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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV 2014/22/EU 

av 13. februar 2014 

om endring av vedlegg IV til rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til infeksiøs lakseanemi (ILA)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av  

24. oktober 2006 om dyrehelsekrav til akvakulturdyr og 

produkter av disse, og om forebygging og bekjempelse av 

visse sykdommer hos vanndyr(1), særlig artikkel 61 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2006/88/EF fastsettes blant annet visse 

dyrehelsekrav til akvakulturdyr og produkter av disse, 

herunder særskilte bestemmelser for eksotiske og ikke-

eksotiske sykdommer og arter som er mottakelige for 

disse, oppført i del II i direktivets vedlegg IV. 

2) I del I avsnitt B i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF 

fastsettes kriteriene for oppføring på listen over ikke-

eksotiske sykdommer i del II i nevnte vedlegg. 

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er for tiden oppført på 

denne listen. 

3) I mai 2013 endret Verdens dyrehelseorganisasjon 

(OIE) kapittel 10.5. i sitt helseregelverk for vanndyr 

med hensyn til ILA. I henhold til OIEs reviderte 

helseregelverk for vanndyr (16. utgave, 2013) er ILA 

definert som en infeksjon med genotype HPR-deletert 

eller genotype HPR0 (ikke-deletert svært variabel 

region) av slekten ILA-virus (ILAV) av familien 

Orthomyxoviridae. Videre er begge genotypene nå 

meldepliktige i samsvar med artikkel 1.3.1 og 10.5.1 i 

OIEs helseregelverk for vanndyr. Før revisjonen var 

det ikke noe skille mellom de to genotypene av ILAV. 

4) Det er bare infeksjoner med genotype HPR-deletert av 

slekten ILAV som oppfyller kriteriene fastsatt i del I 

avsnitt B i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. Bare 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 44 av 14.2.2014,  

s. 45, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 160/2014 av 

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 1. 

(1) EUT L 328 av 24.3.2006, s. 14. 

infeksjoner med genotype HPR-deletert av slekten 

ILAV bør derfor oppføres i del II i vedlegg IV til 

direktiv 2006/88/EF. I direktiv 2006/88/EF bør 

infeksiøs lakseanemi (ILA) derfor defineres som en 

infeksjon med genotype HPR-deletert av slekten 

ILAV. 

5) Del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF bør derfor 

endres. 

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF endres i samsvar med 

vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal senest 15. november 2014 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 16. november 2014. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises 

til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for 

henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på 

området dette direktiv omhandler. 
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Artikkel 3 

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

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 13. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF skal lyde: 

«DEL II 

Liste over sykdommer 

Eksotiske sykdommer 

 Sykdom Mottakelige arter 

Fisk Epizootisk hematopoietisk nekrose  Regnbueørret (Oncorhynchus mykis) og abbor (Percha 

fluviatilis) 

Bløtdyr Infeksjon med Bonamia exitiosa Australsk mudderøsters (Ostrea angasi) og chilensk flatøsters 

(Ostrea chilensis) 

Infeksjon med Perkinsus marinus Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) og amerikansk østers 

(Crassostrea virginica) 

Infeksjon med Microcytos mackini Østers av artene Crassostrea gigas, C. virginica, Ostrea 

conchaphila og O. edulis 

Krepsdyr Taura-syndrom Reker av artene Penaeus setiferus, P. styrlirostris og P. 

vannamei 

Yellowhead disease Reker av artene Penaeus aztecus, P. duoranum, P. japonicas, P. 

monodon, P. setiferus, P. styrlirostris og P. vannamei 

 

Ikke-eksotiske sykdommer 

Fisk Hemoragisk virusseptikemi (VHS) Sild (Clupea spp.), sikfisk (Coregonus sp.), gjedde (Esox Lucius), 

hyse (Gadus aeglefinus), stillehavstorsk (G. macrocephalus), 

atlanterhavstorsk (G. morhua), stillehavslaks (Onchorhynchus 

spp.), regnbueørret (O. mykiss), femtrådet tangbrosme (Onos 

mustelus), sjøørret (Salmo trutta), piggvar (Schophtalmus 

maximus), brisling (Sprattus sprattus), harr (Thymallus 

thymallus) og japansk flyndre (Paralichthys olivaceus) 

Infeksiøs hematopoietisk nekrose 

(IHN) 

Ketalaks (Oncorchynchus keta), sølvlaks (O. kisutch), masulaks 

(O. masou), regnbueørret (O. mykiss), rødlaks (O. nerka), 

pukkellaks (O. rhodurus), kongelaks (O. tshawytscha) og 

atlanterhavslaks (Salmo salar) 

Koiherpesvirussykdom (KHV) Vanlig karpe og koikarpe (Cyprinus carpio) 

Infeksiøs lakseanemi (ILA): 

Infeksjon med genotype HPR-

deletert av slekten ILA-virus (ILAV) 

Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss), atlanterhavslaks (Salmo 

salar) og sjøørret (Salmo trutta) 

Bløtdyr Infeksjon med Marteilia refringens Østers av artene Ostrea angsi, O. chilensis, O. edulis, O. 

pelchana, Mytilus edulis og M. galloprovincialis 

Infeksjon med Bonamia ostrea Østers av artene Ostrea angasi, O. chilensis, O. conchaphila, O. 

denselammellosa, O. edulis og O. puelchana 

Krepsdyr Hvitflekksykdom Alle krepsdyr av ordenen Decapoda» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 25. november 2013 

om endring av vedtak 2009/861/EF om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til foredling i visse melkeforedlingsvirksomheter i 

Bulgaria av rå melk som ikke oppfyller kravene 

[meddelt under nummer K(2013) 8031] 

(2013/686/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), 

særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt 

særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk 

opprinnelse som gjelder for driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak. Disse reglene omfatter 

hygienekrav til rå melk og melkeprodukter. 

2) Ved kommisjonsvedtak 2009/861/EF(2) er det fastsatt 

visse unntak fra kravene i avsnitt IX kapittel I 

underkapittel II og III i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004 for de melkeforedlingsvirksomhetene i 

Bulgaria som er oppført i vedtaket. Vedtaket gjelder til 

31. desember 2013. 

3) Følgelig kan visse melkeforedlingsvirksomheter 

oppført i vedlegg I til vedtak 2009/861/EF, som unntak 

fra de relevante bestemmelser i forordning (EF) 

nr. 853/2004, foredle melk som oppfyller kravene, og 

melk som ikke gjør det, forutsatt at foredlingen utføres 

på atskilte produksjonslinjer. Dessuten kan visse 

melkeforedlingsvirksomheter oppført i vedlegg II til 

vedtaket foredle melk som ikke oppfyller kravene, 

uten atskilte produksjonslinjer. 

4) Bulgaria sendte Kommisjonen en revidert og ajourført 

liste over disse melkeforedlingsvirksomhetene 

12. august 2013. 

5) På denne listen er de virksomhetene som er oppført 

som nr. 1 (BG 0412010 «Bi Si Si Handel» OOD), nr. 4 

(BG 2012020 «Yotovi» OOD) og nr. 5 (BG 2512020 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 316 av 27.11.2013, 

s. 50, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 160/2014 av 

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 1. 

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

(2) EUT L 314 av 1.12.2009, s. 83. 

«Mizia-Milk» OOD) i tabellen i vedlegg I til vedtak 

2009/861/EF, strøket, ettersom de nå har tillatelse bare 

til å foredle melk som oppfyller kravene, og som skal 

bringes i omsetning innenfor Unionen. 

6) Dessuten er fire virksomheter som for øyeblikket er 

oppført i vedlegg III til vedtak 2009/861/EF, strøket, 

ettersom de bruker bare melk som oppfyller kravene, 

og derfor har tillatelse til å bringe melkeprodukter i 

omsetning innenfor Unionen. Disse virksomhetene var 

oppført i tabellen i vedlegg II til vedtak 2009/861/EF 

som nr. 8 (1312023 «Inter-D» OOD), nr. 71 (BG 

2512001 «Mladost-2002» OOD), nr. 91 (BG 2012019 

«Hemus-Milk komers» OOD) og nr. 95 (2712005 

«Nadezhda» OOD). 

7) Bulgaria har dessuten underrettet Kommisjonen om at 

andelen som leveres til melkeforedlingsvirksomheter i 

nevnte medlemsstat av rå melk som oppfyller kravene 

i forordning (EF) nr. 853/2004, har økt vesentlig siden 

vedtak 2009/861/EF trådte i kraft. Bulgaria har også 

utarbeidet en handlingsplan for hele melkeproduk-

sjonskjeden i medlemsstaten som skal sikre at 

Unionens regler overholdes. 

8) Ifølge de rapportene som som Bulgaria har framlagt i 

samsvar med artikkel 5 i vedtak 2009/861/EF, og de 

opplysningene som nevnte medlemsstat framla for 

Kommisjonen 1. august 2013, er imidlertid 

melkesektoren i Bulgaria ennå ikke helt i samsvar med 

kravene fastsatt i forordning (EF) nr. 853/2004. 

9) På bakgrunn av Bulgarias anstrengelser for å bringe 

melkesektoren i samsvar med Unionens regler, med en 

konstant nedgang siden 2009 i antall driftsenheter som 

produserer melk som ikke oppfyller kravene, bør 

anvendelsen av tiltakene fastsatt i vedtak 2009/861/EF 

forlenges til 31. desember 2015. 

10) Bulgaria bør regelmessig underrette Kommisjonen om 

de framskritt som gjøres, for å vise at målet om 

overholdelse av Unionens kriterier kan nås før 

utgangen av gyldighetstiden for vedtak 2009/861/EC, 

som forlenges ved denne beslutning.  

2021/EØS/40/02 
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11) Vedtak 2009/861/EØF bør derfor endres. 

12) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I vedtak 2009/861/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 endres «31. desember 2013» til  

«31. desember 2015». 

2)  I artikkel 3 endres «31. desember 2013» til  

«31. desember 2015». 

3)  Ny artikkel 4a skal lyde: 

 «Artikkel 4a 

 1.  Bulgaria skal treffe egnede tiltak for å sikre at antall 

driftsenheter som produserer melk som ikke oppfyller 

kravene, reduseres som følger: 

a)  før 30. november 2014 med minst 30 % 

sammenlignet med det antallet slike driftsenheter som 

var registrert 1. september 2013, 

b)  før 31. mai 2015 med minst 60 % sammenlignet med 

det antallet slike driftsenheter som var registrert 

1. september 2013. 

 2.  Dersom Bulgaria ikke når målene om å redusere 

antall driftsenheter som nevnt i nr. 1, skal Kommisjonen 

treffe egnede tiltak.» 

4)  Artikkel 5 skal lyde: 

 «Artikkel 5 

 1.  Bulgaria skal framlegge for Kommisjonen årlige 

rapporter om de framskritt som er gjort når det gjelder å 

bringe følgende i samsvar med forordning (EF) 

nr. 853/2004: 

a)  driftsenheter som produserer melk som ikke oppfyller 

kravene, 

b)  systemet for innsamling og transport av melk som 

ikke oppfyller kravene. 

 Den første årlige rapporten skal framlegges for 

Kommisjonen senest 31. desember 2014, og den andre 

årlige rapporten senest 31. oktober 2015. 

 Rapportene skal framlegges ved bruk av skjemaet i 

vedlegg III. 

 2.  Kommisjonen skal nøye overvåke de framskritt som 

gjøres når det gjelder å bringe den rå melken som foredles 

av virksomhetene oppført i vedlegg I og II, i samsvar med 

kravene fastsatt i forordning (EF) nr. 853/2004.» 

5)  I artikkel 6 endres «31. desember 2013» til  

«31. desember 2015». 

6)  Vedlegg I og II erstattes med teksten i vedlegget til denne 

beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 25. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

Liste over melkeforedlingsvirksomheter som har tillatelse til å foredle melk som oppfyller kravene og melk som 

ikke gjør det, som nevnt i artikkel 2 

Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region 

1 BG 0612027 “Mlechen ray-2” EOOD gr. Vratsa 

kv. “Bistrets” 

2 BG 0612043 ET “Zorov-91 — Dimitar 

Zorov” 

gr. Vratsa 

Mestnost “Parshevitsa” 

3 BG 2112001 “Rodopeya — Belev” 

EOOD 

Ul. “Trakya” 20 Smolyan 

4 BG 1212001 “S i S-7” EOOD gr. Montana 

“Vrachansko shose” 1 

5 BG 2812003 “Balgarski yogurt” OOD s. Veselinovo, 

obl. Yambolska 
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VEDLEGG II 

Liste over melkeforedlingsvirksomheter som har tillatelse til å foredle melk som ikke oppfyller kravene, som 

nevnt i artikkel 3 

Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region 

1 BG 2412037 “Stelimeks” EOOD s. Asen 

2 0912015 “Anmar” OOD s. Padina 

obsht. Ardino 

3 0912016 OOD “Persenski” s. Zhaltusha 

obsht. Ardino 

4 1012014 ET “Georgi Gushterov DR” s. Yahinovo 

5 1012018 “Evro miyt end milk” 

EOOD 

gr. Kocherinovo 

obsht. Kocherinovo 

6 1112017 ET “Rima-Rumen Borisov” s. Vrabevo 

7 1612049 “Alpina-Milk” EOOD s. Zhelyazno 

8 1612064 OOD “Ikay” s. Zhitnitsa 

obsht. Kaloyanovo 

9 2112008 MK “Rodopa milk” s. Smilyan 

obsht. Smolyan 

10 2412039 “Penchev” EOOD gr. Chirpan 

ul. “Septemvriytsi” 58 

11 2512021 “Keya-Komers-03” EOOD s. Svetlen 

12 0112014 ET “Veles-Kostadin Velev” gr. Razlog 

ul. “Golak” 14 

13 2312041 “Danim-D.Stoyanov” 

EOOD 

gr. Elin Pelin 

m-st Mansarovo 

14 0712001 “Ben Invest” OOD s. Kostenkovtsi 

obsht. Gabrovo 

15 1512012 ET “Ahmed Tatarla” s. Dragash voyvoda, 

obsht. Nikopol 

16 2212027 “Ekobalkan” OOD gr. Sofia 

bul “Evropa” 138 

17 2312030 ET “Favorit-D.Grigorov” s. Aldomirovtsi 

18 2312031 ET “Belite kamani” s. Dragotintsi 

19 BG 1512033 ET “Voynov-Ventsislav 

Hristakiev” 

s. Milkovitsa 

obsht. Gulyantsi 

20 BG 1512029 “Lavena” OOD s. Dolni Dębnik 

obl. Pleven 

21 BG 1612028 ET “Slavka Todorova” s. Trud 

obsht. Maritsa 

22 BG 1612051 ET “Radev-Radko Radev” s. Kurtovo Konare 

obl. Plovdiv 
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Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region 

23 BG 1612066 “Lakti ko” OOD s. Bogdanitza 

24 BG 2112029 ET “Karamfil Kasakliev” gr. Dospat 

25 BG 0912004 “Rodopchanka” OOD s. Byal izvor 

obsht. Ardino 

26 0112003 ET “Vekir” s. Godlevo 

27 0112013 ET “Ivan Kondev” gr. Razlog 

Stopanski dvor 

28 0212037 “Megakomers” OOD s. Lyulyakovo 

obsht. Ruen 

29 0512003 SD “LAF-Velizarov i sie” s. Dabravka 

obsht. Belogradchik 

30 0612035 OOD “Nivego” s. Chiren 

31 0612041 ET “Ekoprodukt-Megiya-

Bogorodka Dobrilova” 

gr. Vratsa 

ul. “Ilinden” 3 

32 0612042 ET “Mlechen puls-95 — 

Tsvetelina Tomova” 

gr. Krivodol 

ul. “Vasil Levski” 

33 1012008 “Kentavar” OOD s. Konyavo 

obsht. Kyustendil 

34 1212031 “ADL” OOD s. Vladimirovo 

obsht. Boychinovtsi 

35 1512006 “Mandra” OOD s. Obnova 

obsht. Levski 

36 1512008 ET “Petar Tonovski-Viola” gr. Koynare 

ul. “Hr.Botev” 14 

37 1512010 ET “Militsa Lazarova-90” gr. Slavyanovo, 

ul. “Asen Zlatarev” 2 

38 1612024 SD “Kostovi — EMK” gr. Saedinenie 

ul. “L.Karavelov” 5 

39 1612043 ET “Dimitar Bikov” s. Karnare 

obsht. “Sopot” 

40 1712046 ET “Stem-Tezdzhan Ali” gr. Razgrad 

ul. “Knyaz Boris” 23 

41 2012012 ET “Olimp-P.Gurtsov” gr. Sliven 

m-t “Matsulka” 

42 2112003 “Milk-inzhenering” OOD gr.Smolyan 

ul. “Chervena skala” 21 

43 2112027 “Keri” OOD s. Borino, 

obsht. Borino 

44 2312023 “Mogila” OOD gr. Godech, 

ul. “Ruse” 4 

45 2512018 “Biomak” EOOD gr. Omurtag 

ul. “Rodopi” 2 

46 2712013 “Ekselans” OOD s. Osmar, 

obsht. V. Preslav 
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Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region 

47 2812018 ET “Bulmilk-Nikolay 

Nikolov” 

s. General Inzovo, 

obl. Yambolska 

48 2812010 ET “Mladost-2-Yanko 

Yanev” 

gr. Yambol, 

ul. “Yambolen” 13 

49 BG 1012020 ET “Petar Mitov-

Universal” 

s. Gorna Grashtitsa 

obsht. Kyustendil 

50 BG 1112016 Mandra “IPZHZ” gr. Troyan 

ul. “V.Levski” 281 

51 BG 1712042 ET “Madar” s. Terter 

52 BG 0912011 ET “Alada-Mohamed 

Banashak” 

s. Byal izvor 

obsht. Ardino 

53 1112026 “ABLAMILK” EOOD gr. Lukovit 

ul. “Yordan Yovkov” 13 

54 1312005 “Ravnogor” OOD s. Ravnogor 

55 1712010 “Bulagrotreyd-chastna 

kompaniya” EOOD 

s. Yuper 

Industrialen kvartal 

56 2012011 ET “Ivan Gardev 52” gr. Kermen 

ul. “Hadzhi Dimitar” 2 

57 2012024 ET “Denyo Kalchev 53” gr. Sliven 

ul. “Samuilovsko shose” 17 

58 2112015 OOD “Rozhen Milk” s. Davidkovo, 

obsht. Banite 

59 2112026 ET “Vladimir Karamitev” s. Varbina 

obsht. Madan 

60 2312007 ET “Agropromilk” gr. Ihtiman 

ul. “P.Slaveikov” 19 

61 BG 1812008 “Vesi” OOD s. Novo selo 

62 BG 2512003 “Si Vi Es” OOD gr. Omurtag 

Promishlena zona 

63 BG 2612034 ET “Eliksir-Petko Petev” s. Gorski izvor 

64 0812030 “FAMA” AD gr. Dobrich 

bul. “Dobrudzha” 2 

65 0912003 “Koveg-mlechni produkti” 

OOD 

gr. Kardzhali 

Promishlena zona 

66 1412015 ET “Boycho Videnov — 

Elbokada 2000” 

s. Stefanovo 

obsht. Radomir 

67 1712017 “Diva 02” OOD gr. Isperih 

ul. “An.Kanchev” 

68 1712037 ET “Ali Isliamov” s. Yasenovets 

69 1712043 “Maxima milk” OOD s. Samuil 

70 2012010 “Saray” OOD s. Mokren 

71 2012032 “Kiveks” OOD s.Kovachite 
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Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region 

72 2012036 “Minchevi” OOD s. Korten 

73 2212009 “Serdika-94” OOD gr. Sofia 

kv. Zheleznitza 

74 2312028 ET “Sisi Lyubomir 

Semkov” 

s. Anton 

75 2312033 “Balkan spetsial” OOD s. Gorna Malina 

76 2312039 EOOD “Laktoni” s. Ravno pole, 

obl. Sofiyska 

77 2412040 “Inikom” OOD gr. Galabovo 

ul. “G.S.Rakovski” 11 

78 2512011 ET “Sevi 2000-Sevie 

Ibryamova” 

s. Krepcha 

obsht. Opaka 

79 2612015 ET “Detelina 39” s. Brod 

80 2812002 “Arachievi” OOD s. Kirilovo, 

obl. Yambolska’ 

81 BG 1612021 ET “Deni-Denislav 

Dimitrov-Ilias Islamov” 

s. Briagovo 

obsht. Gulyantsi 

82 2012008 “Raftis” EOOD s. Byala 

83 2112023 ET “Iliyan Isakov” s. Trigrad 

obsht. Devin 

84 2312020 “MAH 2003” EOOD gr. Etropole 

bul. “Al. Stamboliyski” 21» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 630/2013 

av 28. juni 2013 

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

fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform 

encefalopati(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å 

forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 

spongiform encefalopati(1), særlig artikkel 23 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EF) nr. 999/2001 fastsetter regler for å 

forebygge, bekjempe og utrydde overførbar spongiform 

encefalopati (TSE) hos storfe, sauer og geiter. Den får 

anvendelse på produksjon og omsetning av levende dyr 

og produkter av animalsk opprinnelse og i visse særlige 

tilfeller på eksport av disse. 

2)  Den 19. januar 2011 offentliggjorde Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og Det 

europeiske senter for forebygging av og kontroll med 

sykdommer (ECDC) en felles uttalelse om en mulig 

epidemiologisk eller molekylær forbindelse mellom 

TSE hos dyr og mennesker («den felles uttalelsen fra 

EFSA og ECDC»)(2). I den felles uttalelsen fra EFSA 

og ECDC bekreftet EFSA og ECDC at atypiske former 

for bovin spongiform encefalopati (BSE) er påvist hos 

storfe, og de skjelnet mellom klassisk BSE, L-type 

atypisk BSE og H-type atypisk BSE. Det er derfor 

hensiktsmessig å sette inn definisjonene av tilfeller av 

klassisk BSE og tilfeller av atypisk BSE i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 999/2001. 

3)  Kapittel A del I i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 999/2001 fastsetter regler for overvåking av BSE hos 

storfe som slaktes for konsum. Det viser til dyr som har 

gjennomgått «særskilt nødslakting» som definert i 

artikkel 2 bokstav n) i rådsdirektiv 64/433/EØF av 

26. juni 1964 om hygienekrav til produksjon og 

omsetning av ferskt kjøtt(3). Nevnte direktiv ble 

opphevet ved europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/41/EF(4). Dette har ført til rettsusikkerhet og 

begrenset prøvetakingen av dyr som burde ha vært 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 179 av 29.6.2013, 

s. 60, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 161/2014 av 

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 3. 

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

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

(3) EFT 121 av 29.7.1964, s. 2012. 

(4) EUT L 157 av 30.4.2004, s. 33. 

undersøkt. Det er derfor nødvendig å få på plass en klar 

definisjon av nødslakting innen rammen av reglene for 

overvåking av BSE hos storfe slaktet for konsum i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 999/2001. 

4)  Kapittel A del II i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 999/2001 fastsetter regler for overvåking av sauer og 

geiter. De årlige rapportene som medlemsstatene 

utarbeider om overvåking og prøvetaking av 

drøvtyggere for å påvise forekomst av overførbar 

spongiform encefalopati (TSE), har i de senere år vist at 

tilfeller av TSE påvises mer effektivt ved å ta prøver av 

sauer og geiter som ikke slaktes for konsum, enn ved å 

ta prøver av dyr som slaktes for konsum. Medlems-

statene bør derfor gis større fleksibilitet til å fokusere en 

større del av det begrensede antall undersøkelser som 

kreves i henhold til nevnte vedlegg, på delbestander der 

det er en større sjanse for å påvise slike tilfeller. 

5)  Vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsetter 

de utrydningstiltak som skal iverksettes ved bekreftet 

forekomst av TSE hos storfe, sauer og geiter, og minste-

kravene til avlsprogrammer for TSE-resistens hos sau. 

Nevnte vedlegg har blitt endret flere ganger, herunder 

ved kommisjonsforordning (EF) nr. 727/2007(5) og (EF) 

nr. 746/2008(6). 

6)  Den 17. juli 2007 anla Frankrike sak mot Kommisjonen 

(sak T-257/07) for Underretten med påstand om at 

gjennomføringen av nr. 3 i vedlegget til forordning (EF) 

nr. 727/2007 måtte utsettes med hensyn til innføringen 

av nr. 2.3 bokstav b) iii), nr. 2.3 bokstav d) og nr. 4 i 

kapittel A i vedlegg VII til forordning (EF) 

nr. 999/2001, subsidiært at hele forordningen måtte 

oppheves. Ifølge Frankrike ville disse bestemmelsene 

tillate mindre restriktive overvåkings- og utrydningss-

tiltak enn det som tidligere var fastsatt for sauer og 

geiter. Ved sin avgjørelse av 28. september 2007(7) 

opphevet Underretten anvendelsen av nevnte 

bestemmelser til dom var avsagt i hovedsaken. 

7)  Kommisjonen ba derfor EFSA bistå den med å 

klarlegge de viktigste premissene som forordning (EF) 

nr. 727/2007 bygget på. I lys av EFSAs avklaringer ble 

forordning (EF) nr. 999/2001 endret ved forordning 

(EF) nr. 746/2008, som gjeninnførte bestemmelser hvis 

anvendelse var opphevet av Underretten. Ved sin 

  

(5) EUT L 165 av 27.6.2007, s. 8. 

(6) EUT L 202 av 31.7.2008, s. 11. 

(7) EUT C 283 av 24.11.2007, s. 28. 
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avgjørelse av 30. oktober 2008(1) opphevet Underretten 

anvendelsen av nr. 2.3 bokstav b) iii), nr. 2.3 bokstav d) 

og nr. 4 i kapittel A i vedlegg VII til forordning (EF)  

nr. 999/2001, som endret ved forordning (EF)  

nr. 746/2008, til dom var avsagt i hovedsaken  

(sak T-257/07). 

8)  Ved sin dom av 9. september 2011 i sak T-257/07(2) 

avviste Underretten Frankrikes begjæring om 

opphevelse av forordning (EF) nr. 746/2008 og 

opphevet utsettelsen av anvendelsen av bestemmelsene 

i kapittel A i vedlegg VII til forordning (EF) 

nr. 999/2001. 

9)  Den 28. november 2011 (sak C-601/11 P(3)) påklaget 

Frankrike Underrettens dom i sak T-257/07 med 

begjæring om at domstolen måtte oppheve Underrettens 

dom i sak T-257/07 og avsi endelig dom i tvisten ved å 

oppheve forordning (EF) nr. 746/2008 eller sende saken 

tilbake til Underretten. 

10)  De ulike håndteringsalternativene og unntakene i 

forbindelse med bekjempelse og utryddelse av klassisk 

skrapesyke hos sauer og geiter fastsatt i vedlegg VII til 

forordning (EF) nr. 999/2001, er svært komplekst 

utformet og bør derfor gjøres klarere. Vedlegg VII bør 

fastsette bare tre alternativer for infiserte besetninger av 

sauer og geiter, nemlig alternativ 1: nedslakting og 

destruering av alle dyr, alternativ 2: nedslakting og 

destruering av bare mottakelige dyr og alternativ  

3: ingen obligatorisk nedslakting og destruering av dyr. 

11)  Tiltakene som skal iverksettes for hvert av de tre 

alternativene, bør utarbeides på nytt for å gjøre det 

mulig å sammenligne alternativene og øke bevisstheten 

om konsekvensene for den enkelte driftsenhet. Ettersom 

alternativ 1 og 2 omfatter strenge utryddelsestiltak som 

bidrar til bedre sykdomsbekjempelse, bør tiltakene som 

skal iverksettes etter utryddelse i henhold til alternativ 1 

og 2, være mer fleksible enn i henhold til alternativ 3. 

12)  Det er nødvendig å avklare vilkårene for en eventuell 

utsettelse av nedslaktings- og destrueringstiltakene 

fastsatt i alternativ 2. Det vil være hensiktsmessig å 

tillate en kortvarig utsettelse på høyst tre måneder for å 

ta hensyn til lammingssesongen. En langvarig utsettelse 

kan imidlertid begrunnes med behovet for mer tid til å 

øke nivået av genetisk resistens mot klassisk skrapesyke 

i en driftsenhet. Ettersom genetisk resistens mot klassisk 

skrapesyke hittil bare er funnet hos sauer, bør en 

langvarig utsettelse ikke tillates for besetninger som 

bare består av geiter. Dersom utsettelse tillates, bør den 

begrenses til en periode på tre år, og bare på visse vilkår. 

  

(1) EUT C 327 av 20.12.2008, s. 26. 

(2) EUT C 311 av 22.10.2011, s. 33. 

(3) EUT C 80 av 17.3.2012, s. 5. 

13)  Dersom det i en driftsenhet er bekreftet klassisk 

skrapesyke i en besetning av en lokal sauerase som står i 

fare for å forsvinne fra landbruket, bør tiltakene som 

iverksettes etter utryddelse i henhold til vedlegg VII til 

forordning (EF) nr. 999/2001, ta hensyn til hvor 

vanskelig der er å innføre og bruke bare resistente sauer 

eller formeringsmateriale fra sauer av samme truede 

rase. I dette bestemte tilfellet bør medlemsstatene kunne 

anvende mer fleksible regler med hensyn til genotype 

for avlsdyr og formeringsmateriale som innføres og 

brukes i driftsenhetene. 

14)  Den felles uttalelsen fra EFSA og ECDC tyder på at 

atypisk skrapesyke kan være lite smittsomt eller ikke 

smittsomt i det hele tatt. Denne konklusjonen baserer 

seg hovedsakelig på mangelen på statistiske forskjeller i 

påvist hyppighet av atypisk skrapesyke/Nor98 mellom 

bestanden generelt og besetninger der et positivt tilfelle 

er påvist. Restriksjoner på forflytning av sauer og geiter 

der et tilfelle av atypisk skrapesyke er bekreftet, er 

derfor ikke lenger berettiget. Økt overvåking av disse 

besetningene bør imidlertid opprettholdes for å få inn 

flere vitenskapelige data om atypisk skrapesyke. Denne 

endringen av vedlegg VII i forordning (EF) 

nr. 999/2001 er i tråd med de framtidige planlagte 

politiske tiltak i punkt 2.4.3 i Kommisjonens melding til 

Europaparlamentet og Rådet — TSE-veikart 2 — Et 

strategidokument om overførbar spongiform 

encefalopati for 2010–2015(4). 

15)  Deltakelse i avlsprogrammer har hittil vært begrenset til 

besetninger av sauer med høy avlsverdi. Når avls-

programmer har vært anvendt, har de vært effektive ved 

at de har økt resistensen mot klassisk skrapesyke hos 

sauebestander med høy avlsverdi. Spredningen i 

produksjonsbestanden generelt av genfaktoren (allelet) 

som bærer resistensen, synes imidlertid så langt å ha 

vært begrenset. For å legge til rette for større spredning 

av resistensfaktoren mot klassisk skrapesyke i 

produksjonsbestanden bør kapittel C i vedlegg VII til 

forordning (EF) nr. 999/2001 tillate bestemmelse av 

genotype hos avlsværer i besetninger som ikke deltar i 

avlsprogrammer. 

