-eiendelen) og diskonteringsrenten fastsatt ved begynnelsen av årsrapporteringsperioden. 

Dersom et foretak foretar en ny måling av den netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen (-eiendelen) i samsvar 

med nr. 99, skal det imidlertid fastsette nettorenten for resten av årsrapporteringsperioden etter at ordningen er 

endret, avkortet eller gjort opp, ved hjelp av: 

(a) den netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen (-eiendelen) fastsatt i samsvar med nr. 99 bokstav b), og 

(b) diskonteringsrenten som benyttes til å måle den netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen (-eiendelen) i 

samsvar med nr. 99 bokstav b). 

Ved anvendelse av nr. 123A skal foretaket også ta hensyn til eventuelle endringer i den netto ytelsesbaserte 

pensjonsforpliktelsen (-eiendelen) i løpet av perioden som følge av bidrag eller ytelsesutbetalinger. 

... 

125. Renteinntekt på pensjonsmidler er en bestanddel av avkastningen på pensjonsmidler, og blir fastsatt ved å multiplisere 

den virkelige verdien av pensjonsmidlene med diskonteringsrenten angitt i nr. 123A. Et foretak skal fastsette den 

virkelige verdien av pensjonsmidlene ved begynnelsen av årsrapporteringsperioden. Dersom et foretak foretar en ny 

måling av den netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen (-eiendelen) i samsvar med nr. 99, skal det imidlertid fastsette 

renteinntekt for resten av årsrapporteringsperioden etter at ordningen er endret, avkortet eller gjort opp, ved hjelp av de 

pensjonsmidlene som ble benyttet til å måle den netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen (-eiendelen) på nytt i 

samsvar med nr. 99 bokstav b). Ved anvendelse av nr. 125 skal foretaket også ta hensyn til eventuelle endringer i 

pensjonsmidlene som holdes i løpet av perioden som følge av bidrag eller ytelsesutbetalinger. Forskjellen mellom 

renteinntekten på pensjonsmidler og avkastningen på pensjonsmidler blir inkludert i den nye målingen av den netto 

ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen (-eiendelen). 

126. Rente på virkningen av den øvre grensen for eiendelen er en del av den samlede endringen i virkningen av den øvre 

grensen for eiendelen, og fastsettes ved å multiplisere virkningen av den øvre grensen for eiendelen med 

diskonteringsrenten angitt i nr. 123A. Et foretak skal fastsette virkningen av den øvre grensen for eiendelen ved 

begynnelsen av årsrapporteringsperioden. Dersom et foretak foretar en ny måling av den netto ytelsesbaserte 

pensjonsforpliktelsen (-eiendelen) i samsvar med nr. 99, skal det imidlertid fastsette renten på virkningen av den øvre 

grensen for eiendelen for resten av årsrapporteringsperioden etter at ordningen er endret, avkortet eller gjort opp, idet 

det tas hensyn til enhver endring i virkningen av den øvre grensen for eiendelen fastsatt i samsvar med nr. 101A. 

Forskjellen mellom renten på virkningen av den øvre grensen for eiendelen og den samlede endringen i virkningen av 

den øvre grensen for eiendelen inkluderes i den nye målingen av den netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen  

(-eiendelen). 

... 

ANDRE LANGSIKTIGE YTELSER TIL ANSATTE 

... 

Innregning og måling 

... 

156. For andre langsiktige ytelser til ansatte skal et foretak innregne det samlede nettobeløpet av følgende beløp i 

resultatet, bortsett fra i den utstrekning en annen internasjonal standard for finansiell rapportering krever eller 

tillater at det inkluderes i en eiendels anskaffelseskost: 

(a) kostnad ved pensjonsopptjening (se nr. 66–112 og nr. 122A), 

... 
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IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

... 

179. Ved «Endring, avkorting eller oppgjør av ordningen» (endringer av IAS 19), utgitt i februar 2018, ble nr. 101A, 122A 

og 123A tilføyd, og nr. 57, 99, 120, 123, 125, 126 og 156 ble endret. Et foretak skal anvende disse endringene på 

endringer, avkortinger eller oppgjør av ordninger som skjer ved eller etter begynnelsen av den første 

årsrapporteringsperioden som begynner 1. januar 2019 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak 

anvender disse endringene tidligere, skal det opplyse om dette. 

 __________  



Nr. 30/1446 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

 

RETTELSER 
Rettelse til den norske versjonen av europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 2003/2003 av 13. oktober 2003 om gjødsel 

EØS-tillegget nr. 10 av 21.2.2008, s. 52 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32003R2003.pdf  

Teksten ”TEXT MISSING????” før signaturene skal slettes. 

Under del B i vedlegg IV skal teksten ”(Se innholdsfortegnelsen, s. XXX)” erstattes med teksten “(Se s. 2 i 

innholdsfortegnelsen.)”. 

Rettelse til den norske versjonen av kommisjonsforordning (EF) nr. 450/2009 av  

29. mai 2009 om aktive og intelligente materialer og gjenstander beregnet på å  

komme i kontakt med næringsmidler 

EØS-tillegget nr. 25 av 30.4.2015, s. 161 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32009R0450.pdf  

I artikkel 3 bokstav f) skal ordene ”avgitte aktive materialer” erstattes med ordene ”avgitte aktive stoffer”.  

Rettelse til den norske versjonen av kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 av  

25. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og  

avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om gjennomføring av  

rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt fra  

veterinærkontroll på grensen i henhold til nevnte direktiv 

EØS-tillegget nr. 57 av 27.8.2020, s. 43 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32011R0142.pdf 

I vedlegg XIII kapittel IV nr. 3 skal ordet ”helsefamilien” erstattes med ordet ”hestefamilien”. 

Rettelse til den norske versjonen av kommisjonsforordning (EU) nr. 1078/2012 av  

16. november 2012 om en felles sikkerhetsmetode for overvåking som skal anvendes av  

jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger som har fått utstedt et sikkerhetssertifikat  

eller en sikkerhetsgodkjenning, og av enheter med ansvar for vedlikehold  

EØS-tillegget nr. 55 av 31.8.2017, s. 436 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32012R1078.pdf 

I vedlegget, i figuren med tittelen ”Ramme for overvåkningsprosessen”, skal ordene ”Utarbeiding av en handlingsplan” i den 

nest nederste tekstboksen erstattes med ordene ”Gjennomføring av handlingsplanen”.  

2021/EØS/30/86 

2021/EØS/30/87 

2021/EØS/30/88 

2021/EØS/30/89 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-acts/norwegian/n32003R2003.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-acts/norwegian/n32003R2003.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-acts/norwegian/n32009R0450.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-acts/norwegian/n32009R0450.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-acts/norwegian/n32011R0142.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-acts/norwegian/n32011R0142.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-acts/norwegian/n32012R1078.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-acts/norwegian/n32012R1078.pdf
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Rettelse til den norske versjonen av kommisjonsforordning (EU) nr. 68/2013 av  

16. januar 2013 om katalogen over fôrmidler 

EØS-tillegget nr. 58 av 14.9.2017, s. 19 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32013R0068.pdf  

I tabell 11 i del C i vedlegget, under punkt 11.3.3., skal ordene ”Ca/P > 0,9” erstattes med ordene  

”Ca/P < 0,9” 

Rettelse til den norske versjonen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av  

15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og krisehåndtering av  

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF,  

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF,  

2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU og europaparlaments- og  

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 

EØS-tillegget nr. 40 av 18.6.2020, s. 358 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32014L0059.pdf  

I hele teksten skal ordene ”kvalifiserte forpliktelser” erstattes med ordene ”konvertibel gjeld”. 

Rettelse til den norske versjonen av europaparlaments- og rådsforordning  

(EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen)  

og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og  

kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF 

EØS-tillegget nr. 102 av 19.12.2019, s. 126 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32014R0596.pdf 

Den norske oversettelsen av denne rettsakten skal erstattes med teksten som ble vedlagt denne listen over rettelser til EFTAs 

faste komité. 

Rettelse til den norske versjonen av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/63 av  

21. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med  

hensyn til forhåndsbidrag til ordninger for krisehåndteringsfinansiering 

EØS-tillegget nr. 78 av 26.11.2020, s. 1143 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32015R0063.pdf  

I hele teksten skal ordene ”kvalifiserte forpliktelser” erstattes med ordene ”konvertibel gjeld”. 