16)  Kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) 

nr. 999/2001 fastsetter regler for handel med levende 

dyr, sæd og embryoer innenfor Unionen. Som nevnt i 

betraktning 14, tyder den felles uttalelsen fra EFSA og 

ECDC på at atypisk skrapesyke kan være lite smittsomt 

eller ikke smittsomt i det hele tatt. Alle restriksjoner på 

forflytning av sauer og geiter dersom et tilfelle av 

atypisk skrapesyke er bekreftet, bør derfor oppheves når 

det gjelder handel innenfor Unionen. Denne holdning 

støttes også av at helseregelverket for landdyr, som ble 

vedtatt i 2010 på den 78. generalforsamlingen for 

Verdens dyrevernorganisasjon (OIE), ikke anbefaler 

handelsrestriksjoner med hensyn til atypisk skrapesyke.  

  

(4) KOM(2010)384 endelig utgave. 
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17)  Det bør sikres at reglene fastsatt i vedlegg VIII til 

forordning (EF) nr. 999/2001 om handel innenfor 

Unionen med sauer og geiter samt sæd og embryoer fra 

disse, er mest mulig forenlige med OIE-standardene slik 

at de ikke er til hinder for at en medlemsstat med et 

godkjent nasjonalt program for bekjempelse av klassisk 

skrapesyke kan påberope seg status som stat fri for 

klassisk skrapesyke i henhold til vilkårene fastsatt i 

OIE-regelverket. De endrede bestemmelsene for handel 

innenfor Unionen bør imidlertid ikke ha negativ 

innvirkning på eksisterende handelsstrømmer innenfor 

Unionen mellom medlemsstater som ikke har noe 

godkjent nasjonalt program for bekjempelse av klassisk 

skrapesyke. 

18)  For dette formål, og som nevnt i nr. 2.4.3 i TSE-veikart 

2, bør det i vedlegg VIII til forordning (EF) 

nr. 999/2001 fastsettes en ramme som setter medlems-

statene i stand til å etablere en offisiell ordning for 

fastsettelse av driftsenheters status med hensyn til 

klassisk skrapesyke.. Hvorvidt en driftsenhet skal kunne 

delta i handel med sauer og geiter innenfor Unionen, når 

det gjelder klassisk skrapesyke, bør bestemmes av dens 

status med hensyn til klassisk skrapesyke. 

19)  En totrinnsordning for driftsenheters status med hensyn 

til klassisk skrapesyke bør fastsettes i vedlegg VIII til 

forordning (EF) nr. 999/2001. Ved transport av dyr for 

avl eller oppdrett til medlemsstater med et godkjent 

nasjonalt program for bekjempelse av klassisk 

skrapesyke bør det kreves status som innebærer 

ubetydelig risiko, som teknisk sett tilsvarer status som 

fri for skrapesyke i en besetning i henhold til artikkel 

14.9.5 i OIEs helseregelverk for landdyr, etter at alle 

OIE-krav har vært oppfylt i minst sju år (i samsvar med 

artikkel 6a og vedlegg VII til forordning (EF) 

nr. 999/2001 som fremmer utviklingen av resistente 

genotyper hos sauer, aksepteres imidlertid genotypen 

ARR/ARR som et gyldig alternativ i forslaget). For 

avlsdyr beregnet på andre medlemsstater, bør det bare 

stilles krav om at skal komme fra driftsenheter med 

kontrollert risiko for klassisk skrapesyke, etter at en 

kortere kravliste har vært oppfylt i minst tre år, som er 

tilfelle på det nåværende tidspunkt. 

20)  Med tanke på hvor vanskelig det er å påvise at en 

medlemsstats territorium eller deler av en medlemsstats 

territorium er fritt for en så sammensatt sykdom som 

klassisk skrapesyke, som kjennetegnes av lang 

inkubasjonstid, mangel på en in-vivo-diagnostisk 

metode og varierende individuell mottakelighet hos dyr 

avhengig av deres genetiske profil, bør begrepet 

«medlemsstat fri for klassisk skrapesyke» i vedlegg VIII 

til forordning (EF) nr. 999/2001 erstattes med 

«medlemsstat eller sone i en medlemsstat med 

ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke». Vilkårene for 

å anerkjenne at en medlemsstat eller sone i en 

medlemsstat har ubetydelig risiko for klassisk 

skrapesyke, bør også ajourføres og i all hovedsak 

bringes i samsvar med anbefalingene fastsatt i artikkel 

14.9.3 i OIEs helseregelverk for landdyr. 

21)  Ettersom vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 

bør omfatte alle handelsaspekter i forbindelse med 

klassisk skrapesyke, og med tanke på at forslaget om 

opprettelse av en offisiell ordning for påvisning av 

klassisk skrapesyke i besetninger er et hensiktsmessig 

grunnlag for fastsettelse av differensierte garantier for 

handel med dyr med medlemsstater som har en godkjent 

nasjonal plan for bekjempelse av klassisk skrapesyke, 

og med andre medlemsstater, bør nevnte vedlegg også 

inneholde en liste over medlemsstater som har en 

godkjent nasjonal kontrollplan for klassisk skrapesyke. 

22)  Kapittel C i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 

fastsetter regler for import til Unionen av produkter av 

animalsk opprinnelse fra storfe, sauer og geiter, særlig 

gelatin beregnet på konsum. Kapittel C avsnitt A i 

vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsetter 

regler for import til Unionen av animalske biprodukter 

og avledede produkter fra storfe, sauer og geiter, særlig 

gelatin som skal brukes som ingrediens i fôr. Ettersom 

kollagen som skal brukes som næringsmiddel eller fôr, 

er produsert av de samme råstoffer som gelatin, bør 

vilkårene for import av kollagen som skal brukes som 

næringsmiddel eller fôr, samordnes med kravene fastsatt 

for gelatin beregnet på samme bruk. 

23)  Kapittel D avsnitt B i vedlegg IX til forordning (EF) 

nr. 999/2001 fastsetter regler for særskilte attestasjoner 

som skal medfølge ved import til Unionen av visse 

animalske biprodukter og avledede produkter fra storfe, 

sauer og geiter. Slike attestasjoner bør endres slik at de 

også gjelder for produkter som er bearbeidet i en 

tredjestat klassifisert som en stat eller en region med en 

kontrollert eller ikke-fastsatt BSE-risiko, og som er 

framstilt av blandet materiale med opprinnelse i samme 

tredjestat og en tredjestat med en ubetydelig BSE-risiko. 

Den særskilte attestasjonen for import av produkter som 

inneholder melk fra sauer eller geiter, og som er 

beregnet på fôring av produksjonsdyr, bør også endres 

for bedre å gjenspeile de restriksjoner som gjelder for 

handel med nevnte produkter i Unionen. 

24)  Kapittel E og H i vedlegg IX til forordning (EF) 

nr. 999/2001 fastsetter regler for import til Unionen av 

sauer og geiter samt sæd og embryoer fra disse. Disse 

importreglene bør ajourføres for å gjenspeile vilkårene 

for handel innenfor Unionen fastsatt i vedlegg VIII til 

forordning (EF) nr. 999/2001, herunder de generelle 

forutsetninger med hensyn til overvåking og utryddelse 

av klassisk skrapesyke fastsatt i vedlegg III og VII til 

forordning (EF) nr. 999/2001, samt bestemmelsene om 

fôrforbud fastsatt i vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 999/2001.  
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25)  Vedlegg X til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsetter 

analysemetodene for undersøkelse av TSE hos storfe, 

sauer og geiter. Den felles uttalelsen fra EFSA og 

ECDC tydet på at agensen for L-type atypisk BSE har et 

betydelig zoonotisk potensial (potensial for å overføres 

fra dyr til mennesker) som synes å være like stort som 

eller enda større enn agensen for klassisk BSE. Tilfeller 

av L-type og H-type atypisk BSE har blitt påvist i flere 

land i verden, og EFSA har gjort oppmerksom på at den 

usedvanlig høye alderen for alle identifiserte tilfeller av 

H-BSE og L-BSE og deres tilsynelatende lave prevalens 

i bestanden kan tyde på at disse atypiske formene for 

BSE oppstår spontant. Det bør samles inn flere relevante 

opplysninger for å få mer kunnskap om atypisk BSE. 

26)  Det er derfor nødvendig å kreve at materiale fra alle 

framtidige tilfeller av BSE som bekreftes i Unionen, 

gjøres til gjenstand for skjelneprøving som gir mulighet 

for nøyaktig identifikasjon av agensen, nemlig klassisk 

BSE, L-type atypisk BSE og H-type atypisk BSE. 

Ettersom visse medlemsstater og tredjestater allerede 

har offentliggjort opplysninger om fenotypen av deres 

siste tilfelle av BSE, bør det i kapittel C i vedlegg X til 

forordning (EF) nr. 999/2001 fastsettes krav om 

skjelneprøving av framtidige tilfeller av BSE som 

bekreftes i Unionen.. 

27)  Kapittel C nr. 4 i vedlegg X til forordning (EF) 

nr. 999/2001 inneholder en liste over hurtigprøver som 

er godkjent for overvåking av TSE hos storfe, sauer og 

geiter. 

28)  Ettersom følgende to hurtigprøver for overvåking av 

BSE hos storfe ikke lenger produseres, som bekreftet 

ved brev fra Enfer Scientific 21. august 2012 og Roche 

Diagnostics GmbH 31. august 2012, bør de slettes fra 

listen over hurtigprøver i kapittel C i vedlegg X: Enfer-

prøve og Enfer TSE Kit versjon 2.0, automatisert 

prøvetillaging, Roche Applied Science PrionScreen. 

29)  Ettersom medlemsstatene trenger tilstrekkelig tid til å 

tilpasse sine nasjonale forskrifter til de nye kravene som 

innføres ved denne forordning, bør denne forordning få 

anvendelse fra 1. juli 2013. 

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

31)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedleggene til forordning (EF) nr. 999/2001 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2013. 

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

Utferdiget i Brussel, 28. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedleggene til forordning (EF) nr. 999/2001 gjøres følgende endringer: 

1)  Vedlegg I nr. 2 skal lyde: 

«2.  I denne forordning menes videre med: 

a) «nasjonalt tilfelle av BSE» et tilfelle av bovin spongiform encefalopati der det ikke klart kan påvises at 

infeksjonen forelå før dyret ble importert levende, 

b) «kohort» en gruppe storfe som omfatter både 

i)  dyr født i samme besetning som det infiserte dyret inntil tolv måneder før eller etter at det infiserte 

dyret ble født, og 

ii)  dyr som på noe tidspunkt i løpet av sitt første leveår ble oppdrettet sammen med det infiserte dyret i 

løpet av dettes første leveår, 

c) «indekstilfelle» det første dyret med bekreftet TSE-infeksjon i en driftsenhet eller i en epidemiologisk 

definert gruppe, 

d) «TSE hos småfe» et tilfelle av overførbar spongiform encefalopati som er påvist hos en sau eller geit 

etter en bekreftende prøve for abnormt PrP-protein, 

e) «tilfelle av skrapesyke» et bekreftet tilfelle av overførbar spongiform encefalopati hos en sau eller geit, 

der diagnosen BSE er utelukket i samsvar med kriteriene fastsatt i Den europeiske unions 

referanselaboratoriums tekniske håndbok om karakterisering av TSE-stammer hos småfe(*), 

f) «tilfelle av klassisk skrapesyke» et bekreftet tilfelle av skrapesyke som er klassifisert som klassisk i 

samsvar med kriteriene fastsatt i Den europeiske unions referanselaboratoriums tekniske håndbok om 

karakterisering av TSE-stammer hos småfe, 

g) «tilfelle av atypisk skrapesyke» et bekreftet tilfelle av skrapesyke som kan skilles fra klassisk skrapesyke 

i samsvar med kriteriene fastsatt i Den europeiske unions referanselaboratoriums tekniske håndbok om 

karakterisering av TSE-stammer hos småfe, 

h) «prionproteingenotype» hos sauer en kombinasjon av to alleler som beskrevet i nr. 1 i vedlegg I til 

kommisjonsbeslutning 2002/1003/EF(**), 

i) «tilfelle av BSE» et tilfelle av BSE som er bekreftet av et nasjonalt referanselaboratorium i samsvar med 

metodene og protokollene i nr. 3.1 bokstav a) og b) i kapittel C i vedlegg X, 

j) «tilfelle av klassisk BSE» et tilfelle av BSE som er klassifisert som klassisk i samsvar med kriteriene 

fastsatt i Den europeiske unions referanselaboratoriums metode for klassifisering av TSE-isolater fra 

storfe(***), 

k) «tilfelle av atypisk BSE» et tilfelle av BSE som ikke kan klassifiseres som et tilfelle av klassisk BSE i 

samsvar med kriteriene fastsatt i Den europeiske unions referanselaboratoriums metode for klassifisering 

av TSE-isolater fra storfe, 

l) «sauer og geiter eldre enn 18 måneder» sauer og geiter 

i)  hvis alder bekreftes av registrene eller transportdokumentene nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav b), c) 

og d) i rådsforordning (EF) nr. 21/2004(****), eller 

ii)  som har som har mer enn to frambrutte blivende fortenner. 

  

(*) http://vla.defra.gov.uk/science/docs/sci_tse_rl_handbookv4jan10.pdf 

(**) EFT L 349 av 24.12.2002, s. 105. 

(***) http://vla.defra.gov.uk/science/docs/sci_tse_rl_2blot.pdf 

(****) EUT L 5 av 9.1.2004, s. 8.» 

2)  I vedlegg III kapittel A gjøres følgende endringer: 

a)  I del I skal nr. 2 lyde: 

«2. Overvåking av dyr som slaktes for konsum 

2.1  Alt storfe eldre enn 24 måneder skal undersøkes for BSE dersom de har 

— blitt nødslaktet i samsvar med avsnitt I kapittel VI nr. 1 i vedlegg III til forordning (EF)  

nr. 853/2004(*), eller 
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— gjennomgått en kontroll ante mortem med observasjoner om ulykker, alvorlige fysiologiske og 

funksjonelle forstyrrelser eller tegn i samsvar med avsnitt I kapittel II del B nr. 2 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 854/2004(**). 

2.2  Alt friskt storfe eldre enn 30 måneder som slaktes på vanlig måte for konsum, skal undersøkes for 

BSE. 

  

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

(**) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206.» 

b)  I del II gjøres følgende endringer: 

i)  Nr. 2 skal lyde: 

«2. Overvåking av sauer og geiter slaktet for konsum 

a)  I medlemsstater med en bestand av søyer og bedekkede søyelam som overstiger 750 000 dyr, 

skal det i samsvar med prøvetakingsreglene fastsatt i nr. 4 årlig tas prøve av minst 10 000 sauer 

slaktet for konsum, 

b)  I medlemsstater med en bestand av geiter som har fått kje og bedekkede geiter som overstiger 

750 000 dyr, skal det i samsvar med prøvetakingsreglene fastsatt i nr. 4 årlig tas prøve av minst 

10 000 geiter slaktet for konsum, 

c)  En medlemsstat kan velge å erstatte inntil 

— 50 % av det minste antall prøver av sauer og geiter slaktet for konsum som fastsatt i 

bokstav a) og b), med prøver av døde sauer eller geiter som er eldre enn 18 måneder, i 

forholdet en til en og i tillegg til det minste antall prøver som er fastsatt i nr. 3, 

— 10 % av det minste antall prøver som er fastsatt i bokstav a) og b), med prøver av sauer 

eller geiter eldre enn 18 måneder som er avlivet i forbindelse med en kampanje for 

utryddelse av sykdommer, i forholdet en til en.» 

ii)  Nr. 5 skal lyde: 

«5. Overvåking av besetninger som omfattes av tiltak for å bekjempe og utrydde TSE 

 Dyr eldre enn 18 måneder som er avlivet for destruering i henhold til vedlegg VII kapittel B del 2  

nr. 2.2.1 og nr. 2.2.2 bokstav b) eller c), skal undersøkes for forekomst av TSE i samsvar med 

laboratoriemetodene og protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C del 3 nr. 3.2 bokstav b) på 

grunnlag av en enkelt, tilfeldig utvalgt prøve i samsvar med antallet prøver fastsatt i nedenstående 

tabell. 

Antall dyr eldre enn 18 måneder i besetningen som er 

avlivet for destruering 
Minste antall prøver 

70 eller færre Alle dyr som oppfyller vilkårene 

80 68 

90 73 

100 78 

120 86 

140 92 

160 97 

180 101 

200 105 

250 112 

300 117 
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Antall dyr eldre enn 18 måneder i besetningen som er 

avlivet for destruering 
Minste antall prøver 

350 121 

400 124 

450 127 

500 eller flere 150» 

3)  Vedlegg VII skal lyde: 

«VEDLEGG VII 

BEKJEMPELSE OG UTRYDDELSE AV OVERFØRBAR SPONGIFORM ENCEFALOPATI 

KAPITTEL A 

Tiltak ved mistanke om forekomst av TSE hos sauer og geiter 

Dersom det er mistanke om forekomst av TSE hos en sau eller geit i en driftsenhet i en medlemsstat, skal det 

innføres offentlige restriksjoner på forflytning av alle andre sauer og geiter i denne driftsenheten til resultatene av 

de bekreftende undersøkelsene foreligger. 

Dersom det kan dokumenteres at dyret sannsynligvis ikke har blitt utsatt for TSE i den driftsenheten det oppholdt 

seg i, da mistanken om forekomst av TSE oppsto, kan medlemsstaten bestemme at andre driftsenheter eller bare 

den utsatte driftsenheten, skal settes under offentlig tilsyn, avhengig av tilgjengelige epidemiologiske 

opplysninger. 

Melk og melkeprodukter fra sauer og geiter i en driftsenhet som er satt under offentlig tilsyn, og som befinner seg 

i samme driftsenhet på den dag mistanken om forekomst av TSE oppsto, og fram til den dag resultatene av de 

bekreftende undersøkelsene foreligger, skal brukes bare i denne driftsenheten. 

KAPITTEL B 

Tiltak ved bekreftet forekomst av TSE hos storfe, sauer og geiter 

1.  I undersøkelsen nevnt i artikkel 13 nr. 1 bokstav b) skal følgende identifiseres: 

a)  for storfe: 

— alle andre drøvtyggere i den driftsenheten der dyret som sykdommen er bekreftet hos, oppholder 

seg, 

— når sykdommen er bekreftet hos et hunndyr, avkom som er født inntil to år før eller etter 

sykdommens kliniske utbrudd, 

— alle dyr i samme kohort som dyret som sykdommen er bekreftet hos, 

— sykdommens mulige opprinnelse, 

— andre dyr i driftsenheten der dyret som sykdommen ble bekreftet hos, oppholder seg, eller dyr i 

andre driftsenheter som kan ha blitt infisert av agensen for TSE eller utsatt for samme fôr eller 

infeksjonskilde, 

— forflytning av fôr eller annet materiale som kan være kontaminert, eller enhver annen form for 

overføring som kan ha gjort at agensen for TSE er blitt overført til eller fra den berørte driftsenheten, 

b)  for sauer og geiter: 

— alle andre drøvtyggere enn sauer og geiter i den driftsenheten der dyret som sykdommen er bekreftet 

hos, oppholder seg, 

— i den grad de kan identifiseres, foreldrene, og for hunndyr, alle embryoer, egg og siste avkom av 

hunndyret som sykdommen er bekreftet hos, 

— alle andre sauer og geiter i driftsenheten der dyret som sykdommen er bekreftet hos, oppholder seg, i 

tillegg til dyrene nevnt i annet strekpunkt, 

— sykdommens mulige opprinnelse og andre driftsenheter der det finnes dyr, embryoer eller egg som 

kan være infisert av agensen for TSE eller eksponert for samme fôr eller infeksjonskilde, 
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— forflytning av fôr eller annet materiale som kan være kontaminert, eller enhver annen form for 

overføring som kan ha gjort at agensen for TSE er blitt overført til eller fra den berørte driftsenheten. 

2.  Tiltakene fastsatt i artikkel 13 nr. 1 bokstav c) skal minst omfatte følgende: 

2.1  Dersom BSE bekreftes hos et storfe, avliving og fullstendig destruering av storfe som er identifisert i 

undersøkelsen nevnt i nr. 1 bokstav a) annet og tredje strekpunkt. Medlemsstaten kan imidlertid  

beslutte å 

— ikke avlive og destruere dyr i kohorten nevnt i nr. 1 bokstav a) tredje strekpunkt dersom det 

foreligger bevis på at disse dyrene ikke hadde tilgang til det samme fôret som det infiserte dyret, 

— utsette avliving og destruering av dyr i kohorten nevnt i nr. 1 bokstav a) tredje strekpunkt til slutten 

av deres produktive liv, forutsatt at det er okser som uten avbrudd holdes på en sædstasjon, og at det 

kan garanteres at de destrueres fullstendig når de er døde. 

2.2  Når TSE bekreftes hos en sau eller geit: 

2.2.1  Dersom BSE ikke kan utelukkes 

 Dersom BSE ikke kan utelukkes på grunnlag av resultatene fra en ringprøve foretatt i samsvar 

med metodene og protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C del 3 nr. 3.2 bokstav c), umiddelbar 

avliving og fullstendig destruering av alle dyr, embryoer og egg identifisert i undersøkelsen nevnt 

i nr. 1 bokstav b) annet til femte strekpunkt. 

 Dyr eldre enn 18 måneder som er avlivet for destruering, skal undersøkes for forekomst av TSE i 

samsvar med laboratoriemetodene og protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C del 3 nr. 3.2, i 

henhold til vedlegg III kapittel A del II nr. 5. 

 Prionproteingenotype skal bestemmes hos høyst 50 sauer. 

 Melk og melkeprodukter fra dyrene som skal destrueres, og som befant seg på driftsenheten i 

perioden mellom den dag det ble bekreftet at BSE ikke kan utelukkes, og den dag da dyrene ble 

fullstendig destruert, skal behandles i samsvar med artikkel 12 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1069/2009(*). 

 Etter avliving og fullstendig destruering av alle dyr får vilkårene fastsatt i nr. 3 anvendelse på 

driftsenheten. 

2.2.2  Dersom BSE og atypisk skrapesyke kan utelukkes 

 Dersom BSE og atypisk skrapesyke utelukkes i samsvar med laboratoriemetodene og 

protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C del 3 nr. 3.2 bokstav c), skal driftsenheten omfattes av 

vilkårene fastsatt i bokstav a) samt etter beslutning av den medlemsstat som er ansvarlig for 

driftsenheten, av vilkårene enten i alternativ 1 i bokstav b), alternativ 2 i bokstav c) eller 

alternativ 3 i bokstav d): 

a)  Melk og melkeprodukter fra dyr som skal destrueres eller slaktes, og som befant seg i 

driftsenheten i perioden fra den dag tilfellet av TSE ble bekreftet, og til den dag alle tiltak 

som skulle anvendes på driftsenheten i samsvar med bokstav b) og c) var gjennomført, eller 

fra den infiserte besetningen, til alle restriksjoner fastsatt i bokstav d) og nr. 4 er opphevet, 

skal ikke brukes til fôring av drøvtyggere, bortsett fra drøvtyggere i samme driftsenhet. 

 Omsetning av slik melk og slike melkeprodukter som fôr til andre dyr enn drøvtyggere skal 

begrenses til territoriet til den medlemsstat som er ansvarlig for driftsenheten. 

 Handelsdokumentet som ledsager forsendelser av slik melk og slike melkeprodukter og all 

emballasje som inneholder slike forsendelser, skal være tydelig merket med ordene «skal 

ikke gis til drøvtyggere». 

 Bruk og lagring av fôrvarer som inneholder slik melk og slike melkeprodukter, skal være 

forbudt i driftsenheter der det holdes drøvtyggere. 

 Fôr i løs vekt som inneholder slik melk og slike melkeprodukter, skal transporteres i 

kjøretøyer som ikke samtidig transporterer drøvtyggerfôr.  
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 Dersom slike kjøretøyer senere brukes til transport av drøvtyggerfôr, skal de, for å unngå 

krysskontaminering, rengjøres grundig etter en framgangsmåte som er godkjent av den 

medlemsstat som er ansvarlig for driftsenheten. 

b)  Alternativ 1 — avliving og fullstendig destruering av alle dyr 

 Umiddelbar avliving og fullstendig destruering av alle dyr, embryoer og egg som er 

identifisert i undersøkelsen nevnt i nr. 1 bokstav b) annet og tredje strekpunkt. 

 Dyr eldre enn 18 måneder som er avlivet for destruering, skal undersøkes for forekomst av 

TSE i samsvar med laboratoriemetodene og protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C del 3 

nr. 3.2, i henhold til vedlegg III kapittel A del II nr. 5. 

 Prionproteingenotype skal bestemmes hos høyst 50 sauer. 

 Som unntak fra vilkårene fastsatt i alternativ 1 første ledd, kan medlemsstatene i stedet 

beslutte å iverksette tiltakene nevnt i nr. i) eller ii): 

i)  Umiddelbar avliving og fullstendig destruering av alle dyr kan erstattes med umiddelbar 

slakting for konsum forutsatt at 

— dyrene slaktes for konsum på territoriet til den medlemsstat som er ansvarlig for 

driftsenheten, 

— alle dyr eldre enn 18 måneder som slaktes for konsum, skal undersøkes for 

forekomst av TSE i samsvar med laboratoriemetodene og protokollene fastsatt i 

vedlegg X kapittel C del 3 nr. 3.2. 

ii)  Lam og kje som er yngre enn tre måneder, kan unntas fra kravet om umiddelbar 

avliving og fullstendig destruering forutsatt at de slaktes for konsum senest når de er tre 

måneder gamle. 

 Inntil alle dyr er avlivet og fullstendig destruert eller slaktet for konsum, skal tiltakene 

fastsatt i nr. 2.2.2 bokstav a) og nr. 3.4 bokstav b) tredje og fjerde strekpunkt få anvendelse 

på en driftsenhet der alternativ 1 er besluttet anvendt. 

 Inntil alle dyr er avlivet og fullstendig destruert eller slaktet for konsum, skal vilkårene 

fastsatt i nr. 3 få anvendelse på en driftsenhet der alternativ 1 er besluttet anvendt. 

c)  Alternativ 2 — avliving og fullstendig destruering av bare mottakelige dyr 

 Bestemmelse av prionproteingenotype for alle sauer som befinner seg på driftsenheten, 

etterfulgt av umiddelbar avliving og fullstendig destruering av alle dyr, embryoer og egg 

som er identifisert i undersøkelsen nevnt i nr. 1 bokstav b) annet og tredje strekpunkt, unntatt 

— avlsværer med genotypen ARR/ARR, 

— avlssøyer med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler samt, dersom disse avlssøyene 

er drektige når undersøkelsen finner sted, lammene som senere fødes, dersom deres 

genotype oppfyller kravene i dette ledd, 

— sauer med minst ett ARR-allel som utelukkende er beregnet på slakting for konsum, 

— etter beslutning av den medlemsstat som er ansvarlig for driftsenheten, lam og kje som 

er yngre enn tre måneder, forutsatt at de slaktes for konsum senest når de er tre måneder 

gamle. For slike lam og kje skal genotype ikke bestemmes. 

 Dyr eldre enn 18 måneder som er avlivet for destruering, skal undersøkes for forekomst av 

TSE i samsvar med laboratoriemetodene og protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C del 3 

nr. 3.2, i henhold til vedlegg III kapittel A del II nr. 5. 

 Som unntak fra vilkårene fastsatt i alternativ 2 første ledd, kan medlemsstatene i stedet 

beslutte å iverksette tiltakene nevnt i i), nr. ii) eller iii): 

i)  Avliving og fullstendig destruering av dyr nevnt i alternativ 2 første ledd kan erstattes 

med slakting for konsum forutsatt at 

— dyrene slaktes for konsum på territoriet til den medlemsstat som er ansvarlig for 

driftsenheten,  
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— alle dyr eldre enn 18 måneder som slaktes for konsum, skal undersøkes for 

forekomst av TSE i samsvar med laboratoriemetodene og protokollene fastsatt i 

vedlegg X kapittel C del 3 nr. 3.2. 

ii)  Bestemmelsen av genotype og påfølgende avliving og fullstendige destruering eller 

slakting for konsum av dyr nevnt i alternativ 2 første ledd, kan utsettes i inntil tre 

måneder i situasjoner der indekstilfellet ble bekreftet tett opptil lammingssesongen, 

forutsatt at søyene, geitene og deres nyfødte i hele denne perioden holdes isolert fra 

sauer og geiter på andre driftsenheter. 

iii)  Avliving og fullstendig destruering eller slakting for konsum av dyrene nevnt i 

alternativ 1 første ledd, kan utsettes i inntil tre år fra dagen for bekreftelse av 

indekstilfellet i sauebesetninger og driftsenheter der sauer og geiter holdes sammen. 

Unntaket fastsatt i dette nummer skal være begrenset til tilfeller der den medlemsstat 

som er ansvarlig for driftsenheten, anser at den epidemiologiske situasjon ikke kan 

håndteres uten å avlive de berørte dyr, samtidig som dette ikke kan gjennomføres 

umiddelbart på grunn av det lave resistensnivået i sauebestanden på driftsenheten 

kombinert med andre hensyn, herunder økonomiske faktorer. Avlsværer, unntatt 

avlsværer med genotypen ARR/ARR, skal umiddelbart avlives eller kastreres, og alle 

mulige tiltak for raskt å bygge opp genetisk resistens i sauebestanden på driftsenheten, 

herunder ved fornuftig avl og slakting av søyer for å øke forekomsten av ARR-allelet og 

fjerne VRQ-allelet, skal gjennomføres. Den medlemsstat som er ansvarlig for 

driftsenheten, skal sikre at antallet dyr som skal avlives ved utløpet av den forlengede 

fristen, ikke er større enn det var umiddelbart etter at indekstilfellet ble bekreftet. 

 Inntil alle dyr nevnt i alternativ 2 første ledd er avlivet og fullstendig destruert eller slaktet 

for konsum, skal følgende tiltak få anvendelse på driftsenheter der alternativ 2 er besluttet 

anvendt: nr. 2.2.2 bokstav a), nr. 3.1, nr. 3.2 bokstav a) og b), nr. 3.3 og nr. 3.4 bokstav a) 

første og annet strekpunkt, bokstav b) første, tredje og fjerde strekpunkt, og bokstav c). 

Dersom den medlemsstat som er ansvarlig for driftsenheten, treffer beslutning om å utsette 

avliving og fullstendig destruering eller slakting for konsum av dyrene i samsvar med  

nr. iii), skal følgende tiltak i stedet få anvendelse på driftsenheten: nr. 2.2.2 bokstav a) og  

nr. 4.1–4.6. 

 Inntil dyrene nevnt i alternativ 2 første ledd er avlivet og fullstendig destruert eller slaktet for 

konsum, skal vilkårene fastsatt i nr. 3 få anvendelse på driftsenheter der alternativ 2 er 

besluttet anvendt. 

d)  Alternativ 3 — ingen obligatorisk avliving og fullstendig destruering av dyr 

 En medlemsstat kan treffe beslutning om ikke å avlive og fullstendig destruere dyrene 

identifisert i undersøkelsen nevnt i nr. 1 bokstav b) annet og tredje strekpunkt, dersom 

kriteriene fastsatt i minst ett av følgende strekpunkter er oppfylt: 

— det er vanskelig å finne erstatningssauer med en av genotypene som er tillatt i henhold 

til nr. 3.2 bokstav a) og b), 

— forekomsten av ARR-allelet hos rasen eller i driftsenheten er lav, 

— det anses som nødvendig for å unngå innavl eller 

— medlemsstaten anser det som nødvendig basert på en grunngitt vurdering av samtlige 

epidemiologiske faktorer. 