  

2021/EØS/30/90 

2021/EØS/30/91 

2021/EØS/30/92 

2021/EØS/30/93 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-acts/norwegian/n32013R0068.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-acts/norwegian/n32013R0068.pdf
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https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-acts/norwegian/n32014L0059.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-acts/norwegian/n32014R0596.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-acts/norwegian/n32014R0596.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-acts/norwegian/n32015R0063.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-acts/norwegian/n32015R0063.pdf
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Rettelse til den norske versjonen av kommisjonens gjennomføringsbeslutning  

(EU) 2015/266 av 16. februar 2015 om anerkjennelse av Isle of Man som fri for  

varroatose og om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2013/503/EU 

EØS-tillegget nr. 77 av 26.9.2019, s. 14 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32015D0266.pdf 

I tredje innledende betraktning skal ordet ”sykdommene” erstattes med ordene ”en av sykdommene”. 

Rettelse til den norske versjonen av delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/128 av  

25. september 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013  

med hensyn til særlige sammensetnings- og informasjonskrav til næringsmidler  

til spesielle medisinske formål 

EØS-tillegget nr. 73 av 8.11.2018, s. 452 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32016R0128.pdf  

I artikkel 5 nr. 2 skal ordet ”kostholdsbehandling” erstattes med ordet ”kostbehandling”. 

Rettelse til den norske versjonen av kommisjonsforordning (EU) 2016/582 av  

15. april 2016 om endring av forordning (EF) nr. 333/2007 med hensyn til analyse av  

uorganisk arsen, bly og polysykliske aromatiske hydrokarboner samt visse  

ytelseskriterier for analysemetoder 

EØS-tillegget nr. 36 av 15.6.2017, s. 78 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32016R0582.pdf  

I artikkel 1 nr. 1 skal ordene “fra foredling av næringsmidler” erstattes med ordene ”fra foredlingen i næringsmidler”. 

Rettelse til den norske versjonen av delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/860 av  

4. februar 2016 om ytterligere spesifisering av de omstendighetene der utelukkelse  

fra anvendelsen av nedskrivnings- eller konverteringsfullmaktene er nødvendig i henhold til  

artikkel 44 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for  

gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak 

EØS-tillegget nr. 78 av 26.11.2020, s. 1164 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32016R0860.pdf  

I hele teksten skal ordene ”kvalifiserte forpliktelser” erstattes med ordene ”konvertibel gjeld”. 
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22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/1449 

 

 

Rettelse til den norske versjonen av Kommisjonens gjennomføringsforordning  

(EU) 2016/1066 av 17. juni 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder  

for framgangsmåter, standardskjemaer og maler for framlegging av opplysninger i  

forbindelse med krisehåndteringsplaner for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak i  

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU 

EØS-tillegget nr. 78 av 26.11.2020, s. 1263 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32016R1066.pdf  

I hele teksten skal ordene ”kvalifiserte forpliktelser” erstattes med ordene ”konvertibel gjeld”. 

Rettelse til den norske versjonen av delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1075 av  

23. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn  

til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer innholdet i gjenopprettingsplaner, krisehåndteringsplaner og 

konsernkrisehåndteringsplaner, de minstekriteriene som  

vedkommende myndighet skal vurdere i forbindelse med gjenopprettingsplaner og konserngjenopprettingsplaner, vilkårene 

for konsernintern finansiell støtte, kravene  

til uavhengige takstmenn, den avtalemessige anerkjennelsen av nedskrivnings- og konverteringsfullmakter, 

framgangsmåtene og innholdet i forbindelse med meldingskrav  

og melding om utsettelse samt krisehåndteringskollegienes virkemåte i praksis 

EØS-tillegget nr. 78 av 26.11.2020, s. 1174 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32016R1075.pdf  

I hele teksten skal ordene ”kvalifiserte forpliktelser” erstattes med ordene ”konvertibel gjeld”. 

Rettelse til den norske versjonen av delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1400 av  

10. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn  

til tekniske reguleringsstandarder som angir minstekravene til en  

virksomhetsomorganiseringsplan og til innholdet i rapportene om framdriften i  

gjennomføringen av planen 

EØS-tillegget nr. 78 av 26.11.2020, s. 1245 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32016R1400.pdf  

I hele teksten skal ordene ”kvalifiserte forpliktelser” erstattes med ordene ”konvertibel gjeld”. 

Rettelse til den norske versjonen av delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1450 av  

23. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn  

til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer kriteriene for metoden for å fastsette  

minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser 

EØS-tillegget nr. 78 av 26.11.2020, s. 1254 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32016R1450.pdf  

I hele teksten skal ordene ”kvalifiserte forpliktelser” erstattes med ordene ”konvertibel gjeld”. 

  

2021/EØS/30/98 

2021/EØS/30/99 

2021/EØS/30/100 

2021/EØS/30/101 
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Nr. 30/1450 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

 

Rettelse til den norske versjonen av europaparlaments- og rådsforordning  

(EU) 2017/1369 av 4. juli 2017 om fastsetjing av ei ramme for energimerking og  

om oppheving av direktiv 2010/30/EU 

EØS-tillegget nr. 33 av 20.5.2020, s. 343 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32017R1369.pdf 

I artikkel 11 nr. 13 bokstav b) ii) skal ordet ”før” erstattes med ordet ”etter”. 

Rettelse til den norske versjonen av Kommisjonens gjennomføringsforordning  

(EU) 2017/1896 av 17. oktober 2017 om godkjenning av et preparat av  

endo-1,3(4)-betaglukanase (EC 3.2.1.6) og endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8)  

framstilt av Aspergillus niger (NRRL 25541) som tilsetningsstoff i fôrvarer  

for slaktekyllinger, verpehøner, slaktesvin, mindre utbredte fjørfearter og  

mindre utbredte arter av slaktesvin og om endring av forordning (EF) nr. 255/2005  

og oppheving av forordning (EF) nr. 668/2003 (innehaver av godkjenningen:  

Andrés Pintaluba S.A.) 

EØS-tillegget nr. 40 av 18.6.2020, s. 24 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32017R1896.pdf 

I tittelen på rettsakten skal ordene ”mindre utbredte arter av slaktesvin” erstattes med ordene “mindre utbredte arter av svin 

ment for slakt”.  

I fjerde innledende betraktning skal ordene ”mindre utbredte arter av svin til oppfôring” erstattes med ordene ”mindre utbredte 

arter av svin ment for slakt”. 

I tabellen i vedlegget skal ordene ”Mindre utbredte arter av slaktesvin” erstattes med ordene “Mindre utbredte arter av svin 

ment for slakt”. 

Rettelse til den norske versjonen av Kommisjonens gjennomføringsforordning  

(EU) 2017/1905 av 18. oktober 2017 om godkjenning av preparatet av  

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for  

oppfôringskyllinger og mindre utbredte arter av oppfôringsfjørfe (innehaver av  

godkjenningen: Danstar Ferment AG, representert ved Lallemand SAS) 

EØS-tillegget nr. 40 av 18.6.2020, s. 37 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32017R1905.pdf  

I tittelen på rettsakten skal ordet ”oppfôringskyllinger” erstattes med ordet ”slaktekyllinger”.  

I tredje innledende betraktning skal ordene ”mindre utbredte slaktefjørfe” erstattes med ordene ”mindre utbredte arter av fjørfe 

ment for slakt”. 

I tabellen i vedlegget skal ordet ”platespredningsmetoden” erstattes med ordet ”innstøpingsmetoden”. 

I tabellen i vedlegget skal ordene ”Mindre utbredte slaktefjørfearter” erstattes med ordene “Mindre utbredte arter av fjørfe ment 

for slakt”. 

  

2021/EØS/30/102 

2021/EØS/30/103 

2021/EØS/30/104 
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22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/1451 

 

 

Rettelse til den norske versjonen av Kommisjonens gjennomføringsforordning  

(EU) 2018/338 av 7. mars 2018 om godkjenning av et preparat av 6-fytase framstilt  

av Aspergillus niger (DSM 25770) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger,  

livkyllinger, oppfôringssvin, purke, mindre utbredte arter av svin til oppfôring eller til avl,  

oppfôringskalkuner, avlskalkuner, alle andre fuglearter (unntatt eggleggende fjørfe)  

og avvente smågriser (innehaver av godkjenningen: BASF SE) 

EØS-tillegget nr. 50 av 27.6.2019, s. 16 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32018R0338.pdf 

I tredje linje i femte kolonne i vedlegget skal ordene ”Mindre utbredte arter av oppfôringssvin” erstattes med ordene ”Mindre 

utbredte arter av svin til oppfôring eller til avl”. 