 Medlemsstater som tillater alternativ 3 for håndtering av utbrudd av klassisk skrapesyke, 

skal føre register over de grunner og kriterier som enhver beslutning om anvendelse av dette 

alternativ er basert på. 

 Dersom det påvises ytterligere tilfeller av klassisk skrapesyke i en driftsenhet der alternativ 3 

anvendes, skal medlemsstaten foreta en ny vurdering av relevansen av de grunner og 

kriterier som beslutningen om å anvende alternativ 3 på denne driftsenhet var basert på. 

Dersom konklusjonen er at anvendelse av alternativ 3 ikke sikrer tilstrekkelig kontroll med 

utbruddet, skal medlemsstaten i stedet sette inn alternativ 1 eller alternativ 2 på driftsenheten 

i samsvar med bestemmelsene i bokstav b) og c). 

 Prionproteingenotypen hos høyst 50 sauer skal fastsettes innen tre måneder etter den dag da 

indekstilfellet av klassisk skrapesyke ble bekreftet. 

 Vilkårene fastsatt i nr. 2.2.2 bokstav a) og nr. 4 får umiddelbart anvendelse på driftsenheter 

der alternativ 3 er besluttet anvendt.  
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2.2.3  Dersom atypisk skrapesyke bekreftes 

 Dersom tilfellet av TSE som bekreftes i en driftsenhet, er et tilfelle av atypisk skrapesyke, skal 

driftsenheten underlegges følgende protokoll for skjerpet overvåking for TSE i en periode på to 

år fra den dag da det siste tilfellet av atypisk skrapesyke ble påvist: Alle sauer og geiter eldre enn 

18 måneder som slaktes for konsum, og alle sauer og geiter eldre enn 18 måneder som er 

selvdøde eller avlivet i driftsenheten, skal undersøkes for forekomst av TSE i samsvar med 

laboratoriemetodene og protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C del 3 nr. 3.2. 

 Dersom et annet tilfelle av TSE enn atypisk skrapesyke bekreftes i løpet av toårsperioden med 

skjerpet overvåking for TSE nevnt i første ledd, skal driftsenheten underlegges tiltakene nevnt i 

nr. 2.2.1 eller 2.2.2. 

2.3  Dersom et dyr infisert av TSE er innført fra en annen driftsenhet 

a)  kan medlemsstaten, på grunnlag av det infiserte dyrets sykehistorie, treffe beslutning om at 

utryddelsestiltak skal gjennomføres på opprinnelsesenheten i tillegg til eller i stedet for i den 

driftsenhet der infeksjonen ble bekreftet, 

b)  kan medlemsstatene, i tilfeller der et fellesbeite brukes av mer enn én besetning, beslutte å begrense 

gjennomføringen av utryddelsestiltakene til en enkelt besetning, etter en begrunnet vurdering av alle 

epidemiologiske faktorer, 

c)  kan medlemsstatene, i tilfeller der mer enn én besetning oppholder seg i en driftsenhet, beslutte å 

begrense gjennomføringen av utryddelsestiltakene til den besetningen der TSE ble bekreftet, 

forutsatt at det er bekreftet at besetningene har blitt holdt isolert fra hverandre, og at det er lite 

sannsynlig at infeksjonen har spredt seg mellom besetningene ved direkte eller indirekte kontakt. 

3.  Etter at alle dyr identifisert i samsvar med nr. 2.2.1, nr. 2.2.2 bokstav b) eller nr. 2.2.2 bokstav c) er avlivet og 

fullstendig destruert eller slaktet for konsum, 

3.1  skal driftsenheten underlegges en protokoll for skjerpet overvåking for TSE som omfatter undersøkelse 

for forekomst av TSE i samsvar med laboratoriemetodene og protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C 

del 3 nr. 3.2, av alle følgende dyr eldre enn 18 måneder, unntatt dyr med genotype ARR/ARR: 

a)  dyr som ble holdt i driftsenheten på det tidspunkt tilfellet av TSE ble bekreftet i samsvar med nr. 

2.2.2 bokstav c), og som er blitt slaktet for konsum, 

b)  dyr som er selvdøde eller har blitt avlivet i driftsenheten, men som ikke ble avlivet i forbindelse med 

en kampanje for utryddelse av sykdom. 

3.2  Bare følgende dyr kan innføres i driftsenheten: 

a)  hanndyr av sau med genotype ARR/ARR, 

b)  hunndyr av sau med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler, 

c)  geiter, forutsatt at alle husdyrlokaler i driftsenheten er grundig rengjort og desinfisert etter at 

besetningen ble avviklet. 

3.3  Bare følgende avlsværer og formeringsmateriale fra sau kan brukes i driftsenheten: 

a)  hanndyr av sau med genotype ARR/ARR, 

b)  sæd fra værer med genotype ARR/ARR, 

c)  embryoer med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler. 

3.4  Forflytning av dyr fra driftsenheten skal være tillatt for destruering eller være underlagt følgende vilkår: 

a)  Følgende dyr kan forflyttes fra driftsenheten for alle formål, herunder avlsformål: 

— sauer med genotype ARR/ARR, 

— søyer med ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler, forutsatt at de forflyttes til andre driftsenheter 

som er underlagt restriksjoner etter gjennomføringen av tiltakene i samsvar med nr. 2.2.2 

bokstav c) eller nr. 2.2.2 bokstav d),  
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— geiter, forutsatt at de forflyttes til andre driftsenheter som er underlagt restriksjoner etter 

gjennomføringen av tiltakene i samsvar med nr. 2.2.2 bokstav c) eller nr. 2.2.2 bokstav d). 

b)  Følgende dyr kan forflyttes fra driftsenheten for å sendes direkte til slakting for konsum: 

— sauer med minst ett ARR-allel, 

— geiter, 

— dersom medlemsstaten beslutter det, lam og kje som er yngre enn tre måneder på slaktedato, 

— alle dyr dersom medlemsstaten har besluttet å anvende unntakene fastsatt i nr. 2.2.2 bokstav b) 

i) og nr. 2.2.2 bokstav c) i). 

c)  Dersom medlemsstaten beslutter det, kan lam og kje forflyttes til en annen driftsenhet på dens 

territorium utelukkende for oppfôring før slakting, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

— I mottakerenheten skal det ikke finnes noen andre sauer eller geiter enn dem som fôres opp før 

slakting. 

— Ved utløpet av oppfôringsperioden skal lammene og kjeene som stammer fra driftsenheter 

underlagt utryddelsestiltak, transporteres direkte til et slakteri på territoriet til samme 

medlemsstat for slakting senest når de er 12 måneder gamle. 

3.5  Restriksjonene fastsatt i nr. 3.1–3.4 får fortsatt anvendelse for driftsenheten 

a)  fram til den dagen da det er bare sauer med genotype ARR/ARR i driftsenheten, forutsatt at det ikke 

finnes noen geiter i driftsenheten, eller 

b)  i en periode på to år fra den dagen alle tiltak nevnt i nr. 2.2.1, nr. 2.2.2 bokstav b) eller nr. 2.2.2 

bokstav c) er gjennomført, forutsatt at ingen andre tilfeller av TSE enn atypisk skrapesyke blir påvist 

i toårsperioden. Dersom et tilfelle av atypisk skrapesyke bekreftes i løpet av denne toårsperioden, 

skal driftsenheten også underlegges tiltakene nevnt i nr. 2.2.3. 

4.  Etter beslutning om å gjennomføre alternativ 3 som fastsatt i nr. 2.2.2 bokstav d) eller unntaket fastsatt i nr. 

2.2.2 bokstav c) iii), skal følgende tiltak umiddelbart få anvendelse på driftsenheten: 

4.1  Driftsenheten skal underlegges en protokoll for skjerpet overvåking for TSE som omfatter undersøkelse 

for forekomst av TSE i samsvar med laboratoriemetodene og protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C 

del 3 nr. 3.2, av alle følgende dyr eldre enn 18 måneder, unntatt dyr med genotype ARR/ARR: 

a)  dyr som slaktes for konsum, 

b)  dyr som er selvdøde eller har blitt avlivet i driftsenheten, men som ikke ble avlivet i forbindelse med 

en kampanje for utryddelse av sykdom. 

4.2  Bare følgende sauer kan innføres i driftsenheten: 

a)  hanndyr av sau med genotype ARR/ARR, 

b)  hunndyr av sau med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler. 

 Som unntak fra bokstav a) og b) kan en medlemsstat imidlertid tillate at dyr nevnt i bokstav c) og d) 

innføres i driftsenheten dersom rasen som oppdrettes i driftsenheten, er oppført av medlemsstaten 

som en lokal rase som står i fare for å forsvinne fra landbruket, i samsvar med vedlegg IV til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1974/2006(*), og dersom forekomsten av ARR-allelet hos rasen er 

lav: 

c)  hanndyr av sau med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler, 

d)  hunndyr av sau uten VRQ-alleler. 

4.3  Bare følgende avlsværer og formeringsmateriale fra sauer kan brukes i driftsenheten: 

a)  hanndyr av sau med genotype ARR/ARR, 

b)  sæd fra værer med genotype ARR/ARR,  
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c)  embryoer med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler. 

 Som unntak fra bokstav a), b) og c) kan en medlemsstat imidlertid tillate at avlsværer og formerings-

materiale fra sau nevnt i bokstav d), e) og f) innføres i driftsenheten dersom rasen som oppdrettes i 

driftsenheten, er oppført av medlemsstaten som en lokal rase som står i fare for å forsvinne fra 

landbruket, i samsvar med vedlegg IV til kommisjonsforordning (EF) nr. 1974/2006, og dersom 

forekomsten av ARR-allelet hos rasen er lav: 

d)  hanndyr av sau med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler, 

e)  sæd fra hanndyr av sau med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler, 

f)  embryoer uten VRQ-alleler. 

4.4  Forflytning av dyr fra driftsenheten skal være tillatt for destruering eller være underlagt følgende vilkår: 

a)  værer og søyer med genotype ARR/ARR kan forflyttes fra driftsenheten for ethvert formål, herunder 

avl, forutsatt at de flyttes til andre driftsenheter som er underlagt anvendelsen av tiltakene i samsvar 

med nr. 2.2.2 bokstav c) eller nr. 2.2.2 bokstav d), 

b)  Følgende dyr kan forflyttes fra driftsenheten for å sendes direkte til slakting for konsum: 

— enten sauer med minst ett ARR-allel, og dersom medlemsstaten beslutter det, lam og kje som er 

yngre enn tre måneder på slaktedato, 

— eller alle dyr, dersom medlemsstaten har besluttet å anvende unntaket fra alternativ 2 fastsatt i 

nr. 2.2.2 bokstav c) iii) eller alternativ 3 fastsatt i nr. 2.2.2 bokstav d). 

c)  Dersom medlemsstaten beslutter det, kan lam og kje forflyttes til en annen driftsenhet på dens 

territorium utelukkende for oppfôring før slakting, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

— I mottakerenheten skal det ikke finnes noen andre sauer eller geiter enn dem som fôres opp før 

slakting. 

— Ved utløpet av oppfôringsperioden skal lammene og kjeene som stammer fra driftsenheter underlagt 

utryddelsestiltak, transporteres direkte til et slakteri på territoriet til samme medlemsstat for slakting 

senest når de er 12 måneder gamle. 

4.5  Forflytning av formeringsmateriale fra driftsenheten skal være underlagt følgende vilkår: Medlemsstaten 

skal sikre at verken sæd, embryoer eller egg sendes ut fra driftsenheten. 

4.6  I lammings- og kjeingsperioden er det forbudt å la sauer og geiter i en driftsenhet gå på fellesbeite med 

sauer og geiter fra andre driftsenheter. 

 Utenfor lammings- og kjeingsperioden skal fellesbeiting være underlagt restriksjoner fastsatt av 

medlemsstaten etter en begrunnet vurdering av alle epidemiologiske faktorer. 

4.7  Restriksjonene fastsatt i nr. 2.2.2 bokstav a) og i nr. 4.1–4.6 skal fortsatt få anvendelse i en periode på to 

år etter at det siste tilfellet av annen TSE enn atypisk skrapesyke ble påvist i driftsenheter der alternativ 3 

fastsatt i nr. 2.2.2 bokstav d) er blitt gjennomført. Dersom et tilfelle av atypisk skrapesyke bekreftes i 

løpet av denne toårsperioden, skal driftsenheten også underlegges tiltakene nevnt i nr. 2.2.3. 

 I driftsenheter der unntaket fra alternativ 2 i henhold til nr. 2.2.2 bokstav c) iii) har blitt gjennomført, skal 

restriksjonene fastsatt i nr. 2.2.2 bokstav a) og i nr. 4.1–4.6 få anvendelse inntil de dyr som er identifisert 

for avliving i samsvar med nr. 2.2.2 bokstav c), er fullstendig destruert eller slaktet for konsum; deretter 

kommer restriksjonene fastsatt i nr. 3 til anvendelse. 

KAPITTEL C 

Minstekrav til et avlsprogram for resistens mot TSE hos sauer i samsvar med artikkel 6A 

DEL 1 

Allmenne krav 

1.  Avlsprogrammet skal konsentreres om besetninger med høy avlsverdi i samsvar med definisjonen i nr. 3 i 

vedlegg I til kommisjonsvedtak 2002/1003/EF.   
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 Medlemsstater som har et avlsprogram, kan likevel treffe beslutning om å tillate prøvetaking og bestemmelse 

av genotype hos bare avlsværer i besetninger som ikke deltar i avlsprogrammet. 

2.  Det skal opprettes en database som minst skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  identitet, rase og antall dyr i alle besetninger som deltar i avlsprogrammet, 

b)  identifikasjon av de enkelte dyr det er tatt prøver av som et ledd i avlsprogrammet, herunder avlsværer 

det er tatt prøver av i besetninger som ikke deltar i avlsprogrammet, 

c)  resultatene av alle genotypebestemmelsene. 

3.  Det skal opprettes en ordning med ensartet sertifisering der genotypen til hvert dyr som det tas prøver av i 

forbindelse med avlsprogrammet, herunder avlsværer som det tas prøver av i besetninger som ikke deltar i 

avlsprogrammet, sertifiseres med henvisning til dyrets individuelle identifikasjonsnummer. 

4.  Det skal opprettes et system for identifikasjon av dyr og prøver, behandling av prøver og levering av 

resultater som gjør muligheten for menneskelige feil så liten som mulig. Systemets effektivitet skal 

kontrolleres ved regelmessige stikkprøver. 

5.  Bestemmelse av genotype av blod eller annet vev som er innsamlet i forbindelse med avlsprogrammet, 

herunder fra avlsværer det er tatt prøver av i besetninger som ikke deltar i avlsprogrammet, skal utføres i 

laboratorier som er godkjent innenfor rammen av programmet. 

6.  Vedkommende myndighet i medlemsstaten kan bistå avlslag med å opprette genbanker for sæd, egg og 

embryoer som er representative for de prionproteingenotypene som trolig vil bli sjeldne som følge av 

avlsprogrammet. 

7.  Det skal opprettes avlsprogrammer for hver rase, som skal ta hensyn til 

a)  hvor hyppig de forskjellige allelene forekommer hos rasen, 

b)  hvor sjelden rasen er, 

c)  unngåelse av innavl eller genetisk drift. 

DEL 2 

Særskilte regler for besetninger som deltar 

1.  Formålet med avlsprogrammet skal være å øke hyppigheten av ARR-allelet i besetningen og samtidig 

redusere forekomsten av de allelene som påviselig bidrar til mottakelighet for TSE. 

2.  Følgende minstekrav gjelder for besetningene som deltar: 

a)  alle dyr i besetningen som genotype skal bestemmes for, skal identifiseres individuelt ved hjelp av sikre 

midler, 

b)  genotypen til alle værer som er beregnet på avl i besetningen, skal bestemmes før de brukes til avl, 

c)  alle hanndyr som bærer VRQ-allelet, skal slaktes eller kastreres innen seks måneder etter 

genotypebestemmelsen. Dyret skal ikke forlate driftsenheten, unntatt for å slaktes, 

d)  hunndyr som man vet bærer VRQ-allelet, skal ikke forlate driftsenheten, unntatt for å slaktes, 

e)  bare hanndyr som er sertifisert i forbindelse med avlsprogrammet, herunder sædgivere som brukes til 

kunstig sædoverføring, skal brukes til avl i besetningen. 

3.  Medlemsstatene kan beslutte å gi unntak fra kravene fastsatt i nr. 2 bokstav c) og d) for å beskytte raser og 

produksjonsegenskaper. 

4.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om unntak som er gitt i henhold til nr. 3, og om hvilke kriterier 

som er lagt til grunn.  
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DEL 3 

Særlige regler for avlsværer som det tas prøver av i besetninger som ikke deltar i avlsprogrammet 

1.  Avlsværer som det skal tas prøver av, skal identifiseres individuelt ved hjelp av sikre midler. 

2.  Værer som påvises å bære VRQ-allelet, skal ikke forlate driftsenheten, unntatt for å slaktes. 

DEL 4 

Rammeregler for godkjenning av sauebesetningers status som TSE-resistente 

1.  Etter rammereglene for godkjenning av sauebesetningers status som TSE-resistente skal TSE-resistent status 

godkjennes for sauebesetninger som på grunn av sin deltakelse i avlsprogrammet som fastsatt i artikkel 6a, 

oppfyller kriteriene i programmet. 

 Denne godkjenningen skal gis på følgende to nivåer: 

a)  nivå-1-besetninger er besetninger som består utelukkende av sauer med genotype ARR/ARR, 

b)  nivå-II-besetninger er besetninger der avkommet nedstammer utelukkende fra værer med genotype 

ARR/ARR. 

 Medlemsstatene kan vedta å godkjenne ytterligere nivåer for å oppfylle nasjonale krav. 

2.  Det skal tas regelmessige stikkprøver av sauer fra TSE-resistente besetninger 

a)  i driftsenheten eller på slakteriet, for å verifisere genotypen, 

b)  for nivå-1-besetninger, av dyr eldre enn 18 måneder i slakteriet, for undersøkelser for TSE i samsvar med 

vedlegg III. 

DEL 5 

Rapporter som medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen 

Medlemsstater som innfører nasjonale avlsprogrammer med sikte på utvelging av TSE-resistens i sine 

sauebestander, skal 

1.  underrette Kommisjonen om kravene i disse programmene, 

2.  oversende en årlig rapport til Kommisjonen. 

Rapporten for hvert kalenderår skal framlegges innen 31. mars det påfølgende år. 

  

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

(**) EUT L 368 av 23.12.2006, s. 15.» 

4)  I vedlegg VIII skal kapittel A lyde: 

«KAPITTEL A 

Vilkår for handel innenfor Unionen med levende dyr, sæd og embryoer 

AVSNITT A 

Vilkår som gjelder for sauer og geiter samt sæd og embryoer fra disse 

1.  Besetninger med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke eller kontrollert risiko for klassisk skrapesyke: 

1.1  Medlemsstatene kan etablere eller føre tilsyn med en offisiell ordning for godkjenning av driftsenheter 

med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke og driftsenheter med kontrollert risiko for klassisk 

skrapesyke. 

 De skal da føre en liste over driftsenheter med sauer og geiter med ubetydelig risiko og driftsenheter med 

kontrollert risiko for klassisk skrapesyke. 

1.2  En driftsenhet med sauer som har status som TSE-resistent på nivå 1 i henhold til vedlegg VII kapittel C 

del 4 nr. 1 bokstav a), og der ikke noe tilfelle av klassisk skrapesyke har vært bekreftet på minst sju år, 

kan godkjennes som driftsenhet med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke. 

 En driftsenhet med sauer og/eller geiter kan også godkjennes som driftsenhet med ubetydelig risiko for 

klassisk skrapesyke dersom den har oppfylt følgende vilkår i minst sju år:  
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a)  Sauene og geitene er gitt et varig merke, og det føres register slik at dyrene kan spores tilbake til 

driftsenheten der de ble født. 

b)  Det føres register over forflytninger av sauer og geiter til og fra driftsenheten. 

c)  Bare følgende sauer og geiter kan innføres: 

 i)  sauer og geiter fra driftsenheter med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke, 

 ii)  sauer og geiter fra driftsenheter som har oppfylt vilkårene fastsatt i bokstav a)–i) i minst sju år 

eller minst like lenge som den driftsenhet de skal føres inn i, 

iii)  sauer med prionproteingenotypen ARR/ARR. 

d)  Driftsenheten blir regelmessig kontrollert for å verifisere overholdelse av bestemmelsene i bokstav 

a)–i) av en offisiell veterinær eller en veterinær godkjent for dette formål av vedkommende 

myndighet; dette skal skje minst en gang i året fra og med 1. januar 2014. 

e)  Ingen tilfeller av klassisk skrapesyke har blitt bekreftet. 

f)  Alle sauer og geiter eldre enn 18 måneder som slaktes for konsum inspiseres av offentlig veterinær, 

og alle som viser tegn på kakeksi eller nevrologiske symptomer eller som er blitt nødslaktet, 

undersøkes i laboratorium for klassisk skrapesyke i samsvar med laboratoriemetodene og 

protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C del 3 nr. 3.2. 

 Fram til og med 31. desember 2013 har alle sauer og geiter nevnt i vedlegg III kapittel A del II nr. 3 

eldre enn 18 måneder som er selvdøde eller avlivet for andre formål enn slaktet for konsum, blitt 

undersøkt i laboratorium for klassisk skrapesyke i samsvar med laboratoriemetodene og 

protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C del 3 nr. 3.2. 

 Fra og med 1. januar 2014 skal alle sauer og geiter eldre enn 18 måneder som er selvdøde eller 

avlivet for andre formål enn slaktet for konsum, undersøkes i laboratorium for klassisk skrapesyke i 

samsvar med laboratoriemetodene og protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C del 3 nr. 3.2. 

 Som unntak fra vilkårene fastsatt i bokstav f) annet og tredje ledd kan medlemsstatene beslutte å 

anvende bestemmelsene i bokstav f) første ledd på sauer og geiter eldre enn 18 måneder uten 

kommersiell verdi som avlives på slutten av sitt produktive liv i stedet for å slaktes for konsum. 

 I tillegg til vilkårene fastsatt i bokstav a)–f) skal følgende vilkår oppfylles fra og med 1. januar 2014: 

g)  Bare embryoer/oocytter fra følgende sauer og geiter kan innføres: 

i)  embryoer/oocytter fra donordyr som siden fødselen har blitt holdt i en medlemsstat med 

ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke eller i en driftsenhet med ubetydelig eller kontrollert 

risiko for klassisk skrapesyke, eller som oppfyller følgende krav: 

— de er gitt et varig merke slik at de kan spores tilbake til driftsstedet der de ble født, 

— de har siden fødselen blitt holdt i driftsenheter der det har ikke vært noe bekreftet tilfelle av 

klassisk skrapesyke så lenge de har oppholdt seg der, 

— de viste ingen kliniske tegn på klassisk skrapesyke på tidspunktet for oppsamling av 

embryoer/oocytter, 

ii)  embryoer/oocytter fra sauer med prionproteingenotypen ARR/ARR. 

h)  Bare sæd fra følgende sauer og geiter kan innføres: 

i)  sæd fra donordyr som siden fødselen har blitt holdt i en medlemsstat med ubetydelig risiko for 

klassisk skrapesyke eller i en driftsenhet med ubetydelig risiko eller kontrollert risiko for 

klassisk skrapesyke, eller som oppfyller følgende krav: 

— de er gitt et varig merke slik at de kan spores tilbake til driftsstedet der de ble født, 

— de viste ingen kliniske tegn på klassisk skrapesyke på tidspunktet for sædoppsamling,  
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ii)  sæd fra værer med prionproteingenotypen ARR/ARR, 

i)  Sauene og geitene i driftsenheten har ingen direkte eller indirekte kontakt med, og beiter ikke på 

samme beite som sauer og geiter fra driftsenheter med lavere status. 

1.3  En driftsenhet med sauer og/eller geiter kan også godkjennes som driftsenhet med kontrollert risiko for 

klassisk skrapesyke dersom den har oppfylt følgende vilkår i minst tre år: 

a)  Sauene og geitene er gitt et varig merke, og det føres register slik at dyrene kan spores tilbake til 

driftsenheten der de ble født. 

b)  Det føres register over forflytninger av sauer og geiter til og fra driftsenheten. 

c)  Bare følgende sauer og geiter kan innføres: 

 i)  sauer og geiter fra driftsenheter med ubetydelig eller kontrollert risiko for klassisk skrapesyke, 

 ii)  sauer og geiter fra driftsenheter som har oppfylt vilkårene fastsatt i bokstav a)–i) i minst tre år 

eller minst like lenge som den driftsenhet de skal føres inn i, 

iii)  sauer med prionproteingenotypen ARR/ARR, 

d)  Driftsenheten blir regelmessig kontrollert for å verifisere overholdelse av bestemmelsene i bokstav 

a)–i), av en offisiell veterinær eller en veterinær godkjent for dette formål av vedkommende 

myndighet; dette skal skje minst en gang i året fra og med 1. januar 2014. 

e)  Ingen tilfeller av klassisk skrapesyke har blitt bekreftet. 

f)  Alle sauer og geiter eldre enn 18 måneder som slaktes for konsum inspiseres av offentlig veterinær, 

og alle som viser tegn på kakeksi eller nevrologiske symptomer eller som er blitt nødslaktet, 

undersøkes i laboratorium for klassisk skrapesyke i samsvar med laboratoriemetodene og 

protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C del 3 nr. 3.2. 

 Fram til og med 31. desember 2013 har alle sauer og geiter nevnt i vedlegg III kapittel A del II nr. 3 

eldre enn 18 måneder som er selvdøde eller avlivet for andre formål enn slaktet for konsum, blitt 

undersøkt i laboratorium for klassisk skrapesyke i samsvar med laboratoriemetodene og 

protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C del 3 nr. 3.2. 

 Fra og med 1. januar 2014 skal alle sauer og geiter eldre enn 18 måneder som er selvdøde eller 

avlivet for andre formål enn slaktet for konsum, undersøkes i laboratorium for klassisk skrapesyke i 

samsvar med laboratoriemetodene og protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C del 3 nr. 3.2. 

 Som unntak fra vilkårene fastsatt i bokstav f) annet og tredje ledd kan medlemsstatene beslutte å 

anvende bestemmelsene i bokstav f) første ledd på sauer og geiter eldre enn 18 måneder uten 

kommersiell verdi som avlives på slutten av sitt produktive liv i stedet for å slaktes for konsum. 

 I tillegg til vilkårene fastsatt i bokstav a)–f) skal følgende vilkår oppfylles fra og med 1. januar 2014: 

g)  Bare embryoer/oocytter fra følgende sauer og geiter kan innføres: 

 i)  embryoer/oocytter fra donordyr som siden fødselen har blitt holdt i en medlemsstat med 

ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke eller i en driftsenhet med ubetydelig risiko eller med 

kontrollert risiko for klassisk skrapesyke, eller som oppfyller følgende krav: 

— de er gitt et varig merke slik at de kan spores tilbake til driftsstedet der de ble født, 

— de har siden fødselen blitt holdt i driftsenheter der det har ikke vært noe bekreftet tilfelle av 

klassisk skrapesyke så lenge de har oppholdt seg der, 

— de viste ingen kliniske tegn på klassisk skrapesyke på tidspunktet for oppsamling av 

embryoer/oocytter, 

ii)  embryoer/oocytter fra sauer med prionproteingenotypen ARR/ARR.  
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h)  Bare sæd fra følgende sauer og geiter kan innføres: 

 i)  sæd fra donordyr som siden fødselen har blitt holdt i en medlemsstat med ubetydelig risiko for 

klassisk skrapesyke eller i en driftsenhet med ubetydelig risiko eller med kontrollert risiko for 

klassisk skrapesyke, eller som oppfyller følgende krav: 

— de er gitt et varig merke slik at de kan spores tilbake til driftsstedet der de ble født, 

— de viste ingen kliniske tegn på klassisk skrapesyke på tidspunktet for sædoppsamling, 

ii)  sæd fra værer med prionproteingenotypen ARR/ARR, 

i)  Sauene og geitene i driftsenheten har ingen direkte eller indirekte kontakt med og beiter ikke på 

samme beite som sauer og geiter fra driftsenheter med lavere status. 

1.4  Dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke bekreftes i en driftsenhet med ubetydelig eller kontrollert risiko 

for klassisk skrapesyke, eller i en driftsenhet der det er påvist en epidemiologisk forbindelse med en 

driftsenhet med ubetydelig risiko eller kontrollert risiko for klassisk skrapesyke som følge av 

undersøkelsen nevnt i kapittel B del 1 i vedlegg VII, skal driftsenheten med ubetydelig risiko eller 

kontrollert risiko for klassisk skrapesyke umiddelbart slettes fra listen nevnt i nr. 1.1. 

 Medlemsstaten skal umiddelbart underrette de øvrige medlemsstater som har importert sauer og geiter fra 

denne driftsenheten, eller sæd eller embryoer som er oppsamlet fra sauer og geiter som har blitt holdt i 

denne driftsenheten de siste sju årene når det gjelder driftsenheter med ubetydelig risiko, eller i de siste 

tre årene når det gjelder driftsenheter med kontrollert risiko. 

2.  Medlemsstater eller soner i en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke 

2.1  Dersom en medlemsstat anser at risikoen for klassisk skrapesyke er ubetydelig på dens territorium eller 

en del av dens territorium, skal den framlegge relevant dokumentasjon for Kommisjonen, særlig med 

opplysninger om følgende: 

a)  Det har vært gjennomført en risikovurdering som har vist at det er iverksatt hensiktsmessige tiltak av 

tilstrekkelig varighet til å håndtere enhver risiko som er identifisert. Risikovurderingen skal være 

tilstrekkelig omfattende til at den kartlegger alle potensielle faktorer med hensyn til forekomsten av 

klassisk skrapesyke og setter dem i et historisk perspektiv, særlig 

 i)  import eller innførsel av sauer og geiter eller sæd og embryoer fra sauer og geiter som kan være 

infisert av klassisk skrapesyke, 

 ii)  kunnskapsnivået om saue- og geitebestandenes struktur og oppdrettspraksis, 

 iii)  fôringspraksis, herunder forbruk av kjøttbeinmel eller fettgrever fra drøvtyggere, 

 iv)  import av melk og melkeprodukter fra sauer og geiter beregnet til bruk i fôr til sauer og geiter. 

b)  Det har blitt tatt prøver i minst sju år av sauer og geiter som har vist kliniske tegn som er forenlige 

med klassisk skrapesyke. 

c)  I minst sju år har et tilstrekkelig stort antall sauer og geiter eldre enn 18 måneder som er 

representative for dyr som er slaktet, avlivet eller funnet selvdøde i driftsenheten, årlig vært 

gjenstand for undersøkelser som gjør det mulig å påvise klassisk skrapesyke med en sannsynlighet 

på 95 % dersom sykdommen er til stede i bestanden med en prevalens som overstiger 0,1 %, og det 

har ikke blitt rapportert noen tilfeller av klassisk skrapesyke i perioden. 

d)  Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever fra drøvtyggere er forbudt, og forbudet 

har vært håndhevet i hele medlemsstaten i minst sju år. 

e)  Innførsel fra andre medlemsstater av sauer og geiter samt sæd og embryoer fra disse, gjennomføres i 

samsvar med nr. 4.1 bokstav b) eller nr. 4.2. 

f)  Innførsel fra tredjestater av sauer og geiter samt sæd og embryoer fra disse, gjennomføres i samsvar 

med kapittel E eller kapittel H i vedlegg IX. 