Rettelse til den norske versjonen av Kommisjonens gjennomføringsforordning  

(EU) 2018/456 av 19. mars 2018 om saksbehandlingstrinnene i samrådsprosessen for  

fastsettelse av status som nytt næringsmiddel i samsvar med europaparlaments- og  

rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler 

EØS-tillegget nr. 66 av 15.8.2019, s. 40 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32018R0456.pdf  

I artikkel 4 nr. 1 skal ordene ”Anmodningen om samråd skal framlegges elektronisk for Kommisjonen og skal bestå av 

følgende:” erstattes med ordene ”Anmodningen om samråd skal framlegges elektronisk for mottakermedlemsstaten og skal 

bestå av følgende:” 

Rettelse til den norske versjonen av kommisjonsrekommandasjon (EU) 2018/464 av  

19. mars 2018 om overvåking av metaller og jod i tang, tare, saltplanter og produkter  

basert på tang og tare 

EØS-tillegget nr. 33 av 20.5.2020, s. 165 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32018H0464.pdf 

I fotnote 2 på side 166 skal ordene ”fra foredling av næringsmidler” erstattes med ordene ”fra foredlingen i næringsmidler”. 

Rettelse til den norske versjonen av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/597  

av 18. april 2018 om endring av rådsdirektiv 92/66/EØF om innføring av  

fellesskapstiltak for å bekjempe Newcastle disease 

EØS-tillegget nr. 69 av 22.8.2019, s. 6 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32018L0597.pdf  

I fotnote 1 på side 7 skal ordene ”rådsbeslutning 92/438/EØF” erstattes med ordene ”rådsdirektiv 92/438/EØF”. 

  

2021/EØS/30/105 

2021/EØS/30/106 
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Nr. 30/1452 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

 

Rettelse til den norske versjonen av kommisjonsforordning (EU) 2018/2026 av  

19. desember 2018 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei  

fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) 

EØS-tillegget nr. 83 av 10.10.2019, s. 293 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32018R2026.pdf 

I bokstav f) i del B i vedlegget skal ordet ”miljøverknadene” erstattes med ordet “miljøaspekta”. 

Rettelse til den norske versjonen av delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/624  

av 8. februar 2019 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av  

kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger  

i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 

EØS-tillegget nr. 84 av 10.12.2020, s. 9 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32019R0624.pdf  

I artikkel 7 nr. 1 skal ordet ”tilsyn” erstattes med ordet ”ansvar”.  

Rettelse til den norske versjonen av europaparlaments- og rådsbeslutning  

(EU) 2019/420 av 13. mars 2019 om endring av beslutning nr. 1313/2013/EU om  

en ordning for sivil beredskap i Unionen 

EØS-tillegget nr. 78 av 26.11.2020, s. 1557 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32019D0420.pdf 

I artikkel 1 nr. 15 skal teksten ”(*) Forordning (EU, Euratom) 2018/1046 i europaparlaments- og rådsrekommandasjon av  

18. juli 2018 om finansielle regler for Unionens alminnelige budsjett, om endring av forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU)  

nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU)  

nr. 283/2014, og beslutning nr. 541/2014/EU og om oppheving av forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 av 

30.7.2018, s. 1).».” erstattes med: ”(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 18. juli 2018 om 

finansielle regler for Unionens alminnelige budsjett, om endring av forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) 

nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og 

beslutning nr. 541/2014/EU og om oppheving av forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 av 30.7.2018, s. 1).».” 