2.2  Status som innebærer ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke i en medlemsstat eller i en sone i en 

medlemsstat, kan godkjennes i samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel 24 nr. 2.   
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 Medlemsstaten skal underrette Kommisjonen om eventuelle endringer i opplysningene om sykdommen 

som er sendt inn i samsvar med nr. 2.1. 

 På bakgrunn av denne underretningen kan status som innebærer ubetydelig risiko godkjent i samsvar 

med nr. 2.2, trekkes tilbake etter framgangsmåten nevnt i artikkel 24 nr. 2. 

3.  Nasjonalt program for bekjempelse av klassisk skrapesyke: 

3.1  En medlemsstat som har et nasjonalt program for bekjempelse av klassisk skrapesyke som dekker hele 

dens territorium, 

a)  kan framlegge dette programmet for Kommisjonen med nærmere opplysninger om 

— fordelingen av klassisk skrapesyke i medlemsstaten, 

— begrunnelsen for det nasjonale bekjempelsesprogrammet, idet det tas hensyn til sykdommens 

alvor og nytte-kostnadsforholdet, 

— de statuskategorier som er definert for driftsenheter, og de standarder som må oppnås i hver slik 

kategori, 

— prøvingsmetodene som skal brukes, 

— overvåkingsordningene for det nasjonale bekjempelsesprogrammet, 

— tiltakene som skal treffes dersom en driftsenhet av noen grunn mister sin status, 

— tiltakene som skal treffes dersom resultatene av kontrollene som gjennomføres i samsvar med 

bestemmelsene i det nasjonale bekjempelsesprogrammet, er positive, 

b)  programmet nevnt i bokstav a) kan godkjennes dersom det oppfyller kriteriene fastsatt i samme 

bokstav, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2; endringer av eller tillegg til programmene 

framlagt av medlemsstatene, kan godkjennes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2. 

3.2  Følgende medlemsstaters nasjonale programmer for bekjempelse av skrapesyke godkjennes herved: 

— Danmark 

— Østerrike 

— Finland 

— Sverige. 

4.  Handel innenfor Unionen med sauer og geiter samt sæd og embryoer fra disse 

 Følgende vilkår får anvendelse: 

4.1  Sauer og geiter: 

a)  Avlsdyr av sau og geit beregnet på andre medlemsstater enn medlemsstater med ubetydelig risiko 

for klassisk skrapesyke eller med et godkjent nasjonalt program for bekjempelse av skrapesyke skal 

 i)  komme fra en eller flere driftsenheter med ubetydelig risiko eller kontrollert risiko for klassisk 

skrapesyke; avlsdyr av sau og geit fra en eller flere driftsenheter som har oppfylt alle kravene 

fastsatt i nr. 1.3 bokstav a)–f) i en periode på minst tre år, kan imidlertid være gjenstand for 

handel innenfor Unionen fram til 31. desember 2014, eller  

 ii)  komme fra en medlemsstat eller en sone i en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk 

skrapesyke, eller 

iii)  når det gjelder sauer, være av prionproteingenotypen ARR/ARR, forutsatt at de ikke kommer 

fra en driftsenhet som er underlagt restriksjonene fastsatt i vedlegg VII kapittel B nr. 3 og 4. 

b)  Sauer og geiter for alle formål unntatt umiddelbar slakting, beregnet på medlemsstater med 

ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke eller med et godkjent nasjonalt program for bekjempelse av 

skrapesyke skal 

 i)  komme fra en eller flere driftsenheter med ubetydelig risiko eller kontrollert risiko for klassisk 

skrapesyke; sauer og geiter fra en eller flere driftsenheter som har oppfylt alle kravene fastsatt i 

nr. 1.3 bokstav a)–i) i en periode på minst sju år, kan imidlertid være gjenstand for handel 

innenfor Unionen fram til 31. desember 2014, eller  
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 ii)  komme fra en medlemsstat eller en sone i en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk 

skrapesyke, eller 

iii)  når det gjelder sauer, være av prionproteingenotypen ARR/ARR, forutsatt at de ikke kommer 

fra en driftsenhet som er underlagt restriksjonene fastsatt i vedlegg VII kapittel B nr. 3 og 4. 

4.2  Sæd og embryoer av sau og geit skal 

a)  oppsamles fra dyr som siden fødselen uten avbrudd har vært holdt i en eller flere driftsenheter med 

ubetydelig risiko eller kontrollert risiko for klassisk skrapesyke, eller 

b)  oppsamles fra dyr som i de tre siste årene før oppsamlingen uten avbrudd har vært holdt i en eller 

flere driftsenheter som har oppfylt alle kravene fastsatt i del 1 nr. 1.3 bokstav a)–f) i tre år, eller 

c)  oppsamles fra dyr som siden fødselen uten avbrudd har vært holdt i en stat eller sone med ubetydelig 

risiko for klassisk skrapesyke, eller 

d)  når det gjelder sæd fra sau, oppsamles fra hanndyr av sau med prionproteingenotype ARR/ARR, 

eller 

e)  når det gjelder embryoer fra sau, være av prionproteingenotype ARR/ARR. 

AVSNITT B 

Vilkår som gjelder for storfe 

 Det forente kongerike skal sørge for at storfe født eller oppdrettet på dets territorium før 1. august 1996 ikke 

sendes fra dets territorium til andre medlemsstater eller til tredjestater.» 

5)  I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

a)  I kapittel C skal del A lyde: 

«AVSNITT A 

Produkter 

 Følgende produkter framstilt av storfe, sauer eller geiter som definert i nr. 1.10, 1.13, 1.15, 7.1, 7.5, 7.6, 7.7, 

7.8 og 7.9 i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 skal være underlagt 

vilkårene fastsatt i del B, C og D i dette kapittel, avhengig av opprinnelsesstatens BSE-risikokategori: 

— ferskt kjøtt, 

— kvernet kjøtt, 

— bearbeidet kjøtt, 

— kjøttprodukter, 

— smeltet animalsk fett, 

— fettgrever, 

— gelatin unntatt gelatin fra huder eller skinn, 

— behandlede tarmer.» 

b)  Kapittel D og E skal lyde: 

«KAPITTEL D 

Import av animalske biprodukter og avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter 

AVSNITT A 

Animalske biprodukter 

 Dette kapittel får anvendelse på følgende animalske biprodukter og avledede produkter i henhold til nr. 1 og 2 

i artikkel 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009, forutsatt at nevnte produkter er av 

animalsk opprinnelse fra storfe, sauer eller geiter: 

a)  smeltet fett fra kategori 2-materiale, som er beregnet på bruk som organisk gjødsel eller jordforbedrings-

middel, som fastsatt i nr. 22 i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller deres utgangsmateriale 

eller halvfabrikater, 

b)  bein eller beinprodukter fra kategori 2-materiale,  
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c)  smeltet fett fra kategori 3-materiale, som er beregnet på bruk som organisk gjødsel, jordforbedrings-

middel eller fôr, som fastsatt i nr. 22 og 25 i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller deres 

utgangsmateriale eller halvfabrikater, 

d)  fôr til kjæledyr og tyggesaker til hunder, 

e)  blodprodukter, 

f)  bearbeidet animalsk protein, 

g)  bein eller beinprodukter fra kategori 3-materiale, 

h)  gelatin og kollagen fra andre materialer enn huder og skinn, 

i)  kategori 3-materiale og avledede produkter som ikke er nevnt i bokstav c)–h), unntatt: 

 i)  ferske huder og skinn, behandlede huder og skinn, 

 ii)  gelatin og kollagen fra huder og skinn, 

iii)  fettderivater. 

AVSNITT B 

Krav til hygienesertifikater 

 Ved import av animalske biprodukter og avledede produkter fra storfe, sauer og geiter nevnt i del A skal det 

framlegges et hygienesertifikat som attesterer at 

a)  det animalske biproduktet eller avledede produktet ikke inneholder og ikke er framstilt av spesifisert 

risikomateriale eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sauer eller geiter, og bortsett fra dyr som 

er født, uten avbrudd oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved beslutning truffet i samsvar med 

artikkel 5 nr. 2 er klassifisert som en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko, at dyrene som det 

animalske biproduktet eller avledede produktet kommer fra, ikke er slaktet etter bedøving ved 

innsprøyting av gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av 

sentralnervevev med et avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen, eller 

b)  det animalske biproduktet eller avledede produktet verken inneholder eller er framstilt av andre 

materialer fra storfe, sauer og geiter enn de som kommer fra dyr som er født, uten avbrudd oppdrettet og 

slaktet i en stat eller region som ved en beslutning truffet i samsvar med artikkel 5 nr. 2 er klassifisert 

som en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko. 

 I tillegg til bokstav a) og b) skal det ved import av animalske biprodukter og avledede produkter nevnt i del A 

som inneholder melk eller melkeprodukter fra sauer eller geiter beregnet på bruk som fôr, framlegges et 

hygienesertifikat som er utfylt med følgende erklæringer: 

c)  De sauer og geiter som nevnte produkter er framstilt av, har siden fødselen uten avbrudd vært holdt i en 

stat der følgende vilkår er oppfylt: 

 i)  Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

 ii)  Det er innført holdningsskapende tiltak og en overvåkings- og tilsynsordning. 

iii)  Det er innført offentlige restriksjoner på driftsenheter med sauer eller geiter ved mistanke om TSE 

eller bekreftelse på klassisk skrapesyke. 

 iv)  Sauer og geiter infisert med klassisk skrapesyke blir avlivet og fullstendig destruert. 

 v)  Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever fra drøvtyggere er forbudt, og forbudet 

har vært håndhevet i hele staten i minst sju år. 

d)  Melken og melkeproduktene fra sauer eller geiter kommer fra driftsenheter som ikke er underlagt 

offentlige restriksjoner på grunn av mistanke om TSE. 

e)  Melken og melkeproduktene fra sauer eller geiter kommer fra driftsenheter der det ikke har vært 

diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke på minst sju år, eller dersom et tilfelle av klassisk 

skrapesyke er blitt bekreftet 

 i)  er alle geiter og sauer i driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med genotypen 

ARR/ARR, avlssøyer med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler samt andre sauer med minst ett 

ARR-allel, eller  
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ii)  har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og driftsenheten har i 

minst to år etter at det siste tilfellet av klassisk skrapesyke ble bekreftet, vært underlagt skjerpet 

overvåking for TSE som omfatter undersøkelser med negativt resultat for forekomst av TSE i 

samsvar med laboratoriemetodene fastsatt i vedlegg X kapittel C nr. 3.2, med hensyn til alle 

følgende dyr som er eldre enn 18 måneder, unntatt sauer med genotypen ARR/ARR: 

— dyr som slaktes for konsum, og 

— dyr som er selvdøde eller har blitt avlivet i driftsenheten, men som ikke ble avlivet i forbindelse 

med en kampanje for utryddelse av sykdom. 

KAPITTEL E 

Import av sauer og geiter 

 Ved import av sauer og geiter til Unionen skal det framlegges et helsesertifikat som attesterer at dyrene siden 

fødselen uten avbrudd har vært holdt i en stat der følgende vilkår er oppfylt: 

1.  Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

2.  Det er innført holdningsskapende tiltak og en overvåkings- og tilsynsordning. 

3.  Sauer og geiter infisert med klassisk skrapesyke blir avlivet og fullstendig destruert. 

4.  Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever fra drøvtyggere er forbudt, og forbudet har 

vært håndhevet i hele staten i minst sju år. 

 I tillegg til vilkårene fastsatt i nr. 1–4 skal helsesertifikatet attestere at: 

5.  Ved import til Unionen av avlsdyr av sauer og geiter som er beregnet på andre medlemsstater enn 

medlemsstater med en ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke eller medlemsstater med et godkjent 

nasjonalt program for bekjempelse av skrapesyke som fastsatt i kapittel A avsnitt A nr. 3.2 i vedlegg 

VIII, skal følgende vilkår være oppfylt: 

— De importerte sauene og geitene kommer fra en eller flere driftsenheter som oppfyller kravene i 

kapittel A avsnitt A nr. 1.3 i vedlegg VIII, eller 

— de er sauer av prionproteingenotype ARR/ARR som kommer fra en driftsenhet som ikke har vært 

underlagt noen offentlige restriksjoner på forflytning på grunn av BSE eller klassisk skrapesyke de 

to siste årene. 

6.  Ved import til Unionen av sauer og geiter for alle formål unntatt umiddelbar slakting, som er beregnet på 

en medlemsstat med en ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke eller som har et godkjent nasjonalt 

program for bekjempelse av skrapesyke som fastsatt i kapittel A avsnitt A nr. 3.2 i vedlegg VIII, skal 

følgende vilkår være oppfylt: 

— De kommer fra en eller flere driftsenheter som oppfyller kravene i kapittel A avsnitt A nr. 1.2 i 

vedlegg VIII, eller 

— de er sauer av prionproteingenotype ARR/ARR som kommer fra en driftsenhet som ikke har vært 

underlagt noen offentlige restriksjoner på forflytning på grunn av BSE eller klassisk skrapesyke de 

to siste årene.» 

c)  Kapittel H skal lyde: 

«KAPITTEL H 

Import av sæd og embryoer av sauer og geiter 

 Ved import av sæd og embryoer av sauer og geiter til Unionen skal det framlegges et helsesertifikat som 

attesterer at donordyrene 

1.  siden fødselen uten avbrudd har vært holdt i en stat der følgende vilkår er oppfylt: 

 i)  Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

 ii)  Det er innført holdningsskapende tiltak og en overvåkings- og tilsynsordning. 

iii)  Sauer og geiter infisert med klassisk skrapesyke blir avlivet og fullstendig destruert. 

 iv)  Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever fra drøvtyggere er forbudt, og forbudet 

har vært håndhevet i hele staten i minst sju år,  
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2.  i de tre siste årene før oppsamlingen av sæden eller embryoene som eksporteres, uten avbrudd har vært 

holdt i en eller flere driftsenheter som i minst tre år har oppfylt alle kravene fastsatt i kapittel A avsnitt A 

nr. 1.3 bokstav a)–f) i vedlegg VIII, eller 

 i)  når det gjelder sæd fra sau, at sæden er oppsamlet fra hanndyr med prionproteingenotype ARR/ARR. 

ii)  når det gjelder embryoer fra sau, at embryoene er av prionproteingenotype ARR/ARR.» 

6)  I vedlegg X gjøres følgende endringer: 

a)  I kapittel C del 3 nr. 3.1 skal ny bokstav c) lyde: 

«c)  Videre undersøkelse av positive tilfeller av BSE 

Prøver fra alle positive tilfeller av BSE skal sendes til et laboratorium som er utpekt av vedkommende 

myndighet, og som med godt resultat har gjennomgått egnethetsprøving organisert av Den europeiske 

unions referanselaboratorium i skjelneprøving av bekreftede tilfeller av BSE, der de skal undersøkes 

videre i samsvar med de metoder og protokoller som er fastsatt i Den europeiske unions 

referanselaboratoriums metode for klassifisering av TSE-isolater fra storfe(*). 

  

(*) http://vla.defra.gov.uk/science/docs/sci_tse_rl_2blot.pdf» 

b)  I vedlegg X kapittel C skal nr. 4 lyde: 

«4.  Hurtigprøver 

 Med sikte på å gjennomføre hurtigprøvene i samsvar med artikkel 5 nr. 3 og artikkel 6 nr. 1 skal bare 

følgende metoder brukes som hurtigprøver ved overvåking av BSE hos storfe: 

— immunoblot-prøve basert på en Western blot-metode for påvisning av proteinase K-resistent 

fragment PrPRes (Prionics-Check Western-prøve), 

— mikroplatebasert immunologisk analyse for påvisning av PrPSc (Enfer TSE versjon 3), 

— immunologisk analyse (Sandwich-metoden) for påvisning av PrPRes (kort analyseprotokoll) 

gjennomført etter denaturering og konsentrering (Bio-Rad TeSeE SAP-hurtigprøve), 

— mikroplatebasert immunologisk analyse (ELISA) som påviser proteinase K-resistent PrPRes med 

monoklonale antistoffer (Prionics-Check LIA-prøve), 

— immunologisk analyse med bruk av en kjemisk polymer for selektiv PrP Sc-binding og et 

monoklonalt påvisningsantistoff rettet mot bevarte deler av PrP-molekylet (IDEXX HerdChek BSE 

Antigen Test Kit, EIA og IDEXX HerdChek BSE-Scrapie Antigen Test Kit, EIA), 

— immunologisk analyse basert på lateral strømning med bruk av to ulike monoklonale antistoffer for 

påvisning av proteinase K-resistente PrP-fraksjoner (Prionics Check PrioSTRIP), 

— tosidig immunologisk analyse ved bruk av to ulike monoklonale antistoffer rettet mot to epitoper 

som finnes i fullt utfoldet PrP Sc hos storfe (Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit), 

 Med sikte på å gjennomføre hurtigprøvene i samsvar med artikkel 5 nr. 3 og artikkel 6 nr. 1 skal bare 

følgende metoder brukes som hurtigprøver for overvåking av TSE hos sauer og geiter: 

— immunologisk analyse (Sandwich-metoden) for påvisning av PrPRes (kort analyseprotokoll) 

gjennomført etter denaturering og konsentrering (Bio-Rad TeSeE SAP-hurtigprøve), 

— immunologisk analyse (Sandwich-metoden) for påvisning av PrPRes ved hjelp av TeSeE 

Sheep/Goat Detection kit, gjennomført etter denaturering og konsentrering ved hjelp av TeSeE 

Sheep/Goat Purification kit (Bio-Rad TeSeE Sheep/Goat-hurtigprøve), 

— immunologisk analyse med bruk av en kjemisk polymer for selektiv PrP Sc-binding og et 

monoklonalt påvisningsantistoff rettet mot bevarte deler av PrP-molekylet (IDEXX HerdChek BSE-

Scrapie Antigen Test Kit, EIA). 

— immunologisk analyse basert på lateral strømning med bruk av to ulike monoklonale antistoffer for 

påvisning av proteinase K-resistente PrP-fraksjoner (Prionics-hurtigprøve – Check PrioSTRIP SR, 

visuell avlesningsprotokoll). 
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 I alle hurtigprøver skal den vevsprøven som prøven skal utføres på, være i samsvar med produsentens 

bruksanvisning. 

 Produsentene av hurtigprøvene skal ha et kvalitetssikringssystem som er godkjent av Den europeiske 

unions referanselaboratorium, og som sikrer at prøvens kvalitet ikke endres. Produsentene må framlegge 

prøveprotokollene for Den europeiske unions referanselaboratorium. 

 Det kan foretas endringer av hurtigprøvene og prøveprotokollene bare dersom Den europeiske unions 

referanselaboratorium er underrettet på forhånd, og forutsatt at Den europeiske unions referanselaboratorium 

anser at endringen ikke påvirker hurtigprøvens følsomhet, nøyaktighet eller pålitelighet. Konklusjonen skal 

meddeles Kommisjonen og de nasjonale referanselaboratoriene.» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 631/2013 

av 28. juni 2013 

om oppheving av forordning (EF) nr. 546/2006 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 233/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å 

forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 

spongiform encefalopati(1), særlig vedlegg VIII kapittel A del I 

bokstav b) iii), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for å 

forebygge, bekjempe og utrydde overførbar spongiform 

encefalopati (TSE) hos dyr. I vedlegg VIII til nevnte 

forordningen er det fastsatt at medlemsstatenes 

nasjonale programmer for bekjempelse av skrapesyke 

kan godkjennes og deretter endres dersom de oppfyller 

visse kriterier fastsatt i forordningen. 

2)  Ved forordning (EF) nr. 546/2006 av 31. mars 2006 om 

gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 999/2001 med hensyn til nasjonale programmer 

for bekjempelse av skrapesyke og tilleggsgarantier, om 

unntak fra visse krav i vedtak 2003/100/EF og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 1874/2003(2) 

godkjennes visse medlemsstaters programmer for 

bekjempelse av skrapesyke. I samme forordning 

fastsettes det også tilleggsgarantier som disse medlems-

statene kan kreve med hensyn til forflytning av sauer og 

geiter samt sæd og embryoer fra disse. 

3)  Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 233/2012 av 16. mars 2012 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 

med hensyn til godkjenning av det endrede nasjonale 

programmet for bekjempelse av skrapesyke i Danmark(3) 

godkjennes Danmarks endrede nasjonale program for 

bekjempelse av skrapesyke. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 179 av 29.6.2013, 

s. 84, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 161/2014 av 

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 3. 

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

(2) EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28. 

(3) EUT L 78 av 17.3.2012, s. 13. 

4)  Av klarhetshensyn og for å forenkle Unionens regelverk 

er listen over medlemsstater som har et godkjent nasjonalt 

program for bekjempelse av klassisk skrapesyke, og de 

tilleggsgarantiene som disse medlemsstatene kan kreve 

med hensyn til forflytning av sauer og geiter samt sæd og 

embryoer fra disse, angitt i vedlegg VIII til forordning 

(EF) nr. 999/2001, som endret ved kommisjonsforordning 

(EU) nr. 630/2013 av 28. juni 2013 om endring av 

vedleggene til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, 

bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform 

encefalopati(4). 

5)  De endringene av forordning (EF) nr. 999/2001 som er 

fastsatt i forordning (EU) nr. 630/2013, får anvendelse 

fra 1. juli 2013. Bestemmelsene i forordning (EF) 

nr. 546/2006 og gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 233/2012 blir derfor overflødige fra nevnte dato. Av 

hensyn til klarheten og rettssikkerheten bør derfor 

nevnte forordninger oppheves på samme dato. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Forordning (EF) nr. 546/2006 og gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 233/2012 oppheves med virkning fra 1. juli 2013. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(4) EUT L 179 av 29.6.2013, s. 60. 

2021/EØS/40/04 

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

Utferdiget i Brussel, 28. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 14. februar 2014 

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

for utryddelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt i en region i Italia 

[meddelt under nummer K(2014) 737] 

(2014/90/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 

om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved direktiv 64/432/EØF er det fastsatt regler for 

handel med storfe innenfor Unionen. I artikkel 9 er det 

fastsatt at en medlemsstat som har et obligatorisk, 

nasjonalt kontrollprogram for bekjempelse av én av de 

smittsomme sykdommene oppført i vedlegg E (II) til 

nevnte direktiv, kan framlegge sitt program for 

Kommisjonen for godkjenning. Denne listen omfatter 

infeksiøs bovin rhinotrakeitt. Infeksiøs bovin 

rhinotrakeitt er beskrivelsen av det tydeligste kliniske 

tegnet på infeksjon med bovint herpesvirus type 1 

(BHV1). 

2)  I artikkel 9 i direktiv 64/432/EØF er det også fastsatt 

en definisjon av de tilleggsgarantiene som kan kreves i 

forbindelse med handel innenfor Unionen. 

3)  Ved kommisjonsvedtak 2004/558/EF(2) godkjennes 

programmene for bekjempelse og utryddelse av BHV1 

som er framlagt av medlemsstatene oppført i vedlegg I 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 46 av 18.2.2014, s. 10, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 162/2014 av 

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 5. 

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

(2) Kommisjonsvedtak av 15. juli 2004 om gjennomføring av 

rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier for til 

infeksiøs bovin rhinotrakeitt hos storfe beregnet på handel innenfor 

Fellesskapet og godkjenning av utryddelsesprogrammene som visse 

medlemsstater har lagt fram (EUT L 249 av 23.7.2004, s. 20). 

til nevnte vedtak, for regionene oppført i nevnte 

vedlegg og som omfattes av tilleggsgarantier i samsvar 

med artikkel 9 i direktiv 64/432/EØF. 

4)  Italia har framlagt for Kommisjonen et program for 

bekjempelse og utryddelse av BHV1 i den autonome 

regionen Valle d’Aosta. Dette programmet oppfyller 

kriteriene fastsatt i artikkel 9 nr. 1 i direktiv 

64/432/EØF. Programmet inneholder også regler for 

forflytning av storfe innenfor og til nevnte region som 

tilsvarer de reglene som tidligere er gjennomført i 

provinsen Bolzano i Italia, og som førte til at 

sykdommen ble utryddet der. 

5)  Programmet som Italia har framlagt for den autonome 

regionen Valle d’Aosta, og de tilleggsgarantiene som 

er framlagt i samsvar med artikkel 9 i direktiv 

64/432/EØF, bør godkjennes. 

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

7)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til vedtak 2004/558/EF erstattes med teksten i 

vedlegget til denne beslutning. 

2021/EØS/40/05 
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Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 14. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  

VEDLEGG 

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

«VEDLEGG I 

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

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

Den tsjekkiske republikk Alle regioner 

Tyskland Alle regioner, unntatt delstaten Bayern 

Italia Regionen Friuli-Venezia Giulia 

Regionen Valle d’Aosta 

Provinsen Trento» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

av 14. februar 2014 

om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med omsyn til godkjenninga av visse regionar i Italia 

og Spania som offisielt frie for brucellose (B. melitensis), og om endring av vedlegg I, II og III til 

vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at Ungarn er offisielt fritt for tuberkulose, at 

Romania og visse regionar i Italia er offisielt frie for brucellose, og at visse regionar i Italia er 

offisielt frie for enzootisk bovin leukose 

[meld under nummeret K(2014) 741] 

(2014/91/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om 

dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 

Fellesskapet(1), særleg vedlegg A avsnitt I nr. 4, vedlegg A 

avsnitt II nr. 7 og vedlegg D avsnitt I del E, 

med tilvising til rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 

om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor 

Fellesskapet(2), særleg vedlegg A kapittel 1 avsnitt II, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  I direktiv 91/68/EØF er det fastsett krav til dyrehelse 

ved handel med sau og geit i Unionen. I direktivet er 

det fastsett kva vilkår som ligg til grunn for at 

medlemsstatar eller regionar i medlemsstatar skal 

kunne godkjennast som offisielt frie for brucellose. 

2)  Listene over regionar i medlemsstatar som er godkjende 

som offisielt frie for brucellose (B. melitensis) i samsvar 

med direktiv 91/68/EØF, er oppførte i vedlegg II til 

kommisjonsvedtak 93/52/EØF(3). 

3)  Italia har lagt fram for Kommisjonen dokumentasjon 

som syner at dei krava som er fastsette i direktiv 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 46 av 18.2.2014,  

s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 162/2014 av 

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 5. 

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

(2) TEF L 46 av 19.2.1991, s. 19. 

(3) Kommisjonsvedtak 93/52/EØF av 21. desember 1992 om 

konstatering av at visse medlemsstater eller regioner oppfyller 

vilkårene med hensyn til brucellose (B. melitensis), og om 

anerkjenning av deres status som medlemsstater eller regioner 

offisielt fri for denne sykdommen (TEF L 13 av 21.1.1993,  

s. 14). 

91/68/EØF, er oppfylte, slik at regionane Liguria og 

Lazio kan verte godkjende som offisielt frie for 

brucellose (B. melitensis). 

4)  Som følgje av vurderinga av den dokumentasjonen 

som Italia har lagt fram, bør regionane Liguria og 

Lazio godkjennast som offisielt frie for brucellose  

(B. melitensis). 

5)  Spania har lagt fram for Kommisjonen dokumentasjon 

som syner at dei krava som er fastsette i direktiv 

91/68/EØF, er oppfylte, slik at det autonome området 

Navarra kan verte godkjent som offisielt fritt for 

brucellose (B. melitensis). 

6)  Som følgje av vurderinga av den dokumentasjonen 

som Spania har lagt fram, bør det autonome området 

Navarra godkjennast som offisielt fritt for brucellose 

(B. melitensis). 

7)  Dei høvesvise postane for Italia og Spania i vedlegg II 

til vedtak 93/52/EØF bør difor endrast. 

8)  Direktiv 64/432/EØF vert nytta på handel med storfe 

og svin i Unionen. I direktivet er det fastsett kva vilkår 

som ligg til grunn for at ein medlemsstat eller ein 

region i ein medlemsstat skal kunne godkjennast som 

offisielt fri for tuberkulose, brucellose og enzootisk 

bovin leukose hjå storfebuskapar. 

9)  Listene over medlemsstatar og regionar som er 

godkjende som offisielt frie for tuberkulose, brucellose 

og enzootisk bovin leukose, er oppførte i vedlegga til 

kommisjonsvedtak 2003/467/EF(4).  

  

(4) Kommisjonsvedtak 2003/467/EF av 23. juni 2003 om fastsetjing 

av status for storfebuskapar i visse medlemsstatar eller regionar i 

medlemsstatar som offisielt frie for tuberkulose, brucellose og 

enzootisk bovin leukose (TEF L 156 av 25.6.2003, s. 74). 

2021/EØS/40/06 
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10)  Ungarn har lagt fram for Kommisjonen dokumentasjon 

som syner at dei krava som er fastsette i direktiv 

64/432/EØF med omsyn til status som offisielt fri for 

tuberkulose, er oppfylte for heile territoriet til denne 

medlemsstaten. 

11)  Som følgje av vurderinga av den dokumentasjonen 

som Ungarn har lagt fram, bør denne medlemsstaten 

godkjennast som offisielt fri for tuberkulose. 

12)  Romania har lagt fram for Kommisjonen 

dokumentasjon som syner at dei krava som er fastsette 

i direktiv 64/432/EØF med omsyn til status som 

offisielt fri for brucellose, er oppfylte for heile 

territoriet til denne medlemsstaten. 

13)  Som følgje av vurderinga av den dokumentasjonen 

som Romania har lagt fram, bør denne medlemsstaten 

godkjennast som offisielt fri for brucellose. 

14)  Italia har lagt fram for Kommisjonen dokumentasjon 

som syner at dei krava som er fastsette i direktiv 

64/432/EØF med omsyn til status som offisielt fri for 

brucellose, er oppfylte for regionen Liguria. 

15)  Som følgje av vurderinga av den dokumentasjonen 

som Italia har lagt fram, bør regionen Liguria 

godkjennast som offisielt fri for brucellose. 

16)  Italia har lagt fram for Kommisjonen dokumentasjon 

som syner at dei krava som er fastsette i direktiv 

64/432/EØF med omsyn til status som offisielt fri for 

enzootisk bovin leukose, er oppfylte for provinsen 

Avellino i regionen Campania, for provinsen Latina i 

regionen Lazio og for regionen Liguria. 

17)  Som følgje av vurderinga av den dokumentasjonen 

som Italia har lagt fram, bør provinsen Avellino i 

regionen Campania, provinsen Latina i regionen Lazio 

og regionen Liguria godkjennast som regionar som er 

offisielt frie for enzootisk bovin leukose. 

18)  Vedlegg I, II og III til vedtak 2003/467/EF bør difor 

endrast. 

19)  Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i 

samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for 

næringsmiddelkjeda og dyrehelsa — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til vedtak 93/52/EØF vert endra i samsvar med 

vedlegg I til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Vedlegg I, II og III til vedtak 2003/467/EF vert endra i 

samsvar med vedlegg II til denne avgjerda. 

Artikkel 3 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 14. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 ______  
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til vedtak 93/52/EØF vert det gjort følgjande endringar: 

1)  Posten for Italia skal lyde: 

 «I Italia: 

— Regionen Abruzzo: provinsen Pescara 

— Provinsen Bolzano 

— Regionen Emilia-Romagna 

— Regionen Friuli-Venezia Giulia 

— Regionen Lazio 

— Regionen Liguria 

— Regionen Lombardia 

— Regionen Marche 

— Regionen Molise 

— Regionen Piemonte 

— Regionen Sardinia 

— Regionen Toscana 

— Provinsen Trento 

— Regionen Umbria 

— Regionen Valle d'Aosta 

— Regionen Veneto.» 

2)  Posten for Spania skal lyde: 

 «I Spania: 

— Det autonome området Asturia 

— Det autonome området Balearene 

— Det autonome området Kanariøyene: provinsene Santa Cruz de Tenerife og Las Palmas 

— Det autonome området Cantabria 

— Det autonome området Castilla y León 

— Det autonome området Galicia 

— Det autonome området Navarra 

— Det autonome området Baskerland.» 

 ______  
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VEDLEGG II 

I vedlegg I, II og III til vedtak 2003/467/EF vert det gjort følgjande endringar: 

1)  I vedlegg I skal kapittel 1 lyde: 

«KAPITTEL 1 

Medlemsstatar som er offisielt frie for tuberkulose 

ISO-kode Medlemsstat 

BE Belgia 

CZ Den tsjekkiske republikken 

DK Danmark 

DE Tyskland 

EE Estland 

FR Frankrike 

LV Latvia 

LU Luxembourg 

HU Ungarn 

NL Nederland 

AT Austerrike 

PL Polen 

SI Slovenia 

SK Slovakia 

FI Finland 

SE Sverige» 

2)  I vedlegg II skal kapittel 1 lyde: 

«KAPITTEL 1 

Medlemsstatar som er offisielt frie for brucellose 

ISO-kode Medlemsstat 

BE Belgia 

CZ Den tsjekkiske republikken 

DK Danmark 

DE Tyskland 

EE Estland 

IE Irland 
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ISO-kode Medlemsstat 

FR Frankrike 

LV Latvia 

LU Luxembourg 

NL Nederland 

AT Austerrike 

PL Polen 

RO Romania 

SI Slovenia 

SK Slovakia 

FI Finland 

SE Sverige» 

3)  I vedlegg II kapittel 2 skal posten for Italia lyde: 

 «I Italia: 

— Regionen Abruzzo: provinsen Pescara 

— Provinsen Bolzano 

— Regionen Emilia-Romagna 

— Regionen Friuli-Venezia Giulia 

— Regionen Lazio: provinsane Frosinone, Latina, Rieti og Viterbo 

— Regionen Liguria 

— Regionen Lombardia 

— Regionen Marche 

— Regionen Molise: provinsen Campobasso 

— Regionen Piemonte 

— Regionen Puglia: provinsen Brindisi 

— Regionen Sardinia 

— Regionen Toscana 

— Provinsen Trento 

— Regionen Umbria 

— Regionen Valle d'Aosta 

— Regionen Veneto.»  
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4)  I vedlegg III kapittel 2 skal posten for Italia lyde: 

 «I Italia: 

— Regionen Abruzzo: provinsen Pescara 

— Provinsen Bolzano 

— Regionen Campania: provinsane Avellino, Benevento og Napoli 

— Regionen Emilia-Romagna 

— Regionen Friuli-Venezia Giulia 

— Regionen Lazio: provinsane Frosinone, Latina, Rieti og Viterbo 

— Regionen Liguria 

— Regionen Lombardia 

— Regionen Marche 

— Regionen Molise 

— Regionen Piemonte 

— Regionen Puglia: provinsen Brindisi 

— Regionen Sardinia 

— Regionen Sicilia: provinsane Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa og Trapani 

— Regionen Toscana 

— Provinsen Trento 

— Regionen Umbria 

— Regionen Valle d'Aosta 

— Regionen Veneto.» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

av 27. mars 2014 

om endring av vedlegg II til vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at Litauen er offisielt fri 

for brucellose 

[meld under nummeret K(2014) 1940] 

(2014/177/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om 

dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 

Fellesskapet(1), særleg avsnitt II.7 i vedlegg A, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  Direktiv 64/432/EØF vert nytta på handel med storfe 

og svin i Unionen. I direktivet er det fastsett kva vilkår 

som ligg til grunn for at ein medlemsstat eller ein 

region i ein medlemsstat skal kunne godkjennast som 

offisielt fri for brucellose hjå storfebuskapar. 

2)  Listene over medlemsstatar og regionar som er 

godkjende som offisielt frie for brucellose, er oppførte 

i vedlegg II til kommisjonsvedtak 2003/467/EF(2). 

3)  Litauen har lagt fram for Kommisjonen 

dokumentasjon som syner at krava i direktiv 

64/432/EØF er oppfylte for heile territoriet til denne 

medlemsstaten, med omsyn til status som offisielt fri 

for brucellose. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 95 av 29.3.2014, 

s. 45, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 162/2014 av 

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 5. 

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

(2) Kommisjonsvedtak 2003/467/EF av 23. juni 2003 om fastsetjing 

av status for storfebuskapar i visse medlemsstatar eller regionar i 

medlemsstatar som offisielt frie for tuberkulose, brucellose og 

enzootisk bovin leukose (TEU L 156 av 25.6.2003, s. 74) 

4)  Som følgje av vurderinga av den dokumentasjonen 

som Litauen har lagt fram, bør denne medlemsstaten 

godkjennast som offisielt fri for brucellose. 

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

6)  Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i 

samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for 

næringsmiddelkjeda og dyrehelsa — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til vedtak 2003/467/EF vert endra i samsvar med 

vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 27. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

2021/EØS/40/07 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II til vedtak 2003/467/EF skal kapittel 1 lyde: 

«KAPITTEL 1 

Medlemsstatar som er offisielt frie for brucellose 

ISO-kode Medlemsstat 

BE Belgia 

CZ Den tsjekkiske republikken 

DK Danmark 

DE Tyskland 

EE Estland 

IE Irland 

FR Frankrike 

LV Latvia 

LT Litauen 

LU Luxembourg 

NL Nederland 

AT Austerrike 

PL Polen 

RO Romania 

SI Slovenia 

SK Slovakia 

FI Finland 

SE Sverige» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 25/2014 

av 13. januar 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 1251/2008 med hensyn til posten for Canada på listen over 

tredjestater, territorier, soner eller segmenter som visse vanndyr kan importeres til Unionen fra(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av  

24. oktober 2006 om dyrehelsekrav til akvakulturdyr og 

produkter av disse, og om forebygging og bekjempelse av visse 

sykdommer hos vanndyr(1), særlig artikkel 22 og artikkel  

61 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved direktiv 2006/88/EF fastsettes de krav til dyrehelse 

som gjelder for omsetning, import og transitt av 

akvakulturdyr og produkter av disse gjennom Unionen. 

2)  Ved vedlegg III til kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1251/2008(2) er det opprettet en liste over 

tredjestater, territorier, soner eller segmenter som det er 

tillatt å innføre akvakulturdyr fra. 

3)  Modellene for helsesertifikater fastsatt i del A og B i 

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1251/2008 inneholder 

dessuten helseattestasjoner med hensyn til de krav som 

gjelder for arter som er mottakelige for visse sykdom-

mer oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. 

4)  Visse provinser i Canada (Britisk Columbia, Alberta, 

Saskatchewan, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, 

Prince Edward Island, Newfoundland og Labrador, 

Yukon, Northwest Territories og Nunavut) er for tiden 

oppført på listen i vedlegg III til forordning (EF)  

nr. 1251/2008. Import av fiskearter som er mottakelige 

for hemoragisk virusseptikemi, som fastsatt i del II i 

vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, er derfor tillatt fra 

disse provinsene til Unionen. 

5)  Canada har anmodet om at provinsen Quebec føres opp 

på listen i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1251/2008. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 9 av 14.1.2014, s. 5, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 163/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 7. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008 av 12. desember 2008 

om gjennomføring av direktiv 2006/88/EF med hensyn til vilkår og 

krav til utstedelse av sertifikater ved omsetning og import til 

Fellesskapet av akvakulturdyr og produkter av disse, og om 

utarbeiding av en liste over smitteoverførende arter (EUT L 337 av 

16.12.2008, s. 41). 

I henhold til konklusjonene i en revisjon utført av 

næringsmiddel- og veterinærmyndighetene i Canada i 

juni 2012 om vanndyrs helse, kan vedkommende 

myndighet i nevnte tredjestat gi tilstrekkelige garantier 

når det gjelder overvåking av og kontroll med 

fiskesykdommer, og det er opprettet et pålitelig 

sertifiseringssystem for eksport av fisk og fiske-

produkter til Unionen. Vedkommende myndighet i 

Canada har dessuten framlagt detaljerte opplysninger 

for Kommisjonen om et risikobasert program for 

overvåking av hemoragisk virusseptikemi utført i 

perioden 2007–2012 på villfisk fra vassdrag med høyere 

risiko i provinsen Quebec. På grunnlag av en analyse av 

utformingen og gjennomføringen av overvåkings-

programmet kan det fastslås at det er svært lite 

sannsynlig at hemoragisk virusseptikemi-viruset er 

spredt i mottakelige villfiskbestander i Quebec i denne 

perioden. Dette gir ytterligere garantier med tanke på 

helsetilstanden til fiskearter som er mottakelige for 

hemoragisk virusseptikemi, eller produkter av disse, 

som kan bli eksportert fra Quebec til Unionen. 

6)  Import av fiskearter som er mottakelige for hemoragisk 

virusseptikemi, som fastsatt i del II i vedlegg IV til 

direktiv 2006/88/EF, og som er beregnet på oppdrett, 

gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske og 

åpne og lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr, bør 

derfor tillates fra Quebec til Unionen. 

7)  Forordning (EF) nr. 1251/2008 bør derfor endres. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1251/2008 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2021/EØS/40/08 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 13. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1251/2008 skal posten for Canada i tabellen lyde: 

Stat/territorium Akvakulturart Sone/segment 

ISO-kode Navn Fisk Bløtdyr Krepsdyr Kode Beskrivelse 

«CA Canada X   CA 0 (C) Hele territoriet 

  CA 1 (D) Britisk Columbia 

  CA 2 (D) Alberta 

  CA 3 (D) Saskatchewan 

  CA 4 (D) Manitoba 

  CA 5 (D) New Brunswick 

  CA 6 (D) Nova Scotia 

  CA 7 (D) Prince Edward Island 

  CA 8 (D) Newfoundland og 

Labrador 

  CA 9 (D) Yukon 

  CA 10 (D) Northwest Territories 

  CA 11 (D) Nunavut 

  CA 12 (D) Quebec» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

av 14. januar 2014 

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

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

[meld under nummeret K(2014) 26] 

(2014/12/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 

om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og -produkter og om 

forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos 

vanndyr(1), særleg artikkel 43 nr. 2, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  Etter kommisjonsavgjerd 2010/221/EU(2) kan visse 

medlemsstatar nytte restriksjonar på omsetning og 

import av sendingar med desse dyra for å unngå 

innføring av visse sjukdommar til territoriet deira, på det 

vilkåret at dei har prova at territoriet deira eller visse 

avgrensa område av territoriet er frie for slike 

sjukdommar. I tillegg kan medlemsstatar som har eit 

godkjent utryddingsprogram, nytte dei same 

restriksjonane fram til 31. desember 2013. 

2)  I samsvar med avgjerd 2010/221/EU skal dei medlems-

statane og delar av medlemsstatane som er oppførte i 

vedlegg I til den nemnde avgjerda, reknast som frie for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 11 av 16.1.2014, s. 6, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 164/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg  

I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 8. 

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

(2) Kommisjonsavgjerd 2010/221/EU av 15. april 2010 om 

godkjenning av nasjonale tiltak for avgrensing av verknaden av 

visse sjukdommar hjå akvakulturdyr og viltlevande vassdyr i 

samsvar med artikkel 43 i rådsdirektiv 2006/88/EF (TEU L 98 av 

20.4.2010, s. 7). 

dei sjukdommane som er oppførte i det vedlegget. Ved 

avgjerd 2010/221/EU vart i tillegg dei utryddings-

programma som visse medlemsstatar har vedteke, 

godkjende med omsyn til dei områda og dei 

sjukdommane som er oppførte i vedlegg II til den 

nemnde avgjerda. Ved denne avgjerda vart òg 

overvakingsprogramma for østersherpesvirus 1 μvar 

(OsHV-1 μvar) som visse medlemsstatar har vedteke, 

godkjende med omsyn til dei områda som er fastsette i 

vedlegg III til den nemnde avgjerda. 

3)  Visse fastlandssoner til territoriet til Finland og alle 

fastlandssonene til territoriet til Sverige er oppførte i 

vedlegg II til avgjerd 2010/221/EU som territorium som 

har eit godkjent program for utrydding av bakteriell 

nyresjuke (BKD). 

4)  Kystområda til territoriet til Sverige er oppførte i 

vedlegg II til avgjerd 2010/221/EU som territorium som 

har eit godkjent program for utrydding av infeksiøs 

pankreasnekrose (IPN). 

5)  Finland har meldt frå til Kommisjonen om at det er gjort 

framsteg i programmet for utrydding av BKD. Sidan 

2012 er det ikkje oppdaga nye utbrot av BKD i det 

området som er omfatta av programmet for utrydding av 

BKD. To oppdrettsanlegg er likevel underlagde 

restriksjonar, ettersom reinsing og avsluttande prøving 

framleis pågår for å få stadfesta statusen deira som frie 

for BKD. På denne bakgrunnen har Finland bede om 

lenging av det tidsrommet der dei kan nytte restriksjonar 

på omsetning og import, slik det er fastsett i avgjerd 

2010/221/EU, av sendingar med visse akvakulturdyr 

som vert innførte i område på det finske territoriet som 

er omfatta av eit program for utrydding av BKD, for å 

kunne avslutte det godkjende utryddingsprogrammet.  

2021/EØS/40/09 
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6)  Sverige har meldt frå til Kommisjonen om at i løpet av 

dei siste tre åra med overvaking i områda som er 

omfatta av det godkjende utryddingsprogrammet, er det 

berre eitt oppdrettsanlegg som har hatt positivt 

prøveresultat med omsyn til BKD. Dette 

oppdrettsanlegget vart tømt og er no i ferd med å verte 

reinsa og desinfisert. Sverige har difor meldt frå om at 

dei i 2014 vil vurdere BKD-statusen for det området av 

det svenske territoriet som er oppført i vedlegg II til 

avgjerd 2010/221/EU. Som følgje av dette har Sverige 

bede om lenging av det tidsrommet der dei kan nytte 

restriksjonar på omsetning og import, slik det er fastsett 

i avgjerd 2010/221/EU, av sendingar med visse 

akvakulturdyr som vert innførte i område på det svenske 

territoriet som er omfatta av eit program for utrydding 

av BKD, for å kunne avslutte det godkjende 

utryddingsprogrammet. 

7)  På grunnlag av dei opplysningane som Finland og 

Sverige har lagt fram, bør tidsrommet der desse 

medlemsstatane kan nytte restriksjonar på omsetning og 

import, lengjast, slik det er fastsett i avgjerd 

2010/221/EU. Med tanke på at denne sjukdommen 

framleis ikkje er vorten heilt utrydda, trass i at nasjonale 

utryddingsprogram har vore nytta i lang tid, er det viktig 

å gjere ei ny vurdering av kor føremålstenlege dei 

nasjonale tiltaka er. Høvet til å nytte desse 

restriksjonane bør difor lengjast med ytterlegare to år, 

slik at det kan gjerast ei ny vurdering. 

8)  Med omsyn til IPN har både Finland og Sverige bede 

om ei vurdering av den vidare planen med og 

verkeområdet for overvakings- og utryddings-

programma for denne sjukdommen. Førebels vert 

definisjonen av IPN tolka som å omfatte alle 

genogrupper av IPN-virus. Av IPN-virusstammar er det 

berre genogruppe 5 som er påvist å vere årsak til død og 

kliniske sjukdommar hjå oppdrettslaksefisk i Europa, og 

andre genogrupper bør difor ikkje omfattast av desse 

utryddingsprogramma. Ei avgjerd i dette spørsmålet kan 

likevel berre takast på grunnlag av ei omfattande 

vitskapleg vurdering. Dei programma for utrydding av 

IPN som er sette i gang, bør lengjast inntil ei slik 

vurdering er gjort. Det tidsrommet der det er mogeleg å 

nytte restriksjonar på omsetning og import, slik det er 

fastsett i avgjerd 2010/221/EU, bør difor òg lengjast 

med ytterlegare to år for dette føremålet. 

9)  I vedlegg III til avgjerd 2010/221/EU er det no ført opp 

ni segment på territoriet til Irland som har eit godkjent 

program for overvaking av østersherpesvirus 1 μvar 

(OsHV-1 μvar). 

10)  Irland har meldt frå til Kommisjonen om at  

OsHV-1 μvar er påvist i tre av desse segmenta, nemleg 

segment 8, Dunmanus Bay, segment 9, Kinsale Bay og 

Ballylongford Bay i segment 6. Segment 8 og 9 bør 

difor strykast frå lista i vedlegg III til avgjerd 

2010/221/EU, og den geografiske avgrensinga av 

segment 6 i den nemnde lista, bør endrast. 

11)  Det sameinte kongeriket har sendt over til 

Kommisjonen ei fråsegn om at heile kysten av Det 

sameinte kongeriket medrekna Guernsey, bortsett frå 

Whitstable Bay i Kent, munninga av elva Blackwater i 

Essex og Poole Harbour i Dorset, er fri for  

OsHV-1 μvar. Larne Lough i Nord-Irland inngår òg i 

den nemnde fråsegna. Den nemnde fråsegna oppfyller 

krava til ei fråsegn om at eit område er fritt for ein 

sjukdom, slik det er fastsett i direktiv 2006/88/EF. 

Territoriet til Det sameinte kongeriket, bortsett frå 

Whitstable Bay i Kent, munninga av elva Blackwater i 

Essex og Poole Harbour i Dorset, Dundrum Bay, 

Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough og 

Strangford Lough Bay i Nord-Irland, bør difor 

godkjennast som fritt for østersherpesvirus 1 μvar 

(OsHV-1 μvar). 

12)  Ved artikkel 3 nr. 2 i avgjerd 2010/221/EU vert det 

tidsrommet der medlemsstatane kan nytte visse 

nasjonale tiltak i samsvar med artikkel 43 i direktiv 

2006/88/EF, avgrensa fram til 31. desember 2013. For å 

unngå avbrot i iverksetjinga av desse tiltaka, bør dei 

framlagde endringane nyttast frå 1. januar 2014. 

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

14)  Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i 

samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for 

næringsmiddelkjeda og dyrehelsa — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I avgjerd 2010/221/EU vert det gjort følgjande endringar: 

1)  I artikkel 3 nr. 2 vert «31. desember 2013» bytt ut med  

«31. desember 2015». 

2)  Vedlegg I og III til avgjerd 2010/221/EU vert endra i 

samsvar med vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda skal nyttast frå 1. januar 2014. 
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Artikkel 3 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 14. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 ______  
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VEDLEGG 

I avgjerd 2010/221/EU vert det gjort følgjande endringar: 

1) Vedlegg I til avgjerd 2010/221/EU skal lyde: 

«VEDLEGG I 

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

tabellen, og som er godkjende med omsyn til bruk av nasjonale tiltak for å hindre innføring av desse 

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

Sjukdom Medlemsstat Kode Geografisk avgrensing av området med godkjende nasjonale tiltak 

Vårviremi hjå karpe 

(SVC) 

Danmark DK Heile territoriet 

Irland IE Heile territoriet 

Ungarn HU Heile territoriet 

Finland FI Heile territoriet 

Sverige SE Heile territoriet 

Det sameinte 

kongeriket 

UK Heile territoriet til Det sameinte kongeriket, og territoria til 

Guernsey, Jersey og Isle of Man 

Bakteriell nyresjuke 

(BKD) 

Irland IE Heile territoriet 

Det sameinte 

kongeriket 

UK Territoriet til Nord-Irland, og territoria til Guernsey, Jersey 

og Isle of Man 

Infeksiøs 

pankreasnekrose (IPN) 

Finland FI Fastlandssonene til territoriet 

Sverige SE Fastlandssonene til territoriet 

Det sameinte 

kongeriket 

UK Territoriet til Isle of Man 

Infeksjonar med 

Gyrodactylus salaris 

(GS) 

Irland IE Heile territoriet 

Finland FI Nedbørfelta til Tenojoki og Näätämönjoki; nedbørfelta til 

Paatsjoki, Tuulomajoki og Uutuanjoki vert rekna som 

buffersoner 

Det sameinte 

kongeriket 

UK Heile territoriet til Det sameinte kongeriket, og territoria til 

Guernsey, Jersey og Isle of Man 

Østersherpesvirus 1 

μvar (OsHV-1 μvar) 

Det sameinte 

kongeriket 

UK Territoriet til Det sameinte kongeriket, bortsett frå 

Whitstable Bay i Kent, munninga av elva Blackwater i 

Essex og Poole Harbour i Dorset 

Territoriet til Nord-Irland: Larne Lough-området 

Territoriet til Guernsey» 
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2) Vedlegg III til avgjerd 2010/221/EU skal lyde: 

«VEDLEGG III 

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

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

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

Sjukdom Medlemsstat Kode 
Geografisk avgrensing av området med godkjende nasjonale tiltak 

(medlemsstatar, soner og segment) 

Østersherpesvirus  

1 μvar (OsHV-1 μvar) 

Irland IE Segment 1: Sheephaven Bay 

Segment 2: Gweebara Bay 

Segment 3: Killala Bay, Broadhaven Bay og Blacksod Bay 

Segment 4: Streamstown Bay 

Segment 5: Bertraghboy Bay og Galway Bay 

Segment 6: Poulnasharry Bay og Askeaton Bay 

Segment 7: Kenmare Bay 

Det sameinte 

kongeriket 

UK Territoriet til Storbritannia, bortsett frå Whitstable Bay i 

Kent, munninga av elva Blackwater i Essex og Poole Harbour 

i Dorset 

Territoriet til Nord-Irland, bortsett frå Dundrum Bay, 

Killough Bay, Lough Foyle, Carlington Lough og Strangford 

Lough 

Territoriet til Guernsey» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 31. juli 2013 

om endring av vedlegg III til rådsdirektiv 2002/99/EF om fastsettelse av dyrehelseregler for 

produksjon, bearbeiding, distribusjon og innførsel av produkter av animalsk opprinnelse beregnet 

på konsum med hensyn til tilføyelse av en behandling for å fjerne visse dyrehelsefarer i kjøtt 

[meddelt under nummer K(2013) 4853] 

(2013/417/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/99/EF av  

16. desember 2002 om fastsettelse av dyrehelseregler for 

produksjon, bearbeiding, distribusjon og innførsel av 

produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum(1), 

særlig artikkel 11, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved direktiv 2002/99/EF fastsettes de alminnelige 

dyrehelsereglene for alle stadier av produksjon, 

bearbeiding og distribusjon av produkter av animalsk 

opprinnelse i Unionen, herunder innførsel av slike 

produkter til Unionen fra tredjestater. 

2)  I artikkel 4 i direktiv 2002/99/EF fastsettes det at 

medlemsstatene kan gi tillatelse, under forutsetning av 

at visse vilkår er oppfylt, til produksjon, bearbeiding 

og distribusjon av produkter av animalsk opprinnelse 

som kommer fra et territorium eller en del av et 

territorium underlagt dyrehelserestriksjoner. 

Vedlegg III til nevnte direktiv inneholder en liste over 

behandlinger som kan utføres på produkter av 

animalsk opprinnelse for å fjerne dyrehelsefarer 

knyttet til kjøtt og melk. Behandlingene er i samsvar 

med behandlingene som anbefales i de relevante 

kapitlene i Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) 

helseregelverk for landdyr. 

3)  I kapittelet om munn- og klovsyke i OIEs 

helseregelverk for landdyr er det oppført en 

behandling som sikrer at munn- og klovsykeviruset 

inaktiveres i kjøtt. 

4)  Denne behandlingen bør derfor oppføres på listen over 

behandlinger som effektivt fjerner risikoen for munn- 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 206 av 2.8.2013, 

s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 165/2014 av 

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 9. 

(1) EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11. 

og klovsyke i kjøtt, i tabellen i vedlegg III til direktiv 

2002/99/EF. 

5)  Dessuten bør «peste des petits ruminants» tilføyes i 

parentes etter henvisningen til «småfepest» i tabellen i 

vedlegg III til direktiv 2002/99/EF for å gjenspeile den 

offisielle betegnelsen på denne sykdommen i OIEs 

helseregelverk for landdyr. Videre bør tallet «1» utgå i 

tabellens tittel, og «KJØTT» bør erstattes med 

«MELK» før behandlingene som gjelder melk. 

6)  Vedlegg III til direktiv 2002/99/EF bør derfor endres. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til direktiv 2002/99/EF erstattes med vedlegget til 

denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 31. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

2021/EØS/40/10 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG III 

Behandlinger for å fjerne visse dyrehelsefarer knyttet til kjøtt og melk 

KJØTT 

Behandling(*) 

Sykdom 

Munn- og 

klovsyke 
Klassisk svinepest 

Smittsomt 

blæreutslett hos 

gris 

Afrikansk 

svinepest 
Kvegpest Newcastle disease Aviær influensa 

Småfepest (peste 

des petits 

ruminants) 

a)  Varmebehandling i en hermetisk lukket beholder med en F0-

verdi på 3,00 eller mer(**) 

+ + + + + + + + 

b)  Varmebehandling ved en temperatur på minst 70 °C i hele det 

behandlede kjøttet 

+ + + 0 + + + + 

ba)  Grundig koking eller steking av utbeinet og avfettet kjøtt som 

varmes opp slik at en kjernetemperatur på minst 70 °C 

opprettholdes i minst 30 minutter 

+ 0 0 0 0 0 0 0 

c)  Varmebehandling ved en temperatur på minst 80 °C i hele det 

behandlede kjøttet 

+ + + + + + + + 

d)  Varmebehandling i en hermetisk lukket beholder til minst 60 °C 

i minst 4 timer; i løpet av denne tiden skal kjernetemperaturen 

være minst 70 °C i 30 minutter 

+ + + + + — — + 

e)  Naturlig gjæring og modning i minst ni måneder for utbeinet 

kjøtt, med følgende kjennetegn som resultat: aw-verdi på høyst 

0,93 eller pH-verdi på høyst 6,0 

+ + + + + 0 0 0 

f)  Samme behandling som under bokstav e) over, men kjøttet kan 

inneholde bein(*) 

+ + + 0 0 0 0 0 

g)  Salami: behandling i samsvar med kriterier som skal fastsettes 

etter framgangsmåten nevnt i artikkel 12 nr. 2 etter uttalelse fra 

den relevante vitenskapskomité 

+ + + 0 + 0 0 0 

h)  Skinker og kammer: behandling som omfatter naturlig gjæring 

og modning i minst 190 dager for skinker og 140 dager for 

kammer 

0 0 0 + 0 0 0 0 

i)  Varmebehandling som sikrer en kjernetemperatur på minst 

65 °C i det tidsrom som er nødvendig for å oppnå en 

pasteuriseringsverdi (pv) på minst 40 

+ 0 0 0 0 0 0 + 
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KJØTT 

Behandling(*) 

Sykdom 

Munn- og 

klovsyke 
Klassisk svinepest 

Smittsomt 

blæreutslett hos 

gris 

Afrikansk 

svinepest 
Kvegpest Newcastle disease Aviær influensa 

Småfepest (peste 

des petits 

ruminants) 

MELK og melkeprodukter (herunder fløte) beregnet på konsum         

a)  Behandling ved ultrahøy temperatur (UHT) 

 (UHT = minimumsbehandling ved 132 °C i minst 1 sekund) 

+ 0 0 0 0 0 0 0 

b)  Dersom melken har en pH-verdi på under 7,0: én enkelt 

kortvarig pasteurisering ved høy temperatur (HTST) 

+ 0 0 0 0 0 0 0 

c)  Dersom melken har en pH-verdi på 7,0 eller mer: dobbelt 

HTST-behandling 

+ 0 0 0 0 0 0 0 

 +: Effektivitet anerkjent. 

 0: Effektivitet ikke anerkjent. 

 (*) Alle nødvendige tiltak må treffes for å unngå krysskontaminering. 

 (**) F0 er beregnet dødelig virkning på bakteriesporer. En F0-verdi på 3,00 betyr at det kaldeste punktet i produktet er tilstrekkelig oppvarmet til at det oppnås samme dødelige virkning som ved 121 °C (250 °F) i tre minutter med øyeblikkelig 

oppvarming og nedkjøling.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 12. november 2013 

om overvåking og rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier 

[meddelt under nummer K(2013) 7145] 

(2013/652/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/99/EF av 17. november 2003 om overvåking av 

zoonoser og visse zoonotiske smittestoffer, om endring av 

rådsvedtak 90/424/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 

92/117/EØF(1), særlig artikkel 7 nr. 3 og artikkel 9 nr. 1 fjerde 

ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til direktiv 2003/99/EF skal medlemsstatene 

sikre at det ved overvåking hentes inn sammenlignbare 

opplysninger om forekomsten av antimikrobiell 

resistens hos zoonotisk smittestoffer og, i den grad de 

utgjør en trussel mot folkehelsen, andre smittestoffer. 

2)  I henhold til direktiv 2003/99/EF skal medlemsstatene 

også vurdere tendenser for og kilder til antimikrobiell 

resistens på deres territorium og hvert år oversende 

Kommisjonen en rapport om opplysninger som er 

samlet inn i samsvar med nevnte direktiv. 

3)  I Kommisjonens melding av 15. november 2011 til 

Europaparlamentet og Rådet — en handlingsplan for 

den voksende trusselen fra antimikrobiell resistens(2) 

— foreslår Kommisjonen å innføre en femårig 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 303 av 14.11.2013, 

s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 166/2014 av 

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 10. 

(1) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 31. 

(2) KOM(2011) 748 endelig utgave. 

handlingsplan for å bekjempe antimikrobiell resistens 

basert på tolv grunnleggende tiltak, herunder å styrke 

systemer for overvåking av antimikrobiell resistens. 

4)  I Rådets konklusjoner av 22. juni 2012 om virkningen 

av antimikrobiell resistens på menneskers og dyrs 

helse i et samlet helseperspektiv(3) oppfordrer Rådet 

Kommisjonen til å følge opp sin melding av 

15. november 2011 med konkrete initiativer for 

gjennomføring av de tolv tiltakene som er fastsatt i 

nevnte melding, og til å samarbeide tett med Det 

europeiske senter for forebygging av og kontroll med 

sykdommer (ECDC), Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (EFSA) og Det europeiske 

legemiddelkontor (EMA) for å styrke vurderingen og 

evalueringen av forekomsten av antimikrobiell 

resistens hos mennesker, hos dyr og i næringsmidler i 

Unionen. 