2021/EØS/30/109 

2021/EØS/30/110 

2021/EØS/30/111 
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	Kommisjonsforordning (EU) 2019/552 av 4. april 2019 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av azoksystrobin, bisyklopyron, klormekvat, cyprodinil, difenokonazol, fenpropimorf, fenpyroksimat, fluopyram, foset...
	Kommisjonsforordning (EU) 2019/973 av 13. juni 2019 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av bispyribac, denatoniumbenzoat, fenoksykarb, flurokloridon, kvizalofop-P-etyl,  kvizalofop-P-tefuryl, propakvizafo...
	Kommisjonsforordning (eu) 2019/977 av 13. juni 2019 om endring av vedlegg II og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av aklonifen, Beauveria bassiana stamme PPRI 5339, Clonostachys rosea stamme J1446, fenpyrazamin, mefentriflukonazol ...
	Kommisjonsforordning (EU) 2019/1015 av 20. juni 2019 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av aminopyralid, kaptan, cyazofamid, flutianil, kresoksimmetyl, lambdacyhalotrin, mandipropamid, pyraklostrobin, spi...
	Kommisjonsforordning (EU) 2019/1176 av 10. juli 2019 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av 2,5-diklorbenzosyremetylester, mandipropamid og profoksydim i eller på visse produkter(*)
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	Kommisjonsforordning (EU) 2019/978 av 14. juni 2019 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 579/2014 om unntak fra visse bestemmelser i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 med hensyn til sjøtransport av flytende oljer og fettstoffer(*)
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	Kommisjonsforordning (EU) 2019/957 av 11. juni 2019 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 (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)silantriol og TDF...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/291 av 19. februar 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 1-naftylacetamid, 1-naftyleddiksyre, akrinatrin, azoksystrobin, fluazifop-P, fluroksypyr, imazalil, kresoksimmetyl, oksy...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/324 av 25. februar 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til godkjenningsperioden for de aktive stoffene bifentrin, karboksin, FEN 560 (også kalt bukkehornkløver eller bukkehornkløverfrø i pulverform), ekstraksjonsrester av pepperstøv, og n...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/336 av 27. februar 2019 om endring av forordning (EU) nr. 1141/2010 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 med hensyn til rapporterende medlemsstat for vurdering av 1-metylsyklopropen, famoksadon, mankozeb, metiokarb, metoksyfenozid, pirimikarb, pirimifos-metyl og tia...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/337 av 27. februar 2019 om godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/344 av 28. februar 2019 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet etoprofos i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/201...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/481 av 22. mars 2019 om godkjenning av det aktive stoffet flutianil 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/677 av 29. april 2019 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet klortalonil i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/706 av 7. mai 2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet karvon 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/707 av 7. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene alfa-cypermetrin, beflubutamid, benalaksyl, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksynil, kaptan, cyazofamid, desmed...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/717 av 8. mai 2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet isoksaflutol 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/724 av 10. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 med hensyn til utpeking av rapporterende medlemsstater og medrapporterende medlemsstater for de aktive stoffene glyfosat, lambdacyhalotrin, imazamox og pendimetalin, og om endring av gjennomføri...
	Kommisjonsforordning (EU) 2016/1067 av 1. juli 2016 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker(*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2018/1098 av 2. august 2018 om endring og retting av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker(*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2019/335 av 27. februar 2019 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 med hensyn til registrering av den alkoholsterke drikken «Tequila» som geografisk betegnelse(*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2019/674 av 29. april 2019 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker(*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2018/1850 av 21. november 2018 om registrering av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 («Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte» (GI))(*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2018/1871 av 23. november 2018 om registrering av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i vedlegg III til forordning  (EF) nr. 110/2008 («Карнобатска гроздова ракия»/«Гроздова ракия от Карнобат»/ «Karnobatska grozdova rakya»/«Grozdova rakya ot Karnobat» (GI))(*)
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	Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2016/790 av 13. januar 2016 om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF med hensyn til kvalifikasjonsbeviser og betegnelser for utdanninger [meddelt under nummer C(2016) 1](*)
	Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2017/2113 av 11. september 2017 om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF med hensyn til kvalifikasjonsbeviser og betegnelser for utdanninger [meddelt under nummer C(2017) 6054](*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2358 av 21. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 med hensyn til produkttilsyns- og produktstyringskrav for forsikringsforetak og forsikringsdistributører(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2359 av 21. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 med hensyn til opplysningskrav og regler for god forretningsskikk i forbindelse med distribusjon av forsikringsbaserte investeringsprodukter(*)