5)  På sitt plenumsmøte den 11. desember 2012 vedtok 

Europaparlamentet en rapport om den mikrobielle 

utfordringen — en voksende trussel fra antimikrobiell 

resistens(4). I rapporten uttrykker Europaparlamentet 

tilfredshet med Kommisjonens femårige handlingsplan 

for å bekjempe antimikrobiell resistens og anser at de 

anbefalte tiltakene i planen må bli gjennomført så snart 

som mulig. Europaparlamentet oppfordrer særlig 

Kommisjonen og medlemsstatene til å arbeide for 

større grad av samarbeid og samordning når det gjelder 

framgangsmåter for tidlig påvisning av, varsling av og 

samordnede reaksjoner mot sykdomsframkallende, 

antimikrobielt resistente bakterier hos mennesker, dyr 

og fisk samt i næringsmidler for å kontinuerlig 

overvåke omfanget og veksten av antimikrobiell 

resistens. 

6)  Innenfor rammen av FAO-WHOs felles program for 

næringsmiddelstandarder vedtok Codex Alimentarius-

kommisjonen på sitt 34. møte i Genève retningslinjene 

for risikoanalyse av antimikrobiell resistens som 

overføres gjennom næringsmidler(5), der antimikrobiell 

resistens framheves som et stort og verdensomfattende 

  

(3) EUT C 211 av 18.7.2012, s. 2. 

(4) EUT C 77 E av 15.3.2013, s. 20. 

(5) CAC/GL 77-2011. 

2021/EØS/40/11 
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problem for menneskers helse og for næringsmiddel-

trygghet. Bruk av antimikrobielle stoffer i dyr og vekster 

bestemt til næringsmiddelproduksjon er en potensielt 

viktig risikofaktor når det gjelder seleksjon og spredning 

av antimikrobielt resistente mikroorganismer og 

resistensdeterminanter fra dyr og næringsmiddelvekster 

til mennesker gjennom inntak av næringsmidler. 

7)  I retningslinjene fra Codex Alimentarius konkluderes 

det blant annet med at det gjennom programmene for 

overvåking av prevalensen av antimikrobiell resistens 

som overføres gjennom næringsmidler, framskaffes 

opplysninger som er nyttige i alle ledd av risikoanalyse-

prosessen for antimikrobiell resistens. Metodene som 

overvåkingsprogrammene baseres på, bør i størst mulig 

grad være internasjonalt harmoniserte. For å sikre at 

opplysningene er sammenlignbare, er det av avgjørende 

betydning at det brukes standardiserte og validerte 

undersøkelsesmetoder for antimikrobiell følsomhet og 

harmoniserte tolkningskriterier. 

8)  I kapittel 6.7 om harmonisering av nasjonale 

programmer for overvåkning og kontroll av antimikro-

biell resistens i Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) 

helseregelverk for landdyr(1) understrekes behovet for 

overvåking og kontroll av antimikrobiell resistens for å 

kunne vurdere og fastslå tendenser for og kilder til 

antimikrobiell resistens hos bakterier, påvise 

forekomster av nye resistensmekanismer, hente inn 

nødvendige opplysninger for å gjennomføre 

risikoanalyser som er relevante for dyrs og menneskers 

helse, danne grunnlag for anbefalinger om tiltak på 

området dyrs og menneskers helse og skaffe 

opplysninger til bruk i vurdering av praksis knyttet til 

utskriving av antimikrobielle stoffer og i anbefalinger 

om hensiktsmessig bruk. 

9)  9. juli 2008 vedtok EFSA en vitenskapelig uttalelse 

om den biologiske faren knyttet til antimikrobiell 

resistens som overføres gjennom næringsmidler(2). 

28. oktober 2009 offentliggjorde ECDC, EFSA, EMA 

og Kommisjonens vitenskapskomité for nye og nylig 

påviste helserisikoer (SCENIHR) en felles 

vitenskapelig uttalelse om antimikrobiell resistens med 

fokus på infeksjoner som overføres til mennesker fra 

fyr og næringsmidler (zoonoser)(3). 5. mars 2009 

vedtok EFSA en vitenskapelig uttalelse om 

vurderingen av hvilken betydning meticillinresistent 

Stafylococcus aureus (MRSA) har for folkehelsen(4). 

7. juli 2011 vedtok EFSA en vitenskapelig uttalelse 

om folkehelserisikoer knyttet til bakteriestammer som 

  

(1) http://www.oie.int 

(2) EFSA Journal (2008) 765, 1-87. 

(3) EFSA Journal 2009; 7(11):1372. 

(4) EFSA Journal (2009) 993, 1-73. 

produserer betalaktamaser med utvidet spektrum 

(ESBL) og/eller AmpC-betalaktamaser (AmpC) i 

næringsmidler og dyr bestemt til nærings-

middelproduksjon(5). 3. oktober 2011 vedtok EFSA en 

teknisk rapport om EFSAs framgangsmåter for 

risikovurdering med hensyn til antimikrobiell 

resistens, med vekt på kommensale mikro-

organismer(6). Den viktigste konklusjonen i alle disse 

uttalelsene og rapportene er at ettersom antimikrobiell 

resistens utgjør en stadig større fare for folkehelsen, er 

det nødvendig å bruke harmoniserte metoder og 

epidemiologiske grenseverdier for å sikre at 

opplysningene er sammenlignbare over tid på 

medlemsstatsplan, og også for å gjøre det lettere å 

sammenligne forekomsten av antimikrobiell resistens i 

forskjellige medlemsstater. 

10)  14. juni 2012 offentliggjorde EFSA en vitenskapelig 

rapport om tekniske spesifikasjoner for harmonisert 

overvåking og rapportering av antimikrobiell resistens 

hos Salmonella, Campylobacter og de kommensale 

indikatorbakteriene Escherichia coli og Enterococcus 

spp. som overføres gjennom næringsmidler(7). 

5. oktober 2012 offentliggjorde EFSA en vitenskapelig 

rapport om tekniske spesifikasjoner for harmonisert 

overvåking og rapportering av antimikrobiell resistens 

hos meticillinresistent Stafylococcus aureus (MRSA) 

hos dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon og i 

næringsmidler(8). Disse vitenskapelige rapportene 

inneholder anbefalinger om nærmere regler for 

harmonisert overvåking og rapportering av 

prevalensen av resistente mikroorganismer i nærings-

midler og dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon, 

særlig med hensyn til hvilke mikroorganismer som 

skal tas med, hvor isolatene av mikroorganismer skal 

stamme fra, hvor mange isolater som skal undersøkes, 

hvilke undersøkelser for antimikrobiell følsomhet som 

skal brukes, særskilt overvåking av MRSA og ESBL- 

eller AmpC-produserende bakterier og innsamling og 

rapportering av opplysninger. ECDCs medvirkning i 

dette arbeidet vil sikre at det blir utført en 

sammenligning av opplysninger fra sektoren for 

næringsmidler og dyr bestemt til nærings-

middelproduksjon og sektoren for menneskers helse. 

11)  Når det skal fastsettes hvilke kombinasjoner av 

bakteriearter, arter av dyr bestemt til nærings-

middelproduksjon og næringsmiddelprodukter som 

skal tas med i den harmoniserte overvåkingen og 

rapporteringen av antimikrobiell resistens, er det i 

samsvar med konklusjonene i disse rapportene og 

  

(5) EFSA Journal 2011; 9(8):2322. 

(6) EFSA Journal 2011; 9(10):196. 

(7) EFSA Journal 2012; 10(6):2742. 

(8) EFSA Journal 2012; 10(10):2897. 
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uttalelsene viktig å prioritere de som er mest relevante 

fra et folkehelsesynspunkt. For å redusere byrden bør 

overvåkingen i størst mulig grad baseres på biologiske 

prøver eller isolater som er samlet inn innenfor 

rammen av nasjonale bekjempelsesprogrammer som 

allerede er utarbeidet. 

12)  I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2160/2003(1) skal medlemsstatene utarbeide 

nasjonale bekjempelsesprogrammer som skal omfatte 

prøvetaking for påvisning av Salmonella spp. i 

forskjellige ledd i næringsmiddelkjeden. I kommisjons-

forordning (EF) nr. 2073/2005(2) er det fastsatt 

mikrobiologiske kriterier for visse mikroorganismer og 

regler som driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

skal overholde. Vedkommende myndighet skal særlig 

sikre at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

overholder reglene og kriteriene fastsatt i nevnte 

forordning i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 882/2004(3). Overvåkingen av 

antimikrobiell resistens hos Salmonella spp. bør være 

rettet mot isolater hentet fra nasjonale bekjempelses-

programmer og fra undersøkelser og samsvarskontroll 

som er iverksatt av vedkommende myndighet i samsvar 

med artikkel 1 i forordning (EF) nr. 2073/2005. 

13)  I kommisjonsvedtak 2007/407/EF(4) er det fastsatt 

nærmere regler for overvåking av antimikrobiell 

resistens som skal foretas av medlemsstatene, og som 

skal omfatte Salmonella spp. i fjørfe, kalkuner og 

slaktesvin i tidsrommet fra 2007 til 2012. Slik 

harmonisert overvåking bør videreføres for å følge 

utviklingstendenser, og bør utvides til å omfatte 

antimikrobiell resistens hos andre sykdoms-

framkallende stoffer og kommensaler i samsvar med 

rollen disse mikroorganismene spiller i den samlede 

risikoen for antimikrobiell resistens nevnt i de 

vitenskapelige uttalelsene, og den økende faren for 

folkehelsen dette utgjør. Overvåking og rapportering i 

henhold til artikkel 7 og 9 i direktiv 2003/99/EF bør 

derfor skje i samsvar med bestemmelser og tekniske 

krav til harmonisert overvåking og rapportering av 

antimikrobiell resistens, som tar hensyn til 

anbefalingene i EFSAs rapporter. 

14)  Av hensyn til klarhet i Unionens regelverk bør vedtak 

2007/407/EF oppheves. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 av 

17. november 2003 om bekjempelse av salmonella og andre 

spesifiserte zoonotiske smittestoffer som overføres gjennom 

næringsmidler (EUT L 325 av 12.12.2003, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 

om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler (EUT L 338 av 

22.12.2005, s. 1). 

(3) 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). 

(4) Kommisjonsvedtak 2007/407/EF av 12. juni 2007 om ei 

harmonisert overvaking av antimikrobiell resistens hjå 

Salmonella i fjørfe og svin (EUT L 153 av 14.6.2007, s. 26). 

15)  For å gi medlemsstatene mulighet til å forberede seg 

og for å gjøre det lettere å planlegge overvåkingen og 

rapporteringen fastsatt i denne beslutning, bør den få 

anvendelse fra 1. januar 2014. 

16)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  I denne beslutning fastsettes nærmere regler for 

harmonisert overvåking og rapportering av antimikrobiell 

resistens som skal foretas av medlemsstatene i samsvar med 

artikkel 7 nr. 3 og artikkel 9 nr. 1 i direktiv 2003/99/EF og 

vedlegg II del B og vedlegg IV til nevnte direktiv. 

Denne overvåkingen og rapporteringen skal omfatte følgende 

bakterier, som skal komme fra prøver fra visse bestander av 

dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon og visse 

næringsmidler: 

a) Salmonella spp., 

b) Campylobacter jejuni og Campylobacter coli (C. jejuni og 

C. coli), 

c)  den kommensale indikatorbakterien Escherichia coli (E. 

coli) og 

d)  de kommensale indikatorbakteriene Enterococcus faecalis 

og Enterococcus faecium (E. faecalis og E. faecium).  
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2.  I denne beslutning fastsettes særlige krav til den 

harmoniserte overvåkingen og rapporteringen av Salmonella 

spp. og E. coli som produserer følgende enzymer i visse 

bestander av dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon og i 

visse næringsmidler: 

a)  betalaktamaser med utvidet spektrum (ESBL), 

b)  AmpC-betalaktamaser (AmpC) og 

c)  karbapenemaser. 

Artikkel 2 

Utvalgsgrunnlag og innsamling av isolater i 

medlemsstatene 

1.  Medlemsstatene skal sikre at prøvetaking for overvåking 

av antimikrobiell resistens skjer i samsvar med de tekniske 

kravene fastsatt i del A i vedlegget. 

2.  Medlemsstatene skal samle inn representative isolater av 

følgende bakterier i samsvar med de tekniske kravene fastsatt 

i del A i vedlegget: 

a) Salmonella spp., 

b) C. jejuni, 

c)  den kommensale indikatorbakterien E. coli og 

d)  ESBL- eller AmpC- eller karbapenemaseproduserende 

Salmonella spp. og E. coli. 

3.  Medlemsstatene kan samle inn representative isolater av 

følgende bakterier under forutsetning av at dette skjer i 

samsvar med de tekniske kravene fastsatt i del A i vedlegget: 

a) C. coli og 

b)  de kommensale indikatorbakteriene E. faecalis og E. 

faecium. 

Artikkel 3 

Isolater av Salmonella spp. framskaffet av driftsansvarlige 

for næringsmiddelforetak 

Dersom det minste antallet isolater av Salmonella spp. som er 

samlet inn av vedkommende myndighet ved offentlig kontroll 

i samsvar med del A nr. 1 bokstav a) i vedlegget, på grunn av 

en lav bakterieprevalens eller et lavt antall epidemiologiske 

enheter i en medlemsstat ikke er tilstrekkelig til å oppnå det 

påkrevde minsteantallet isolater som skal undersøkes for 

antimikrobiell følsomhet, kan vedkommende myndighet bruke 

isolater framskaffet av driftsansvarlige for næringsmiddel-

foretak, under forutsetning av at slike isolater er framskaffet 

av driftsansvarlige for næringsmiddelforetak i samsvar med 

følgende bestemmelser: 

a)  de nasjonale bekjempelsesprogrammene omhandlet i 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 2160/2003 og 

b)  hygienekriteriene for prosessen fastsatt i kapittel 2 

nr. 2.1.3, 2.1.4 og 2.1.5 i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 2073/2005. 

Artikkel 4 

Analyser ved nasjonale referanselaboratorier 

1.  Nasjonale referanselaboratorier for antimikrobiell 

resistens skal utføre følgende analyser: 

a)  undersøkelse av isolatene for antimikrobiell følsomhet 

som fastsatt i del A nr. 2 og 3 i vedlegget og 

b)  særlig overvåking av ESBL- eller AmpC- eller 

karbapenemaseproduserende Salmonella spp. og E. coli 

som fastsatt i del A nr. 4 i vedlegget. 

2.  Vedkommende myndighet kan i samsvar med 

artikkel 12 i forordning (EF) nr. 882/2004 utpeke andre 

laboratorier enn det nasjonale referanselaboratoriet for 

antimikrobiell resistens til å utføre analysene fastsatt i nr. 1. 

Artikkel 5 

Vurdering og rapportering 

Medlemsstatene skal vurdere resultatene av overvåkingen av 

antimikrobiell resistens som er fastsatt i artikkel 2 og 3, og ta 

med denne vurderingen i rapporten om tendenser for og kilder 

til zoonoser, zoonotiske smittestoffer og antimikrobiell 

resistens som er fastsatt i artikkel 9 nr. 1 i direktiv 

2003/99/EF. 

Artikkel 6 

Offentliggjøring og fortrolig behandling av opplysninger 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet skal i 

samsvar med artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2003/99/EF 

offentliggjøre nasjonale isolatbaserte kvantitative 

opplysninger om antimikrobiell resistens og resultatene av 

analysene som er rapportert i samsvar med artikkel 4. 

Artikkel 7 

Oppheving 

Vedtak 2007/407/EF oppheves. 
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Artikkel 8 

Anvendelse 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. januar 2014. 

Artikkel 9 

Mottakere 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 12. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

TEKNISKE KRAV 

DEL A 

UTVALGSGRUNNLAG OG ANALYSE 

1. Isolatenes opprinnelse 

Medlemsstatene skal samle inn representative isolater for overvåking av antimikrobiell resistens fra minst hver 

av følgende dyrebestander og næringsmiddelkategorier: 

a) Salmonella spp.-isolater fra: 

 i)  hver bestand av verpehøner, broilere og slaktekalkuner det er tatt prøver av innenfor rammen av de 

nasjonale bekjempelsesprogrammene opprettet i samsvar med artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 2160/2003, 

 ii)  skrotter av både broilere og slaktekalkuner det er tatt prøver av til undersøkelser og samsvarskontroll i 

samsvar med kapittel 2 nr. 2.1.5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005, 

iii)  skrotter av slaktesvin det er tatt prøver av til undersøkelser og samsvarskontroll i samsvar med 

kapittel 2 nr. 2.1.4 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 og 

 iv)  skrotter av storfe under ett år, dersom produksjonen av kjøtt av dette storfeet i medlemsstaten er på 

over 10 000 tonn slaktet kjøtt per år, det er tatt prøver av til undersøkelser og samsvarskontroll i 

samsvar med kapittel 2 nr. 2.1.3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005. 

b) C. jejuni-isolater fra blindtarmprøver samlet inn ved slakt av broilere og av slaktekalkuner dersom 

produksjonen av kalkunkjøtt i medlemsstaten er på over 10 000 tonn slaktet kjøtt per år. 

c)  Isolater av den kommensale indikatorbakterien E. coli fra: 

 i)  blindtarmprøver samlet inn ved slakt av broilere og av slaktekalkuner dersom produksjonen av 

kalkunkjøtt i medlemsstaten er på over 10 000 tonn slaktet kjøtt per år, 

 ii)  blindtarmprøver samlet inn ved slakt av slaktesvin og av storfe under ett år dersom produksjonen av 

kjøtt av dette storfeet i medlemsstaten er på over 10 000 tonn slaktet kjøtt per år. 

d)  ESBL- eller AmpC- eller karbapenemaseproduserende E. coli fra: 

 i)  blindtarmprøver samlet inn ved slakt av broilere og av slaktekalkuner dersom produksjonen av 

kalkunkjøtt i medlemsstaten er på over 10 000 tonn slaktet kjøtt per år, 

 ii)  blindtarmprøver samlet inn ved slakt av slaktesvin og av storfe under ett år dersom produksjonen av 

kjøtt av dette storfeet i medlemsstaten er på over 10 000 tonn slaktet kjøtt per år og 

iii)  prøver av ferskt kjøtt fra broilere, svinekjøtt og storfekjøtt samlet inn i detaljistleddet. 

e)  Dersom en medlemsstat beslutter å undersøke C. coli i samsvar med artikkel 2 nr. 3 bokstav a), isolater 

fra: 

 i)  blindtarmprøver samlet inn ved slakt av broilere og 

 ii)  blindtarmprøver samlet inn ved slakt av slaktesvin.  
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f)  Dersom en medlemsstat beslutter å undersøke E. faecalis og E. faecium i samsvar med artikkel 2 nr. 3 

bokstav b), isolater fra: 

 i)  blindtarmprøver samlet inn ved slakt av broilere og av slaktekalkuner dersom produksjonen av 

kalkunkjøtt i medlemsstaten er på over 10 000 tonn slaktet kjøtt per år, 

 ii)  blindtarmprøver samlet inn ved slakt av slaktesvin og av storfe under ett år dersom produksjonen av 

kjøtt av dette storfeet i medlemsstaten er på over 10 000 tonn slaktet kjøtt per år. 

Isolater som medlemsstaten har hentet fra andre kilder enn dem som er nevnt i bokstav a)-f), kan undersøkes 

for antimikrobiell resistens av vedkommende myndighet på frivillig grunnlag og holdes atskilt ved rapportering 

i samsvar med del B nr. 2 i vedlegget. De særlige tekniske kravene i nr. 3, 4 og 5 skal imidlertid få anvendelse 

ved gjennomføringen av slik undersøkelse for antimikrobiell resistens. 

2. Prøvetakingshyppighet, prøveantall og prøvetakingsplan 

2.1. Prøvetakingshyppighet 

Medlemsstatene skal hvert annet år gjennomføre prøvetaking, innsamling og undersøkelse for antimikrobiell 

følsomhet som fastsatt i artikkel 2-4 av hver kombinasjon av bakteriearter og prøvetype fra dyrebestander eller 

næringsmiddelkategorier som er oppført i nr. 1 i denne del, samt særlig overvåking av ESBL- eller AmpC- eller 

karbapenemaseproduserende Salmonella spp. og E. coli i samsvar med nr. 4 i denne del, etter følgende 

rotasjonsordning: 

a)  2014, 2016, 2018 og 2020 for verpehøner, broilere og ferskt kjøtt fra disse, samt for slaktekalkuner. Den 

særlige overvåkingen av den ESBL- eller AmpC- eller karbapenemaseproduserende kommensale 

indikatorbakterien E. coli i samsvar med nr. 4.1 skal imidlertid ikke være obligatorisk i 2014. 

b)  2015, 2017 og 2019 for svin, storfe under ett år, svinekjøtt og storfekjøtt. 

2.2. Prøveantall 

Medlemsstatene skal undersøke 170 isolater for antimikrobiell følsomhet for hver kombinasjon av bakterieart 

og prøvetype fra dyrebestander eller næringsmiddelkategorier som er oppført i nr. 1 bokstav a), b), c), e) og f). 

I medlemsstater der det produseres mindre enn 100 000 tonn slaktet fjørfekjøtt per år og mindre enn  

100 000 tonn slaktet svinekjøtt per år(1), skal 85 isolater i stedet for 170 isolater undersøkes for hver tilsvarende 

særlige kombinasjon. 

I medlemsstater der det i et gitt år er tilgjengelig et høyere antall isolater for noen av kombinasjonene av 

bakterieart og prøvetype fra dyrebestander eller næringsmiddelkategorier som er oppført i nr. 1 bokstav a), b), 

c), e) og f), skal alle isolater eller et representativt tilfeldig utvalg som er høyere enn eller likt antallet isolater 

som kreves i samsvar med første ledd, inngå i undersøkelsen av antimikrobiell følsomhet. 

I medlemsstater der det på grunn av en lav bakterieprevalens eller et lavt antall epidemiologiske enheter i et gitt 

år ikke kan samles inn det antallet isolater som kreves i samsvar med første ledd, for enkelte kombinasjoner av 

bakterieart og prøvetype fra dyrebestander eller næringsmiddelkategorier som er oppført i nr. 1 bokstav a), b), 

c), e) og f), skal alle tilgjengelige isolater ved slutten av overvåkingsperioden inngå i undersøkelsen av 

antimikrobiell følsomhet. 

I forbindelse med den særlige overvåkingen av den ESBL- eller AmpC- eller karbapenemaseproduserende 

kommensale indikatorbakterien E. coli fastsatt i nr. 4.1 skal medlemsstatene analysere 300 prøver fra hver 

dyrebestand og næringsmiddelkategori som er oppført i nr. 1 bokstav d). I medlemsstater der det produseres 

mindre enn 100 000 tonn slaktet fjørfekjøtt per år, mindre enn 100 000 tonn slaktet svinekjøtt per år og mindre 

enn 50 000 tonn slaktet storfekjøtt per år(2), skal medlemsstatene analysere 150 prøver i stedet for 300 prøver 

for hver tilsvarende særlige kombinasjon.  

  

(1) Ifølge de nyeste tilgjengelige opplysningene fra Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu). 

(2) Se fotnote 1. 
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2.3. Prøvetakingsplan 

Isolater som undersøkes for antimikrobiell følsomhet som fastsatt i artikkel 2, skal være hentet fra overvåkings-

programmer basert på randomisert prøvetaking. Bakterieisolatene nevnt i artikkel 2 må stamme fra tilfeldig 

utvalgte epidemiologiske enheter eller være tilfeldig utvalgt på slakteriene. Dersom det tas prøver fra syke dyr, 

skal resultatet av undersøkelsen av antimikrobiell følsomhet holdes atskilt ved rapportering i samsvar med 

del B nr. 2. 

Vedkommende myndighet skal sikre at prøvetakingsordningen er randomisert og korrekt gjennomført. 

Ved prøvetaking på slakterier som fastsatt i del A nr. 1 skal prøvetakingen utføres på slakterier som håndterer 

minst 60 % av den aktuelle husdyrbestanden i medlemsstaten, idet prøvetakingen begynner på slakteriene med 

størst kapasitet. 

Høyst ett isolat per bakterieart fra samme epidemiologiske enhet per år skal inngå i overvåkingen som er 

fastsatt i denne beslutning. For verpehøner, broilere og slaktekalkuner skal den epidemiologiske enheten være 

flokken. For slaktesvin og storfe under ett år skal den epidemiologiske enheten være driftsenheten. 

2.3.1. Rep resenta t i v p røvetak ing ved  s lak t  

Den randomiserte prøvetakingsplanen skal være stratifisert etter slakteri ved å fordele antallet prøver fra 

innenlandsproduserte dyr som samles inn per slakteri, proporsjonalt i forhold til slakteriets årlige kapasitet. 

Prøvene som tas ved slakt, skal være jevnt fordelt over årets måneder for å dekke de forskjellige årstidene. 

For å ta hensyn til mulige klynger skal bare én representativ prøve av blindtarminnhold samles inn per 

epidemiologisk enhet, enten fra en enkelt skrott eller fra flere skrotter. Prøvetakingen skal for øvrig være basert 

på et tilfeldig utvalg med hensyn til hvilke dager i hver måned og fra hvilke partier det skal tas prøver på en gitt 

prøvetakingsdag. 

Antallet biologiske prøver som skal samles inn i samsvar med del A nr. 1 bokstav a), b), c), e) og f), skal 

fastsettes for å oppnå det påkrevde minsteantallet isolater med hensyn til prevalensen av bakteriearten som 

overvåkes. 

2.3.2. In n samlin g  av  rep resen ta t i ve  Salmonel la  spp . - i so la t er  som samles  inn  inn en for  rammen  

av nasjona le p rogrammer for  b ekj emp else av  Salmonel la  spp .  i  r e levant e d yreb estand er  

og  inn enfor  rammen  av  forordnin g (EF) n r .  2073/2005 

Høyst ett isolat per salmonellaserovar fra samme epidemiologisk enhet per år skal undersøkes for 

antimikrobiell følsomhet. 

Dersom antallet salmonellaisolater som er tilgjengelig per år per dyrebestand i medlemsstaten er høyere enn det 

antallet isolater som kreves i samsvar med nr. 2.2, skal det gjøres et tilfeldig utvalg av minst 170 eller 

85 isolater fra årets samling av tilgjengelige isolater i medlemsstaten, på en måte som sikrer geografisk 

representativitet og at prøvetakingsdatoene er jevnt fordelt over året. Dersom det derimot er snakk om en lav 

prevalens, skal alle de tilgjengelige salmonellaisolatene undersøkes for følsomhet. 

2.3.3. P rø vetak in g i  d eta l j i s t ledd et  

Medlemsstatene skal i detaljistleddet ta stikkprøver av ferskt kjøtt fra broilere, svinekjøtt og storfekjøtt uten å 

forhåndsvelge prøver på grunnlag av næringsmidlenes opprinnelsessted. 

3. Antimikrobielle stoffer for undersøkelse av følsomhet, epidemiologiske grenseverdier og konsentrasjons-

områder som skal brukes ved undersøkelse av isolatene for antimikrobiell følsomhet 

Medlemsstatene skal undersøke de antimikrobielle stoffene og tolke resultatene ved hjelp av de 

epidemiologiske grenseverdiene og konsentrasjonsområdene angitt i tabell 1, 2 og 3 for å fastslå følsomheten 

hos Salmonella spp., C. coli, C. jejuni og de kommensale indikatorbakteriene E. coli, E. faecalis og E. faecium. 

Fortynningsmetodene som brukes, skal være i samsvar med metodene som er beskrevet av European 

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) og Clinical and Laboratory Standards Institute 

(CLSI), og som er godkjent som internasjonal referansemetode (ISO-standard 20776-1:2006).  
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Tabell 1 

Panel av antimikrobielle stoffer som skal tas med i overvåkingen av antimikrobiell resistens, EUCASTs 

grenseverdier for resistens og konsentrasjonsområder som skal undersøkes hos Salmonella spp. og den 

kommensale indikatorbakterien E. coli (første panel) 

Antimikrobielt stoff Art 

Grenseverdier for tolking av antimikrobiell resistens 

(mg/l) 
Konsentrasjonsområder 

(mg/l) 

(antall brønner i parentes) 
ECOFF (a) Klinisk grensepunkt (b) 

Ampicillin 

Salmonella > 8 > 8 

1-64 (7) 

E. coli > 8 > 8 

Cefotaxim 

Salmonella > 0,5 > 2 

0,25-4 (5) 

E. coli > 0,25 > 2 

Ceftazidim 

Salmonella > 2 > 4 

0,5-8 (5) 

E. coli > 0,5 > 4 

Meropenem 

Salmonella > 0 125 > 8 

0,03-16 (10) 

E. coli > 0 125 > 8 

Nalidixinsyre 

Salmonella > 16 f.i. 

4-128 (6) 

E. coli > 16 f.i. 

Ciprofloxacin 

Salmonella > 0 064 > 1 

0 015-8 (10) 

E. coli > 0 064 > 1 

Tetrasyklin 

Salmonella > 8 f.i. 

2-64 (6) 

E. coli > 8 f.i. 

Kolistin 

Salmonella > 2 > 2 

1-16 (5) 

E. coli > 2 > 2 

Gentamicin 

Salmonella > 2 > 4 

0,5-32 (7) 

E. coli > 2 > 4 

Trimetoprim 

Salmonella > 2 > 4 

0,25-32 (8) 

E. coli > 2 > 4 

Sulfametoksazol 

Salmonella f.i. f.i. 

8-1024 (8) 

E. coli > 64 f.i. 

Kloramfenikol 

Salmonella > 16 > 8 

8-128 (5) 

E. coli > 16 > 8 

Azitromycin 

Salmonella f.i. f.i. 

2-64 (6) 

E. coli f.i. f.i. 

Tigesyklin 

Salmonella > 1 (*) > 2 (*) 

0,25-8 (6) 

E. coli > 1 > 2 

(a) EUCASTs epidemiologiske grenseverdier. 

(b) EUCASTs kliniske grensepunkter for resistens. 

(*) Opplysninger fra EUCAST foreligger for Salmonella Enteriditis, Typhimurium, Typhi og Paratyphi. 

f.i.: foreligger ikke. 
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Tabell 2 

Panel av antimikrobielle stoffer som skal tas med i overvåkingen av antimikrobiell resistens, EUCASTs 

grenseverdier for tolking av resistens og konsentrasjonsområder som skal undersøkes hos C. jejuni og  

C. coli 

Antimikrobielt stoff Art 

Grenseverdier for tolking av antimikrobiell 

resistens 

(mg/l) 

Konsentrasjonsområder 

(mg/l) 

(antall brønner i parentes) 

ECOFF (a) Klinisk grensepunkt (b) 

Erytromycin 

C. jejuni > 4 > 4 

1-128 (8) 

C. coli > 8 > 8 

Ciprofloxacin 

C. jejuni > 0,5 > 0,5 

0,12-16 (8) 

C. coli > 0,5 > 0,5 

Tetrasyklin 

C. jejuni > 1 > 2 

0,5-64 (8) 

C. coli > 2 > 2 

Gentamicin 

C. jejuni > 2 f.i. 

0,12-16 (8) 

C. coli > 2 f.i. 

Nalidixinsyre 

C. jejuni > 16 f.i. 

1-64 (7) 

C. coli > 16 f.i. 

Streptomycin (c) 

C. jejuni > 4 f.i. 

0,25-16 (7) 

C. coli > 4 f.i. 

(a) EUCASTs epidemiologiske grenseverdier. 

(b) EUCASTs kliniske grensepunkter for resistens. 

(c) På frivillig grunnlag. 

f.i.: foreligger ikke. 

Tabell 3 

Panel av antimikrobielle stoffer som skal tas med i overvåkingen av antimikrobiell resistens, EUCASTs 

grenseverdier for resistens og konsentrasjonsområder som skal undersøkes hos E. faecalis og E. faecium 

Antimikrobielt stoff Art 

Grenseverdier for tolking av antimikrobiell resistens 

(mg/l) 
Konsentrasjonsområder 

(mg/l) 

(antall brønner i parentes) ECOFF (a) Klinisk grensepunkt (b) 

Gentamicin 

E. faecalis > 32 f.i. 

8-1024 (8) 

E. faecium > 32 f.i. 

Kloramfenikol 

E. faecalis > 32 f.i. 

4-128 (6) 

E. faecium > 32 f.i. 

Ampicillin 

E. faecalis > 4 > 8 

0,5-64 (8) 

E. faecium > 4 > 8 

Vankomycin 

E. faecalis > 4 > 4 

1-128 (8) 

E. faecium > 4 > 4 

Teikoplanin 

E. faecalis > 2 > 2 

0,5-64 (8) 

E. faecium > 2 > 2 
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Antimikrobielt stoff Art 

Grenseverdier for tolking av antimikrobiell resistens 

(mg/l) 
Konsentrasjonsområder 

(mg/l) 

(antall brønner i parentes) ECOFF (a) Klinisk grensepunkt (b) 

Erytromycin 

E. faecalis > 4 f.i. 

1-128 (8) 

E. faecium > 4 f.i. 

Quinupristin/dalfo

pristin 

E. faecalis f.i. f.i. 

0,5-64 (8) 

E. faecium > 1 > 4 

Tetrasyklin 

E. faecalis > 4 f.i. 

1-128 (8) 

E. faecium > 4 f.i. 

Tigesyklin 

E. faecalis > 0,25 > 0,5 

0,03-4 (8) 

E. faecium > 0,25 > 0,5 

Linezolid 

E. faecalis > 4 > 4 

0,5-64 (8) 

E. faecium > 4 > 4 

Daptomycin 

E. faecalis > 4 f.i. 

0,25-32 (8) 

E. faecium > 4 f.i. 

Ciprofloxacin 

E. faecalis > 4 f.i. 

0,12-16 (8) 

E. faecium > 4 f.i. 

(a) EUCASTs epidemiologiske grenseverdier. 

(b) EUCASTs kliniske grensepunkter for resistens. 

f.i.: foreligger ikke. 

4. Særlig overvåking av ESBL- eller AmpC- eller karbapenemaseproduserende Salmonella og E. coli 

4.1. Metode for påvisning av ESBL- eller AmpC- eller karbapenemaseproduserende E. coli i broilere, 

slaktekalkuner, slaktesvin, storfe under ett år og ferskt kjøtt fra broilere, svinekjøtt og storfekjøtt 

Følgende metode skal brukes til å beregne andelen av prøver som inneholder ESBL- eller AmpC- eller 

karbapenemaseproduserende E. coli blant blindtarmsprøvene som er samlet inn fra broilere, slaktekalkuner, 

slaktesvin, storfe under ett år og ferskt kjøtt fra broilere, svinekjøtt og storfekjøtt i samsvar med denne del nr. 1 

bokstav d). 

For påvisning av ESBL- eller AmpC-produserende E. coli skal første trinn i metoden være forutgående 

anriking, etterfulgt av inokulering på McConkey-agar som inneholder en tredjegenerasjons cefalosporin i en 

selektiv konsentrasjon i samsvar med den nyeste utgaven av den detaljerte standardiseringsprotokollen fra Den 

europeiske unions referanselaboratorium for antimikrobiell resistens(3). Mikrobearten E. coli skal påvises ved 

hjelp av en egnet metode. 

Medlemsstaten kan, på bakgrunn av epidemiologiske omstendigheter, beslutte å utføre parallell undersøkelse 

av en andre selektiv plate som hemmer veksten av AmpC-produserende E. coli, for å gjøre det lettere å påvise 

ESBL-produserende E. coli. Dersom denne muligheten benyttes, skal resultatet av den andre selektive platen 

som hemmer veksten av AmpC-produserende E. coli, holdes atskilt ved rapportering i samsvar med del B nr. 2. 

Medlemsstatene kan beslutte å påvise karbapenemaseproduserende mikroorganismer ved hjelp av selektiv 

forutgående anriking med påfølgende dyrking på et selektivt medium som inneholder karbapenemer, i samsvar 

med den nyeste utgaven av den detaljerte standardiseringsprotokollen fra Den europeiske unions 

referanselaboratorium for antimikrobiell resistens(4). 

Ett isolat av sannsynlig ESBL- eller AmpC- eller karbapenemaseproduserende E. coli fra hver positive 

blindtarmsprøve og kjøttprøve skal undersøkes på det første panelet av antimikrobielle stoffer i samsvar med 

tabell 1 og deretter gjennomgå utvidet undersøkelse av følsomhet som fastsatt i nr. 4.2 dersom de er resistente 

mot cefotaxim, ceftazidim eller meropenem basert på tolkingskriteriene (de epidemiologiske grenseverdiene) 

oppført i tabell 1.  

  

(3) www.crl-ar.eu 

(4) Se fotnote 3. 
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4.2. Metode for ytterligere karakterisering og klassifisering av Salmonella spp.- og E. coli-isolater som viser 

resistens mot tredjegenerasjons cefalosporiner eller meropenem 

Alle isolater av sannsynlig ESBL- eller AmpC- eller karbapenemaseproduserende E. coli som er påvist 

gjennom den selektive dyrkingen beskrevet i nr. 4.1, samt alle tilfeldig utvalgte isolater av Salmonella spp. og 

E. coli som etter undersøkelse med det første panelet av antimikrobielle stoffer i samsvar med tabell 1 er 

resistente mot cefotaxim, ceftazidim eller meropenem, skal gjennomgå ytterligere undersøkelser med et andre 

panel av antimikrobielle stoffer i samsvar med tabell 4. Dette panelet omfatter cefoksitin, cefepim og 

synergiundersøkelser med klavulansyre i kombinasjon med cefotaxim og ceftazidim for påvisning av ESBL- og 

AmpC-produksjon. Det andre panelet omfatter dessuten imipenem, meropenem og ertapenem for fenotypisk 

bestemmelse av de sannsynlige karbapenemaseprodusentene. 

Tabell 4 

Panel av antimikrobielle stoffer, EUCASTs epidemiologiske grenseverdier (ECOFF) og kliniske 

grensepunkter for resistens og konsentrasjonsområder som skal brukes bare ved undersøkelse av 

isolater av Salmonella spp. og den kommensale indikatorbakterien E. coli som er resistente mot 

cefotaxim, ceftazidim eller meropenem — (andre panel) 

Antimikrobielt stoff Art 

Grenseverdier for tolking av antimikrobiell resistens 

(mg/l) 
Konsentrasjonsområder 

(mg/l) 

(antall brønner i parentes) 
ECOFF (a) Klinisk grensepunkt (b) 

Cefoksitin 
Salmonella > 8 f.i. 

0,5-64 (8) 
E. coli > 8 f.i. 

Cefepim 
Salmonella f.i. f.i. 

0,06-32 (10) 

E. coli > 0 125 > 4 

Cefotaxim + 

klavulansyre(*) 

Salmonella f.i.(**) f.i.(**) 
0,06-64 (11) 

E. coli f.i.(**) f.i.(**) 

Ceftazidim + 

klavulansyre (*) 

Salmonella f.i.(**) f.i.(**) 
0 125-128 (11) 

E. coli f.i.(**) f.i.(**) 

Meropenem 
Salmonella > 0 125 > 8 

0,03-16 (10) 
E. coli > 0 125 > 8 

Temocillin 
Salmonella f.i. f.i. 

0,5-64 (8) 
E. coli f.i. f.i. 

Imipenem 
Salmonella > 1 > 8 

0,12-16 (8) 
E. coli > 0,5 > 8 

Ertapenem 
Salmonella > 0,06 > 1 

0,015-2 (8) 

E. coli > 0,06 > 1 

Cefotaxim 
Salmonella > 0,5 > 2 

0,25-64 (9) 
E. coli > 0,25 > 2 

Ceftazidim 

Salmonella > 2 > 4 

0,25-128 (10) 
E. coli > 0,5 > 4 

(a) EUCASTs epidemiologiske grenseverdier. 

(b) EUCASTs kliniske grensepunkter for resistens. 

f.i.: foreligger ikke. 

(*) 4 mg/l klavulansyre. 

(**) Verdiene skal sammenlignes med verdiene for cefotaxim og ceftazidim og tolkes i samsvar med CLSIs eller EUCASTs 

retningslinjer for synergiundersøkelse. 

4.3. Kvantitativ metode for å vurdere andelen ESBL- eller AmpC-produserende E. coli 

Medlemsstatene, særlig medlemsstatene som ved hjelp av påvisningsmetoden fastsatt i nr. 4.1 har påvist en høy 

prevalens av ESBL- eller AmpC-produserende E. coli, kan karakterisere andelen av ESBL- eller AmpC-

produserende E. coli i hele E. coli-bestanden.  
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Dette skal gjøres gjennom å telle ESBL- eller AmpC-produserende E. coli-bakterier og samlet antall E. coli-

bakterier i en prøve ved hjelp av fortynningsmetoder og påfølgende dyrking på selektive og ikke-selektive 

medier i samsvar med den nyeste utgaven av den detaljerte protokollen fra Den europeiske unions 

referanselaboratorium for antimikrobiell resistens(5). 

5. Kvalitetskontroll og oppbevaring av isolater 

Laboratoriene som er utpekt av vedkommende myndighet til å utføre undersøkelsen av antimikrobiell 

følsomhet av isolatene som inngår i det harmoniserte overvåkingsprogrammet, skal ta del i et kvalitetssikrings-

system som omfatter egnethetsundersøkelse, enten på nasjonalt plan eller på unionsplan, av påvisning, 

typebestemmelse og undersøkelse av følsomhet av bakteriene som er omfattet av den harmoniserte 

overvåkingen av antimikrobiell resistens. 

Nasjonale referanselaboratorier for antimikrobiell resistens skal oppbevare isolatene ved en temperatur på  

–80 °C i minst fem år. Andre oppbevaringsmetoder kan også brukes, forutsatt at metodene sikrer stammenes 

levedyktighet og at stammenes egenskaper ikke endres. 

DEL B 

RAPPORTERING 

1. Alminnelige bestemmelser om rapportering av opplysninger 

Dersom vedkommende myndighet gjennomfører overvåking av antimikrobiell resistens på grunnlag av isolater 

som en vedkommende myndighet har hentet fra andre ledd i næringsmiddelkjeden enn leddene nevnt i del A 

nr. 1, men i samsvar med de tekniske spesifikasjonene nevnt i del A nr. 3, 4 og 5, skal resultatene av denne 

overvåkingen av antimikrobiell resistens rapporteres i samsvar med denne del nr. 2, men de skal rapporteres 

separat og dette medfører ingen endring av antallet isolater som skal undersøkes i samsvar med del A nr. 2. 

2. Opplysninger som skal tas med for hver enkelt prøve 

Rapportene skal omfatte opplysningene nevnt i nr. 2.1-2.6 for hvert enkelt isolat, der hver kombinasjon av 

bakterieart og dyrebestand og av bakterieart og næringsmiddel nevnt i del A nr. 1 behandles separat. 

Medlemsstatene skal framlegge resultatene av den harmoniserte overvåkingen av antimikrobiell resistens fastsatt 

i denne beslutning i form av isolatbaserte rådata ved hjelp av datakatalogen og de elektroniske datainnsamlings-

skjemaene som stilles til rådighet av EFSA(6). 

2.1. Allmenn beskrivelse av gjennomføringen av overvåkingen av antimikrobiell resistens 

— Beskrivelse av prøvetakingsplaner, framgangsmåter for stratifisering og randomisering etter dyrebestand og 

næringsmiddelkategori. 

2.2. Generelle opplysninger 

— Isolatets identifikator eller kode 

— Bakterieart 

— Serovar (for Salmonella spp.) 

— Fagtype av Salmonella Enteriditis og Salmonella Typhimurium (frivillig) 

2.3.  Særskilte opplysninger om prøvetakingen 

— Bestand av dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon eller næringsmiddelkategori 

— Trinn der prøvetaking skjer 

— Prøvetype 

— Prøvetaker 

— Prøvetakingsstrategi 

  

(5) Se fotnote 3. 

(6) www.efsa.europa.eu 
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— Prøvetakingsdato 

— Isoleringsdato 

2.4.  Særskilte opplysninger om undersøkelse av antimikrobiell resistens 

— Identifikatoren eller koden som er tildelt isolatet av laboratoriet som utfører undersøkelsen av isolatet for 

antimikrobiell følsomhet 

— Dato for undersøkelse av følsomhet 

— Antimikrobielt stoff 

2.5. Særskilte opplysninger om resultatene av fortynningsmetoden 

— Laveste konsentrasjon som har inhibitoreffekt (MIC) (i mg/l) 

2.6. Resultater av synergiundersøkelse 

— Synergiundersøkelse med klavulansyre for ceftazidim 

— Synergiundersøkelse med klavulansyre for cefotaxim 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 11. oktober 2013 

om anerkjennelse av deler av Unionen som frie for varroatose hos bier og om tilleggsgarantier som 

kreves ved handel i Unionen og import for å verne om statusen som varroatosefri 

[meddelt under nummer K(2013) 6599] 

(2013/503/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 

om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor 

Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke 

omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige 

fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 

90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og 

embryoer til Fellesskapet(1), særlig artikkel 15 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Det er ved direktiv 92/65/EØF fastsatt krav til 

dyrehelse for handel med og innførsel til Unionen av 

dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av 

kravene til dyrehelse, fastsatt i de særlige 

unionsrettsaktene som det vises til i direktivets 

vedlegg F. 

2)  Varroatose hos bier er oppført i vedlegg B til direktiv 

92/65/EØF. Sykdommen skyldes ektoparasittiske midd 

av slekten Varroa og er rapportert fra hele verden. 

3)  Dersom en medlemsstat anses at dens territorium eller 

deler av det er fritt for sykdommene oppført i vedlegg 

B til direktiv 92/65/EØF, skal den i henhold til 

direktivets artikkel 15 framlegge for Kommisjonen 

hensiktsmessig dokumentasjon som grunnlag for å 

treffe beslutning. 

4)  Varroatose spres ved flytting av biyngel og direkte 

kontakt mellom smittede voksne bier. Det sistnevnte er 

mulig bare innenfor bienes flyradius. Derfor kan bare 

områder der flyttingen av bikuber og yngel kan 

kontrolleres, og som er geografisk tilstrekkelig isolert 

til å hindre migrering av bier fra andre områder, 

anerkjennes som sykdomsfrie. Vedkommende 

myndigheter må dessuten dokumentere gjennom 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 273 av 15.10.2013, 

s. 38, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 167/2014 av 

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 12. 

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

resultater av utvidet overvåking at området faktisk er 

fritt for varroatose, og at innføring av levende bier og 

yngel er strengt kontrollert for å bevare statusen. 

5)  Finland har anmodet Kommisjonen om å anerkjenne 

Åland som en del av landets territorium som er fri for 

varroatose. I henhold til artikkel 355 nr. 4 i traktaten 

om Den europeiske unions virkemåte skal traktatens 

bestemmelser gjelde for Åland i samsvar med 

bestemmelsene i protokoll 2 til akten om tiltredelses-

vilkårene for Republikken Østerrike, Republikken 

Finland og Kongeriket Sverige. 

6)  Åland er en øygruppe i Bottenviken og Østersjøen, og 

det er derfor geografisk tilstrekkelig atskilt fra 

potensielt varroatoserammede områder. 

7)  Varroatose er en meldepliktig sykdom på Åland, og 

forseglet yngel og utklekkede levende voksne 

honningbier kan ikke flyttes fra det finske fastland til 

Åland. Finland har i flere år observert øyenes 

biepopulasjon. På grunnlag av denne overvåkingen 

kan Finland nå bekrefte at sykdommen ikke finnes på 

Åland. Dermed kan denne delen av Finlands 

territorium anses som fri for denne sykdommen. 

8)  Det bør derfor fastsettes hvilke tilleggsgarantier som 

bør kreves i handelssammenheng, idet det tas hensyn 

til de tiltakene Finland allerede har iverksatt i sin 

nasjonale lovgivning. 

9)  For å fastsette forhåndsvilkår for standard 

helsesertifikater for flytting innen Unionen av levende 

bier mellom områder i Unionen som er frie for Varroa, 

bør det kreves ytterligere attestering i helsesertifikatet 

fastsatt i del 2 av vedlegg E til direktiv 92/65/EØF. 

Videre bør den lokale veterinærenheten i det eller de 

varroatosefrie områdene identifiseres med en 

TRACES-kode i samsvar med kommisjonsvedtak 

2009/821/EF(2).  

  

(2) Kommisjonsvedtak 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 (EUT L 296 av 12.11.2009, s. 1). 

2021/EØS/40/12 
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10)  Innføring av levende bier til Unionen er tillatt bare på 

vilkårene fastsatt i kommisjonsforordning (EU) 

nr. 206/2010(1). I tillegg til kravene som er fastsatt i 

nevnte forordning, bør det for å beskytte den 

varroatosefrie statusen til områdene som er anerkjent 

som sådanne, forbys å innføre sendinger av 

dronningbier og ledsagende arbeidsbier til Unionen når 

sendingens erklærte bestemmelsessted er et 

avvoratosefritt område. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Medlemsstatene eller områder i disse som er oppført i tredje 

kolonne i tabellen i vedlegget, er anerkjent som frie for 

varroatose. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene som er oppført i vedlegget, skal sikre at 

følgende krav er oppfylt i områdene som er oppført i tredje 

kolonne i tabellen i vedlegget: 

a)  Varroatose er meldepliktig i henhold til nasjonal 

lovgivning. 

b)  Regelmessig overvåking utføres for å dokumentere at det 

ikke forekommer ektoparasittiske midd av slekten Varroa. 

2. Medlemsstatene som er oppført i vedlegget, skal 

rapportere om resultatene av overvåkingen nevnt i nr. 1 

bokstav b) til Kommisjonen innen 31. mai hvert år. 

3. Medlemsstatene som er oppført i vedlegget, skal snarest 

underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene dersom 

det oppdages ektoparasittiske midd av slekten Varroa i 

områdene som er oppført i tredje kolonne i tabellen i 

vedlegget. 

Artikkel 3 

1. Det er forbudt å innføre sendinger av varene som er 

oppført i femte kolonne i tabellen i vedlegget, til områdene 

som er oppført i tabellens tredje kolonne. 

2. Som unntak fra nr. 1 er det tillatt å innføre varer som er 

oppført i femte kolonne i tabellen i vedlegget, til områdene 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 av 12. mars 2010 om 

fastsettelse av lister over tredjestater, territorier eller deler av 

slike som er godkjent med hensyn til innføring til Den europeiske 

union av visse dyr og ferskt kjøtt, og om krav til 

veterinærsertifikater (EUT L 73 av 20.3.2010, s. 1). 

oppført i tabellens tredje kolonne dersom følgende vilkår er 

oppfylt: 

a)  Varene har opprinnelse i en annen medlemsstat eller et 

annet område i denne som er anerkjent som fri(tt) for 

varroatose i henhold til artikkel 15 nr. 2 i direktiv 

92/65/EØF. 

b)  Forsendelsene er ledsaget av et helsesertifikat utarbeidet i 

samsvar med helsesertifikatet gjengitt i del 2 av vedlegg E 

til direktiv 92/65/EØF, der følgende opplysning skal 

tilføyes i del II.2: 

 «Varer som er oppført i femte kolonne i tabellen i 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2013/503/EU og kommer fra medlemsstater eller deler av 

disse som er frie for varroatose i henhold til artikkel 15 

nr. 2 i direktiv 92/65/EØF, og der intet tilfelle av 

varroatose er rapportert de siste 30 dager.» 

c)  Det er truffet alle nødvendige forholdsregler for å unngå 

at forsendelser kontamineres med varroatose under 

transport. 

Artikkel 4 

1. Medlemsstatene skal ikke tillate innføring av 

forsendelser av bier omhandlet i artikkel 7 nr. 3 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 206/2010 til Unionen dersom det endelige 

målet som angitt i rubrikk I.9, I.10 eller I.12 i helsesertifikatet 

som ledsager forsendelsene, er et område som er oppført i 

tredje kolonne i tabellen i vedlegget. 

2. Som unntak fra nr. 1 og med forbehold for helsekravene 

for import fastsatt i forordning (EU) nr. 206/2010 kan 

medlemsstatene tillate innføring til Unionen av forsendelsene 

nevnt i nr. 1, forutsatt at det endelige målet endres til et 

område som ikke er oppført i tredje kolonne i tabellen i 

vedlegget. 

Artikkel 5 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 11. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1 2 3 4 5 

ISO-

kode 
Medlemsstat 

Område som er anerkjent 

som fritt for varroatose 

TRACES-kode 

Lokal veterinærenhet 

Varer som er forbudt innført til 

området oppført i tredje kolonne 

FI Finland Åland FI00300 AHVENANMAAN 

VALTIONVIRASTO 

Forseglet yngel og klekkede, 

voksne, levende honningbier 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 302/2014 

av 25. mars 2014 

om godkjenning av et preparat av endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei  

(CBS 126896) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger og avvente smågriser 

(innehaver av godkjenningen: ROAL Oy)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må 

tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, god-

kjennes, og forordningen inneholder grunnlaget og 

framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. 

2)  I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning 

av et preparat av endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av 

Trichoderma reesei (CBS 126896). Søknaden var 

ledsaget av de opplysninger og dokumenter som kreves 

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

nr. 1831/2003. 

3)  Søknaden gjelder godkjenning i kategorien 

«avlstekniske tilsetningsstoffer» av et preparat av endo-

1,3(4)-betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei 

(CBS 126896) som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

slaktekyllinger og avvente smågriser. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av  

9. oktober 2013(2) med at preparatet av endo-1,3(4)-

betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei (CBS 

126896) under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 90 av 26.3.2014, s. 4, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 168/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 13. 

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

(2) EFSA Journal 2013; 11(10):3432. 

noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller 

på miljøet. Den konkluderte også med at tilsetnings-

stoffet i betydelig grad forbedrer dyrenes ytelse. 

Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav 

om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet 

dessuten rapporten om for analysemetoden tilsetnings-

stoffet framlagt av referanselaboratoriet som ble 

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

5)  Vurderingen av preparatet av endo-1,3(4)-betaglukanase 

framstilt av Trichoderma reesei (CBS 126896) viser at 

vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av 

preparatet bør derfor godkjennes, som angitt i vedlegget 

til denne forordning. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Preparatet som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien 

«avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

«fordøyelsesforbedrende midler», godkjennes som tilsetnings-

stoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2021/EØS/40/13 

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

Utferdiget i Brussel, 25. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste innhold 
Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff per 

kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Kategori: Avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Fordøyelsesforbedrende midler. 

4a20 ROAL Oy Endo-1,3(4)-

betaglukanase 

EC 3.2.1.6 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

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

framstilt av Trichoderma reesei (CBS 

126896) med en aktivitet på minst: 

— fast form: endo-1,3(4)-betaglukanase 

200 000 BU(1)/g, 

— flytende form: endo-1,3(4)-

betaglukanase 400 000 BU/ml. 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av 

Trichoderma reesei (CBS 126896) 

Analysemetode(2): 

Mengdebestemmelse av endo-1,3(4)-

betaglukanase-aktivitet: Spektrofotometrisk 

(DNS) metode basert på mengde-

bestemmelse av frigitte sukkerarter som 

dannes når endo-1,3(4)-betaglukanase 

virker på betaglukan fra bygg ved  

pH 4,8 og 50 °C. 

Slaktekyl-

linger 

— 20 000 BU — 1.  I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksen angis lagringsforhold og 

pelleteringsstabilitet. 

2. Til (avvente) smågriser på opptil ca. 35 kg. 

3. Sikkerhet: Bruk åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker ved håndtering. 

15. april 2024 

Smågriser 

(avvente) 

10 000 BU 

(1) 1 BU er mengden enzym som frigjør 1 nanomol reduserende sukker (uttrykt som glukoseekvivalenter) fra betaglukansubstrat fra bygg per sekund ved 50 °C og pH 4,8. 

(2) Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 304/2014 

av 25. mars 2014 

om godkjenning av preparater av Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium  

DSM 22502 og Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle 

dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må 

tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, 

godkjennes, og forordningen inneholder grunnlaget og 

framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. I artikkel  

10 nr. 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt 

med forordningens artikkel 10 nr. 1–4, fastsettes særlige 

bestemmelser om vurdering av produkter som brukes i 

Unionen som tilsetningsstoffer i ensilasje fra det 

tidspunkt nevnte forordning fikk anvendelse. 

2) I samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i forordning 

(EF) nr. 1831/2003 ble preparater av Enterococcus 

faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 

22502 og Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 

innført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som 

eksisterende produkter i funksjonsgruppen «tilsetnings-

stoffer i ensilasje», for alle dyrearter. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens 

artikkel 7, er det inngitt søknader om godkjenning av 

nevnte preparater som tilsetningsstoffer i fôrvarer for 

alle dyrearter, med anmodning om at nevnte 

tilsetningsstoffer klassifiseres i kategorien «tekno-

logiske tilsetningsstoffer» og i funksjonsgruppen 

«tilsetningsstoffer i ensilasje». Søknadene var ledsaget 

av de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold 

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

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sine uttalelser av  

23. mai 2012(2), 10. september 2013(3) og  

10. oktober 2013(4) atnevnte preparater under de 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 90 av 26.3.2014, s. 8, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 168/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 13. 

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

(2) EFSA Journal 2012; 10(6):2733. 

(3) EFSA Journal 2013; 11(10):3363. 

(4) EFSA Journal 2013; 11(10):3436. 

foreslåtte bruksvilkår ikke har noen skadevirkning på 

dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. 

Myndigheten fastslo også at preparater av Enterococcus 

faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 

22502 og Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 kan 

forbedre produksjonen av ensilasje. Myndigheten anser 

ikke at det er behov for særlige krav om overvåking 

etter markedsføring. Den bekreftet dessuten rapporten 

om analysemetoden for tilsetningsstoffer i fôrvarer, 

framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av de berørte preparatene viser at vilkårene 

for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av disse preparatene bør 

derfor godkjennes, som angitt i vedlegget til denne 

forordning. 

6) Ettersom det ikke er sikkerhetsgrunner som tilsier at 

endringene av vilkårene for godkjenning må få 

øyeblikkelig anvendelse, bør det innføres en overgangs-

periode slik at de berørte parter kan forberede seg på de 

nye kravene som godkjenningen medfører. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Preparatene som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien 

«teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

«tilsetningsstoffer i ensilasje», godkjennes som tilsetnings-

stoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

2021/EØS/40/14 
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Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Preparatene som er oppført i vedlegget, og fôr som inneholder disse preparatene, som er framstilt og 

merket før 15. oktober 2014 i samsvar med reglene som gjaldt før 15. april 2014, kan fortsatt bringes i 

omsetning og benyttes til eksisterende lagre er tømt. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 25. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetningsstoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på innehaver 

av godkjenningen 
Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
KDE/kg ferskt 

materiale 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tilsetningsstoffer i ensilasje 

1k20601 — Enterococcus 

faecium 

NCIMB 10415 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Preparat av Enterococcus faecium 

NCIMB 10415 som inneholder minst 

1 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff. 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Levedyktige celler av Enterococcus faecium 

NCIMB 10415. 

Analysemetode(1): 

Telling i tilsetningsstoffet: platesprednings-

metoden med bruk av galle-esculin-azid-agar 

(EN 15788). 

Identifikasjon: pulsfeltgelelektroforese 

(PFGE). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og 

premiksen angis 

lagringsvilkår. 

2.  Laveste innhold av 

tilsetningsstoffet når det 

ikke brukes sammen med 

andre mikroorganismer 

som tilsetningsstoff i 

ensilasje: 1 x 108 KDE/kg 

ferskt materiale. 

3.  Sikkerhet: Det anbefales 

bruk av åndedrettsvern, 

øyevern og hansker ved 

håndtering. 

15. april 2024 

1k20602 — Enterococcus 

faecium 

DSM 22502 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Preparat av Enterococcus faecium 

DSM 22502 som inneholder minst 

1 × 1011 KDE/g tilsetningsstoff. 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Levedyktige celler av Enterococcus faecium 

DSM 22502. 

Analysemetode(1): 

Telling i tilsetningsstoffet: platesprednings-

metoden med bruk av galle-esculin-azid-agar 

(EN 15788). 

Identifikasjon: pulsfelt-gelelektroforese 

(PFGE). 

Alle 

dyrearter 

   1.  I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og 

premiksen angis 

lagringsvilkår. 

2.  Laveste innhold av 

tilsetningsstoffet når det 

ikke brukes sammen med 

andre mikroorganismer 

som tilsetningsstoff i 

ensilasje: 1 x 108 KDE/kg 

ferskt materiale. 

3.  Sikkerhet: Det anbefales 

bruk av åndedrettsvern, 

øyevern og hansker ved 

håndtering. 
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Tilsetningsstoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på innehaver 

av godkjenningen 
Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
KDE/kg ferskt 

materiale 

1k21009 — Pediococcus 

acidilactici 

CNCM I-3237 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Preparat av Pediococcus acidilactici 

CNCM I-3237 som inneholder minst 

1 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff. 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Levedyktige celler av Pediococcus acidilactici 

CNCM I-3237. 

Analysemetode(1): 

Telling i tilsetningsstoffet: platesprednings-

metoden med bruk av MRS-agar (EN 15786). 

Identifikasjon: pulsfelt-gelelektroforese (PFGE). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og 

premiksen angis 

lagringsvilkår. 

2.  Laveste innhold av 

tilsetningsstoffet når det 

ikke brukes sammen med 

andre mikroorganismer 

som tilsetningsstoff i 

ensilasje: 5 x 107 KDE/kg 

ferskt materiale. 

3.  Sikkerhet: Det anbefales 

bruk av åndedrettsvern, 

øyevern og hansker ved 

håndtering. 

15. april 2024 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 305/2014 

av 25. mars 2014 

om godkjenning av propionsyre, natriumpropionat og ammoniumpropionat som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer for alle andre dyrearter enn drøvtyggere, svin og fjørfe(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må 

tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, god-

kjennes, og forordningen inneholder grunnlaget og 

framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning 

av propionsyre, natriumpropionat og ammonium-

propionat. Søknaden var ledsaget av de opplysninger og 

dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «tekno-

logiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «tilset-

ningsstoffer i ensilasje» av propionsyre, natrium-

propionat og ammoniumpropionat som tilsetningsstoffer 

i fôrvarer for alle dyrearter. Søknaden omfatter også 

andre bruksområder for de samme stoffene som det 

ennå ikke er truffet beslutning om. Tilsetningsstoffene 

ble godkjent i ti år for drøvtyggere, svin og fjørfe ved 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 1222/2013(2). 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 90 av 26.3.2014, s. 12, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 168/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 13. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1222/2013 av 

29. november 2013 om godkjenning av propionsyre, natrium-

propionat og ammoniumpropionat som tilsetningsstoffer i fôrvarer 

for drøvtyggere, svin og fjørfe (EUT L 320 av 30.11.2013, s. 16). 