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	Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2399 av 12. desember 2017 om endring av direktiv 2014/59/EU med hensyn til prioritering av usikrede gjeldsinstrumenter ved insolvens(*)
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	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1276 av 29. juli 2019 om oppheving av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/627/EU om anerkjennelse av Australias rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1277 av 29. juli 2019 om oppheving av gjennomføringsbeslutning 2012/630/EU om anerkjennelse av Canadas rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning  (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1278 av 29. juli 2019 om oppheving av gjennomføringsbeslutning 2014/248/EU om anerkjennelse av Singapores rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning  (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(*)
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	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1281 av 29. juli 2019 om oppheving av gjennomføringsbeslutning 2014/245/EU om anerkjennelse av Brasils rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning  (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1282 av 29. juli 2019 om oppheving av gjennomføringsbeslutning 2014/246/EU om anerkjennelse av Argentinas rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning  (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1283 av 29. juli 2019 om anerkjennelse av Japans rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1284 av 29. juli 2019 om anerkjennelse av Hongkongs rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(*)
	Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/302 av 28. februar 2018 om tiltak mot uberettiget geoblokkering og andre former for forskjellsbehandling på bakgrunn av kunders nasjonalitet, bosted eller etableringssted i det indre marked, og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 og (EU) 2017/2394 og direktiv 2009/22...
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1345 av 2. august 2019 om endring av vedtak 2006/771/EF for å ajourføre harmoniserte tekniske vilkår for bruk av radiospektrum til kortdistanseutstyr [meddelt under nummer C(2019) 5660](*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1213 av 12. juli 2019 om fastsettelse av nærmere bestemmelser for å sikre ensartede vilkår for gjennomføring av samvirkingsevne og kompatibilitet for ombordmontert veieutstyr i henhold til rådsdirektiv 96/53/EF(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1668 av 26. juni 2019 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629 om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands vannveier(*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2018/1119 av 31. juli 2018 om endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 med hensyn til erklærte utdanningsorganisasjoner(*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/903 av 29. mai 2019 om fastsettelse av felles ytelsesmål for Unionens lufttrafikkstyringsnett for tredje referanseperiode som begynner 1. januar 2020 og slutter 31. desember 2024(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/123 av 24. januar 2019 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 av 11. februar 2019 om fastsettelse av en ytelses- og avgiftsordning i Det felles europeiske luftrom og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013(*)
	Kommisjonsavgjerd (EU) 2019/1134 av 1. juli 2019 om endring av vedtak 2009/300/EF og avgjerd (EU) 2015/2099 med omsyn til det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til visse produkt og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll, skal gjelde for [meld under nummeret K(2019) 4626](*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 av 19. desember 2018 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til europaparlaments- og  rådsdirektiv 2003/87/EF og om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2067 av 19. desember 2018 om verifisering av data og akkreditering av miljøkontrollører i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(*)
	Europaparlaments- og rådsdirektiv (eu) 2015/412 av 11. mars 2015 om endring av direktiv 2001/18/EF med hensyn til medlemsstatenes mulighet til å begrense eller forby dyrking av genmodifiserte organismer (GMO) på sitt territorium(*)
	Kommisjonsdirektiv (EU) 2018/350 av 8. mars 2018 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF med hensyn til miljørisikovurdering av genmodifiserte organismer(*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1790 av 16. november 2018 om oppheving av vedtak 2002/623/EF om fastsettelse av rettledninger for miljørisikovurdering av genmodifiserte organismer
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/986 av 7. mars 2019 om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 med hensyn til overvåking av CO2-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer som typegodkjennes etappevis(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/987 av 29. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 med hensyn til overvåking av CO2-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer som typegodkjennes etappevis(*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1876 av 29. november 2018 om godkjenning av teknologien i 12 volts effektive vekselstrømsgeneratorer til bruk i lette nyttekjøretøyer med konvensjonell forbrenningsmotor som innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer i samsvar med europaparlaments...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/881 av 23. mai 2017 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtellinger, med hensyn til kvalitetsrapportenes form og struktur og det tekniske formatet for overføring av data, og om endring av forordning (EU) nr. 1151/2010(*)
	Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1091 av 18. juli 2018 om integrert jordbruksstatistikk og om oppheving av forordning (EF) nr. 1166/2008 og (EU) nr. 1337/2011(*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2019/237 av 8. februar 2019 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 28(*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2019/402 av 13. mars 2019 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 19(*)
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