16. november 2011(3) at propionsyre, natriumpropionat 

og ammoniumpropionat under de foreslåtte bruksvilkår 

ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers 

helse eller på miljøet. Det ble også fastslått at stoffene 

forbedrer den aerobe stabiliteten i materiale som det er 

lett å ensilere. Myndigheten anser ikke at det er behov 

for særlige krav om overvåking etter markedsføring. 

Den bekreftet også rapporten om analysemetodene for 

tilsetningsstoffer i fôrvarer, framlagt av referanse-

laboratoriet opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av de berørte stoffene viser at vilkårene for 

godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av disse stoffene bør 

derfor godkjennes, som angitt i vedlegget til denne 

forordning. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Stoffene som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien 

«teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «tilset-

ningsstoffer i ensilasje», godkjennes som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(3) EFSA Journal 2011; 9(12):2446. 

2021/EØS/40/15 

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

Utferdiget i Brussel, 25. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tilsetningsstoffer i ensilasje. 

1k280 — Propionsyre Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Propionsyre ≥ 99,5 % 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Propionsyre ≥ 99,5 % 

C3H6O2 CAS-nr.: 79-09-4 

Ikke-flyktige rester ≤ 0,01 % etter 

tørking ved 140 °C til konstant vekt 

Aldehyder ≤ 0,1 % uttrykt som 

formaldehyd 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Analysemetode(1): 

Mengdebestemmelse av propionsyre 

som totalt innhold av propionsyre i 

tilsetningsstoffer i fôrvarer, premikser, 

fôrvarer: høytrykksvæskekromatografi 

med ioneekskludering og 

brytningsindeks (HPLC-RI). 

Alle andre 

dyrearter enn 

drøvtyggere, svin 

og fjørfe 

— — — 1.  Samtidig bruk av andre organiske 

syrer ved høyeste tillatte dose er 

kontraindisert. 

2.  Tilsetningsstoffet skal brukes i 

materiale som det er lett å 

ensilere(2). 

3.  Samtidig bruk sammen med andre 

kilder for det aktive stoffet må 

ikke overskride høyeste tillatte 

innhold. 

4.  Sikkerhet: Åndedrettsvern, 

øyevern, hansker og vernetøy skal 

brukes ved håndtering. 

15. april 2024 

1k281 — Natrium-

propionat 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Natriumpropionat ≥ 98,5 % 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Natriumpropionat ≥ 98,5 % 

C3H5O2Na 

Alle andre 

dyrearter enn 

drøvtyggere, svin 

og fjørfe 

— — — 1.  Samtidig bruk av andre organiske 

syrer ved høyeste tillatte dose er 

kontraindisert. 

15. april 2024 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   CAS-nr.: 137-40-6 

Tap ved tørking ≤ 4 % bestemt ved 

tørking i to timer ved 105 °C 

Vannuløselig ≤ 0,1 % 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Analysemetode(1): 

Mengdebestemmelse av natrium-

propionat i tilsetningsstoffet: 

1)  høytrykksvæskekromatografi med 

ioneekskludering og påvisning av 

brytningsindeks (HPLC-RI) – for 

bestemmelse av totalt innhold av 

propionat, og 

2)  atomabsorpsjonsspektrometri, AAS 

(EN ISO 6869) – for bestemmelse av 

totalt innhold av natrium. 

Mengdebestemmelse av natrium-

propionat som totalt innhold av 

propionsyre i premikser og fôrvarer: 

høytrykksvæskekromatografi med 

ioneekskludering og brytningsindeks 

(HPLC-RI) 

    2. Tilsetningsstoffet skal brukes i 

materiale som det er lett å 

ensilere(2). 

3. Samtidig bruk sammen med andre 

kilder for det aktive stoffet må 

ikke overskride høyeste tillatte 

innhold. 

4. Sikkerhet: Åndedrettsvern, 

øyevern, hansker og vernetøy skal 

brukes ved håndtering. 

 

1k284 — Ammonium-

propionat 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Preparat av ammoniumpropionat 

≥ 19,0 %, propionsyre ≤ 80,0 % og vann 

≤ 30 % 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Ammoniumpropionat: C3H9O2N 

CAS-nr.: 17496-08-1 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Alle andre 

dyrearter enn 

drøvtyggere, svin 

og fjørfe 

— — — 1.  Samtidig bruk av andre organiske 

syrer ved høyeste tillatte dose er 

kontraindisert. 

2.  Tilsetningsstoffet skal brukes i 

materiale som det er lett å 

ensilere(2). 

15. april 2024 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1): 

Mengdebestemmelse av ammonium-

propionat i tilsetningsstoffet: 

1)  høytrykksvæskekromatografi med 

ioneekskludering og påvisning av 

brytningsindeks (HPLC-RI) – for 

bestemmelse av totalt innhold av 

propionat, og 

2)  titrering med svovelsyre og 

natriumhydroksid for bestemmelse 

av ammoniakk. 

Mengdebestemmelse av ammonium-

propionat som totalt innhold av 

propionsyre i premikser og fôrvarer: 

høytrykksvæskekromatografi med 

ioneekskludering og brytningsindeks 

(HPLC-RI) 

    3.  Samtidig bruk sammen med andre 

kilder for det aktive stoffet må 

ikke overskride høyeste tillatte 

innhold. 

4.  Sikkerhet: Åndedrettsvern, 

øyevern, hansker og vernetøy skal 

brukes ved håndtering. 

 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 

(2) Fôr som det er lett å ensilere: > 3 % løselige karbohydrater i ferskvaren (f.eks. hele maisplanter, raigress, faksgress eller sukkerbetepulp). Kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2008 (EUT L 133 av 22.5.2008, s. 1). 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1004/2013 

av 15. oktober 2013 

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

hensyn til grenseverdier for rester av 8-hydroksykinolin, cyprokonazol, cyprodinil, fluopyram, 

nikotin, pendimetalin, pentiopyrad og trifloksystrobin i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av 

vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av råds-

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

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Grenseverdier for rester av pendimetalin og 

trifloksystrobin er fastsatt i vedlegg II og i del B i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Grensever-

dier for rester av cyprokonazol, cyprodinil, fluopyram, 

nikotin og pentiopyrad er fastsatt i del A i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 396/2005. For 8-hydroksykinolin er 

det ikke fastsatt særlige grenseverdier i vedlegg II og III, 

og stoffet er heller ikke oppført i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 396/2005, så standardverdien på 

0,01 mg/kg får anvendelse. 

2)  I forbindelse med en framgangsmåte for godkjenning 

for bruk på tomater av et plantefarmasøytisk produkt 

som inneholder det aktive stoffet 8-hydroksykinolin, er 

det i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 396/2005 inngitt en søknad om endring av den 

gjeldende grenseverdien. 

3)  Når det gjelder cyprokonazol, er det inngitt en slik 

søknad for sennepsfrø og oljedodre. Når det gjelder 

cyprodinil, er det inngitt en slik søknad for reddiker 

samt frukter av gresskarfamilien med uspiselig skall. 

Når det gjelder pendimetalin, er det inngitt en slik 

søknad for havrerot, knollselleri, kålrot, neper, 

hageselleri og urtete (røtter). Når det gjelder 

trifloksystrobin, er det inngitt en slik søknad for 

bønner (med belg). 

4)  I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) 

nr. 396/2005 er disse søknadene vurdert av de berørte 

medlemsstatene, og vurderingsrapportene er oversendt 

Kommisjonen. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 19.10.2013, 

s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 169/2014 av 

25. september 2014 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. 43 av 30.7.2015, s. 15. 

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

5)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene og 

vurderingsrapportene, med særlig vekt på risikoene for 

forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har 

avgitt grunngitte uttalelser om de foreslåtte grense-

verdiene for restmengder(2). Myndigheten har 

oversendt disse uttalelsene til Kommisjonen og 

medlemsstatene og offentliggjort dem. 

6)  Myndigheten konkluderte i sine grunngitte uttalelser 

med at de framlagte opplysningene om bruk av 

cyprokonazol på sennepsfrø og oljedodre, bare er 

tilstrekkelige til å fastsette nye grenseverdier for den 

nordre delen av EU. Når det gjelder bruk av 

pendimetalin på knollselleri, kålrot, neper og 

hageselleri, konkluderte Myndigheten med at de 

framlagte opplysningene ikke er tilstrekkelige til å 

fastsette nye grenseverdier. 

7)  Med hensyn til alle de andre søknadene konkluderte 

Myndigheten med at alle opplysningskrav var oppfylt, 

og, på grunnlag av en vurdering av forbrukereks-

poneringen i 27 særskilte europeiske forbrukergrupper, 

at de endringene av grenseverdiene som søkerne hadde 

anmodet om, var akseptable med hensyn til 

forbrukersikkerheten. 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 aktuelle vekstene og 

produktene antas å medføre noen risiko for at 

akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt referanse-

dose (ARfD) overskrides. 

8)  Når det gjelder pentiopyrad, framla søkeren ytterligere 

opplysninger som bekrefter at dette stoffet omsettes på 

lignende måte i genmodifiserte vekster som i de 

  

(2) EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på 

http://www.efsa.europa.eu: «Reasoned opinion on the modification 

of the existing MRL for 8-hydroxyquinoline in tomatoes». EFSA 

Journal 2013;11(5):3224 [20 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3224. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for 

cyproconazole in mustard seed and gold of pleasure». EFSA 

Journal 2013;11(4):3194 [26 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3194. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for 

cyprodinil in radishes and cucurbits inedible peel». EFSA Journal 

2013;11(4):3184 [24 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3184. «Reasoned 

opinion on the modification of the existing MRLs for 

pendimethalin in various crops». EFSA Journal 2013;11(5):3217 

[27 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3217. «Reasoned opinion on the 

modification of the existing MRL for trifloxystrobin in beans with 

pods». EFSA Journal 2013;11(4):3199 [24 s.]. doi:10.2903/ 

j.efsa.2013.3199. 
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motsvarende konvensjonelle vekstene. For å unngå 

handelshindringer ved import av solsikkefrø, rapsfrø, 

soyabønner og bomullsfrø er det nødvendig med 

høyere grenseverdier. Det bør derfor fastsettes nye 

grenseverdier for disse produktene i del A i vedlegg III 

til forordning (EF) nr. 396/2005. 

9)  Når det gjelder fluopyram, ble det ved forordning (EU) 

nr. 270/2012(1) fastsatt midlertidige grenseverdier 

fram til 31. desember 2013 for en rekke produkter, i 

påvente av at det skulle framlegges ytterligere 

opplysninger om restmengder. Disse opplysningene 

ble 17. desember 2012 framlagt for Tyskland, som er 

den medlemsstaten som skal foreta vurderingen. For at 

det skal være tilstrekkelig tid for medlemsstaten til å 

vurdere opplysningene og utarbeide en vurderings-

rapport, for Myndigheten til å vurdere denne rapporten 

og for Kommisjonen til å treffe en beslutning, bør 

gyldighetstiden for disse grenseverdiene forlenges til 

to år etter kunngjøringen av denne forordning. 

10)  Når det gjelder nikotin, ble det ved forordning (EU)  

nr. 812/2011(2) fastsatt midlertidige grenseverdier 

fram til 14. august 2013 for te, urtete, krydder, nyper 

og friske urter, i påvente av framlegging og vurdering 

av nye opplysninger om naturlig forekomst eller 

dannelse av nikotin i de aktuelle produktene. Kommi-

sjonen er blitt underrettet om et forskningsprosjekt 

som gjennomføres for å undersøke kildene til det 

nikotinet som forekommer i disse vekstene. Av hensyn 

til dette prosjektets forventede varighet og for at 

Kommisjonen skal få tilstrekkelig tid til å treffe en 

beslutning, bør gyldighetstiden for disse grense-

verdiene forlenges til tre år etter kunngjøringen av 

denne forordning. 

  

(1) EUT L 89 av 27.3.2012, s. 5. 

(2) EUT L 208 av 13.8.2011, s. 1. 

11)  På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og 

idet det tas hensyn til de faktorene som er relevante for 

saken, oppfyller de endringene av grenseverdier som 

det er søkt om, de relevante kravene i artikkel 14 nr. 2 

i forordning (EF) nr. 396/2005. 

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

13)  Av hensyn til rettssikkerheten bør de bestemmelsene 

som gjelder nikotin, anvendes fra 15. august 2013. 

14)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Den får imidlertid anvendelse fra 15. august 2013 for nikotin i 

nyper med kodenummer 0154050, friske urter med 

kodenummer 0256000, te med kodenummer 0610000, urtete 

med kodenummer 0630000 og krydder med kodenummer 

0800000. 

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

Utferdiget i Brussel, 15. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1)  I vedlegg II skal kolonnene for pendimetalin og trifloksystrobin lyde: 

«Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for(a) 

P
en

d
im

et
al

in
 (

F
) 

T
ri

fl
o
k
sy

st
ro

b
in

 (
F

) 
(R

) 

(1) (2) (3) (4) 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,05(*)  

0110000 i) Sitrusfrukter  0,3 

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneola), ugli og andre hybrider)   

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

0110030 Sitroner (ekte sitron, sitron, fingersitron (Citrus medica var. sarcodactylis))   

0110040 Limetter   

0110050 Mandariner (klementin, tangerin, minneola og andre hybrider, tangor (Citrus reticulata x 

sinensis)) 

  

0110990 Andre   

0120000 ii) Nøtter  0,02(*) 

0120010 Mandler   

0120020 Paranøtter   

0120030 Kasjunøtter   

0120040 Kastanjer   

0120050 Kokosnøtter   

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)   

0120070 Macadamianøtter   

0120080 Pekannøtter   

0120090 Pinjekjerner   

0120100 Pistasienøtter   

0120110 Valnøtter   

0120990 Andre   

0130000 iii) Kjernefrukter  0,5 

0130010 Epler (villepler)   

0130020 Pærer (japanske pærer)   

0130030 Kveder   

0130040 Mispel (**) (**) 
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(1) (2) (3) (4) 

0130050 Japansk mispel (**) (**) 

0130990 Andre   

0140000 iv) Steinfrukter   

0140010 Aprikoser  1 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)  1 

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)  1 

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

(Ziziphus zizyphus)) 

 0,2 

0140990 Andre  0,02(*) 

0150000 v) Bær og små frukter   

0151000 a) Borddruer og vindruer  5 

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 b) Jordbær  0,5 

0153000 c) Bær fra halvbusker  0,02(*) 

0153010 Bjørnebær   

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

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

Rubus idaeus)) 

  

0153990 Andre   

0154000 d) Andre små frukter og bær   

0154010 Blåbær  2 

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))  0,02(*) 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  1 

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)  1 

0154050 Nyper (**) (*) 

0154060 Morbær (melbær) (**) (*) 

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

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) (**) (*) 

0154990 Andre  0,02(*) 

0160000 vi) Forskjellige frukter   

0161000 a) Spiselig skall   

0161010 Dadler  0,02(*) 

0161020 Fikener  0,02(*) 
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(1) (2) (3) (4) 

0161030 Bordoliven  0,3 

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

Fortunella spp.)) 

 0,02(*) 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi) (**) (**) 

0161060 Daddelplommer (**) (**) 

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

surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

(**) (**) 

0161990 Andre  0,02(*) 

0162000 b) Uspiselig skall, små   

0162010 Kiwier  0,02(*) 

0162020 Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, longan, mangostan, langsat, salak)  0,02(*) 

0162030 Pasjonsfrukt  4 

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt) (**) (**) 

0162050 Stjerneepler (**) (**) 

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

sapot), mammeysapot) 

(**) (**) 

0162990 Andre  0,02(*) 

0163000 c) Uspiselig skall, store   

0163010 Avokadoer  0,02(*) 

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)  0,05 

0163030 Mango  0,5 

0163040 Papaya  1 

0163050 Granatepler  0,02(*) 

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

mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

(**) (**) 

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

0163080 Ananas  0,02(*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt) (**) (**) 

0163100 Durian (**) (**) 

0163110 Surannona (guanabana) (**) (**) 

0163990 Andre  0,02(*) 

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   

0210000 i) Rot- og knollvekster   

0211000 a) Poteter 0,05(*) 0,02(*) 

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster 0,05(*) 0,02(*) 

0212010 Kassava (taro, eddo / japansk taro, tannia)   
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(1) (2) (3) (4) 

0212020 Søtpoteter   

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)   

0212040 Arrowrot (**) (**) 

0212990 Andre   

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   

0213010 Rødbeter 0,05(*) 0,02(*) 

0213020 Gulrøtter 0,2 0,05 

0213030 Knollselleri 0,1 0,02(*) 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpgstikkerot, gentianarot) 0,2 0,02(*) 

0213050 Jordskokker (kinaskokk) 0,05(*) 0,02(*) 

0213060 Pastinakk 0,2 0,04 

0213070 Rotpersille 0,2 0,04 

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

(Cyperus esculentus)) 

0,05(*) 0,02(*) 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig borre) 0,2 0,04 

0213100 Kålrot 0,05(*) 0,04 

0213110 Neper 0,05(*) 0,04 

0213990 Andre 0,05(*) 0,02(*) 

0220000 ii) Løk 0,05(*)  

0220010 Hvitløk  0,02(*) 

0220020 Kepaløk (andre løk, sølvløk)  0,02(*) 

0220030 Sjalottløk  0,02(*) 

0220040 Pipeløk (andre grønne løk og lignende sorter)  0,1 

0220990 Andre  0,02(*) 

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,05(*)  

0231000 a) Søtvierfamilien   

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. 

chinense), tretomat) 

 0,5 

0231020 Paprika (chilipepper)  0,3 

0231030 Eggfrukter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon))  0,3 

0231040 Okra  0,02(*) 

0231990 Andre  0,02(*) 

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall  0,2 

0232010 Slangeagurker   
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(1) (2) (3) (4) 

0232020 Sylteagurker   

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, patisson, flaskegresskar (Lagenaria siceraria), kayote, 

sopropo/bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes cucumerina), kantagurk/teroi) 

  

0232990 Andre   

0233000 c) Gresskarfamilien - uspiselig skall   

0233010 Meloner (hornmelon)  0,3 

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))  0,2 

0233030 Vannmeloner  0,2 

0233990 Andre  0,02(*) 

0234000 d) Sukkermais (babymais)  0,02(*) 

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker  0,02(*) 

0240000 iv) Kål   

0241000 a) Blomsterkål 0,05(*)  

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)  0,05 

0241020 Blomkål  0,05 

0241990 Andre  0,02(*) 

0242000 b) Hodekål 0,05(*)  

0242010 Rosenkål  0,5 

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)  0,3 

0242990 Andre  0,02(*) 

0243000 c) Bladkål 0,5 3 

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

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

0243990 Andre   

0244000 d) Knutekål 0,3 0,5 

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter   

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,05(*)  

0251010 Vårsalat (italiensk vårsalat)  0,02(*) 

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat (bladsalat), issalat, romanosalat)  10 

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv (C. endivia 

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

 10 

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)  0,02(*) 

0251050 Vårkarse (**) (**) 
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(1) (2) (3) (4) 

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.))  0,02(*) 

0251070 Sareptasennep (**) (**) 

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

andre unge spirer, herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

 0,02(*) 

0251990 Andre  0,02(*) 

0252000 b) Spinat og lignende (blader) 0,05(*) 0,02(*) 

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

bitawiri) 

  

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

soda)) 

(**) (**) 

0252030 Bladbete (mangold) (rødbeteblader)   

0252990 Andre   

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, klatreakasie (Acacia pennata)) (**) (**) 

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/kangkung (Ipomea aquatica), bukkeblad, vannmimosa) 0,05(*) 0,02(*) 

0255000 e) Salatsikori 0,05(*) 0,02(*) 

0256000 f) Urter  10 

0256010 Kjørvel 0,6  

0256020 Gressløk 0,6  

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og 

andre Apiacea-blader, meksikansk koriander / lang koriander (Eryngium foetidum)) 

0,6  

0256040 Persille (blader av rotpersille) 2  

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

0256060 Rosmarin (**) (**) 

0256070 Timian (merian, oregano) (**) (**) 

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

sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, blader av vill 

betelpepper, karriblader) 

(**) (**) 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) (**) (**) 

0256100 Estragon (isop) (**) (**) 

0256990 Andre 0,6  

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,2  

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner, snittebønner, langbønner, 

guarbønner, soyabønner) 

 1 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, krypbønner, jakkbønner, limabønner, vignabønner)  0,02(*) 

0260030 Erter (med belg) (mangetout/sukkererter)  0,02(*) 
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0260040 Erter (uten belg) (hageert, grønnert, kikert)  0,02(*) 

0260050 Linser  0,02(*) 

0260990 Andre  0,02(*) 

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)   

0270010 Asparges 0,05(*) 0,02(*) 

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis) 0,05(*) 0,02(*) 

0270030 Hageselleri 0,1 1 

0270040 Fennikel 0,05(*) 0,02(*) 

0270050 Artisjokk (bananblomst) 0,05(*) 0,2 

0270060 Purre 0,05(*) 0,2 

0270070 Rabarbra 0,05(*) 0,02(*) 

0270080 Bambusskudd (**) (**) 

0270090 Palmehjerter (**) (**) 

0270990 Andre 0,05(*) 0,02(*) 

0280000 viii) Sopp 0,05(*) 0,02(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler))   

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)   

0280990 Andre   

0290000 ix) Tang og tare (**) (**) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,2 0,02(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hestebønner, krypbønner, jakkbønner, limabønner, bønnevikker, vignabønner)   

0300020 Linser   

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)   

0300040 Søtlupiner   

0300990 Andre   

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER   

0401000 i) Oljeholdige frø 0,1(*) 0,05(*) 

0401010 Linfrø   

0401020 Jordnøtter   

0401030 Valmuefrø   

0401040 Sesamfrø   

0401050 Solsikkefrø   

0401060 Rapsfrø (åkerkål, rybs)   
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0401070 Soyabønner   

0401080 Sennepsfrø   

0401090 Bomullsfrø   

0401100 Gresskarfrø (andre frø av planter i gresskarfamilien)   

0401110 Saflortistel (**) (**) 

0401120 Agurkurt (hageormehode (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) (**) (**) 

0401130 Oljedodre (**) (**) 

0401140 Hampefrø   

0401150 Ricinus (**) (**) 

0401990 Andre   

0402000 ii) Oljeholdige frukter   

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 0,05(*) 0,3 

0402020 Palmenøtter (palmekjerner) (**) (**) 

0402030 Oljepalmefrukt (**) (**) 

0402040 Kapok (**) (**) 

0402990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 

0500000 5. KORN 0,05(*)  

0500010 Bygg  0,3 

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  0,02(*) 

0500030 Mais  0,02(*) 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse, perlehirse)  0,02(*) 

0500050 Havre  0,02(*) 

0500060 Ris (indisk ris / villris (Zizania aquatica))  0,02(*) 

0500070 Rug  0,05 

0500080 Sorghum  0,02(*) 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  0,05 

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))  0,02(*) 

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO  0,05(*) 

0610000 i) Te 0,1(*)  

0620000 ii) Kaffebønner (**) (**) 

0630000 iii) Urtete (tørket)  (**) 

0631000 a) Blomster (**) (**) 

0631010 Kamilleblomster (**) (**) 



10.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/93 

 

(1) (2) (3) (4) 

0631020 Hibiskus (**) (**) 

0631030 Kronblader av rose (**) (**) 

0631040 Sjasmin (hylleblomst (Sambucus nigra)) (**) (**) 

0631050 Lind (**) (**) 

0631990 Andre (**) (**) 

0632000 b) Blader (**) (**) 

0632010 Jordbærblader (**) (**) 

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader) (**) (**) 

0632030 Maté (**) (**) 

0632990 Andre (**) (**) 

0633000 c) Røtter  (**) 

0633010 Vendelrot  (**) 

0633020 Ginsengrot  (**) 

0633990 Andre  (**) 

0639000 d) Andre urteteer (**) (**) 

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede) (**) (**) 

0650000 v) Johannesbrød (**) (**) 

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,1(*) 30 

0800000 8. KRYDDER (**) (**) 

0810000 i) Frø (**) (**) 

0810010 Anisfrø (**) (**) 

0810020 Svartkarve (**) (**) 

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) (**) (**) 

0810040 Korianderfrø (**) (**) 

0810050 Karvefrø (**) (**) 

0810060 Dillfrø (**) (**) 

0810070 Fennikelfrø (**) (**) 

0810080 Bukkhornkløver (**) (**) 

0810090 Muskatnøtt (**) (**) 

0810990 Andre (**) (**) 

0820000 ii) Frukt og bær (**) (**) 

0820010 Allehånde (**) (**) 

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper) (**) (**) 
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0820030 Karve (**) (**) 

0820040 Kardemomme (**) (**) 

0820050 Einebær (**) (**) 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper) (**) (**) 

0820070 Vaniljestenger (**) (**) 

0820080 Tamarind (**) (**) 

0820990 Andre (**) (**) 

0830000 iii) Bark (**) (**) 

0830010 Kanel (kassia) (**) (**) 

0830990 Andre (**) (**) 

0840000 iv) Røtter eller jordstengler (**) (**) 

0840010 Lakris (**) (**) 

0840020 Ingefær (**) (**) 

0840030 Gurkemeie (**) (**) 

0840040 Pepperrot (**) (**) 

0840990 Andre (**) (**) 

0850000 v) Knopper (**) (**) 

0850010 Kryddernellik (**) (**) 

0850020 Kapers (**) (**) 

0850990 Andre (**) (**) 

0860000 vi) Blomsterarr (**) (**) 

0860010 Safran (**) (**) 

0860990 Andre (**) (**) 

0870000 vii) Frøkapper (**) (**) 

0870010 Muskatblomme (**) (**) 

0870990 Andre (**) (**) 

0900000 9. SUKKERPLANTER (**) (**) 

0900010 Sukkerbete (rot) (**) (**) 

0900020 Sukkerrør (**) (**) 

0900030 Sikorirøtter (**) (**) 

0900990 Andre (**) (**) 

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 0,05(*)  

1010000 i) Vev  0,04(*) 

1011000 a) Svin   

1011010 Muskelvev   
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1011020 Fett   

1011030 Lever   

1011040 Nyrer   

1011050 Spiselig slakteavfall   

1011990 Andre   

1012000 b) Storfe   

1012010 Muskelvev   

1012020 Fett   

1012030 Lever   

1012040 Nyrer   

1012050 Spiselig slakteavfall   

1012990 Andre   

1013000 c) Sau   

1013010 Muskelvev   

1013020 Fett   

1013030 Lever   

1013040 Nyrer   

1013050 Spiselig slakteavfall   

1013990 Andre   

1014000 d) Geit   

1014010 Muskelvev   

1014020 Fett   

1014030 Lever   

1014040 Nyrer   

1014050 Spiselig slakteavfall   

1014990 Andre   

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler (**) (**) 

1015010 Muskelvev (**) (**) 

1015020 Fett (**) (**) 

1015030 Lever (**) (**) 

1015040 Nyrer (**) (**) 

1015050 Spiselig slakteavfall (**) (**) 

1015990 Andre (**) (**) 

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due   
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1016010 Muskelvev   

1016020 Fett   

1016030 Lever   

1016040 Nyrer   

1016050 Spiselig slakteavfall   

1016990 Andre   

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien) (**) (**) 

1017010 Muskelvev (**) (**) 

1017020 Fett (**) (**) 

1017030 Lever (**) (**) 

1017040 Nyrer (**) (**) 

1017050 Spiselig slakteavfall (**) (**) 

1017990 Andre (**) (**) 

1020000 ii) Melk  0,02(*) 

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   

1030000 iii) Fugleegg  0,04(*) 

1030010 Kylling   

1030020 And (**) (**) 

1030030 Gås (**) (**) 

1030040 Vaktel (**) (**) 

1030990 Andre (**) (**) 

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honning i tavler)  (**) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller)  (**) 

1060000 vi) Snegler  (**) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt)  (**) 

 (a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

 (*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**) Kombinasjon av plantevernmiddel og kodenummer som grenseverdien fastsatt i vedlegg III del B gjelder for. 

 (F) = Fettløselig 

Trifloksystrobin (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av plantevernmiddel/kodenummer: 

Trifloksystrobin-kode 1000000: summen av trifloksystrobin og dets metabolitt (E, E)-metoksyimino-{2-[1-(3-trifluormetylfenyl)-etylidenamino-oksymetyl]-fenyl}-

eddiksyre (CGA 321113).» 
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2)  I del A i vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  Kolonnene for cyprokonazol, cyprodinil, fluopyram, nikotin og pentiopyrad skal lyde: 

«Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER      

0110000 i) Sitrusfrukter 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,01(*) 

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt 

minneola), ugli og andre hybrider) 

     

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

0110030 Sitroner (ekte sitron, sitron, fingersitron (Citrus medica var. 

sarcodactylis)) 

     

0110040 Limetter      

0110050 Mandariner (klementin, tangerin, minneola og andre hybrider, 

tangor (Citrus reticulata x sinensis)) 

     

0110990 Andre      

0120000 ii) Nøtter 0,05(*) 0,05(*)    

0120010 Mandler   0,05  0,05 

0120020 Paranøtter   0,05  0,05 

0120030 Kasjunøtter   0,05  0,05 

0120040 Kastanjer   0,05  0,05 

0120050 Kokosnøtter   0,01(*)  0,01(*) 

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)   0,05  0,05 

0120070 Macadamianøtter   0,05  0,05 

0120080 Pekannøtter   0,05  0,05 

0120090 Pinjekjerner   0,05  0,01(*) 

0120100 Pistasienøtter   0,05  0,05 

0120110 Valnøtter   0,05  0,05 

0120990 Andre   0,05  0,05 

0130000 iii) Kjernefrukter 0,1 1   0,5 

0130010 Epler (villepler)   0,6   

0130020 Pærer (japanske pærer)   0,5   

0130030 Kveder   0,5   

0130040 Mispel   0,5   
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0130050 Japansk mispel   0,5   

0130990 Andre   0,5   

0140000 iv) Steinfrukter      

0140010 Aprikoser 0,1 2 0,7  0,01(*) 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 0,1 1 1,5  4 

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 0,1 2 0,7  2 

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

kinesisk daddel / kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

0,05(*) 2 0,01(*)  1,5 

0140990 Andre 0,05(*) 0,5 0,01(*)  0,01(*) 

0150000 v) Bær og små frukter      

0151000 a) Borddruer og vindruer 0,2 5 1,5  0,01(*) 

0151010 Borddruer      

0151020 Vindruer      

0152000 b) Jordbær 0,05(*) 5 2  3 

0153000 c) Bær fra halvbusker 0,05(*)  0,01(*)  0,01(*) 

0153010 Bjørnebær  10    

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og 

andre Rubus-hybrider) 

 0,05(*)    

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), 

nektarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

 10    

0153990 Andre  0,05(*)    

0154000 d) Andre små frukter og bær 0,05(*)  0,01(*)  0,01(*) 

0154010 Blåbær  5    

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

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  5    

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)  5    

0154050 Nyper  2  0,3 (+)  

0154060 Morbær (melbær)  2    

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))  2    

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, 

hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) 

 2    

0154990 Andre  2    
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0160000 vi) Forskjellige frukter 0,05(*) 0,05(*)   0,01(*) 

0161000 a) Spiselig skall   0,01(*)   

0161010 Dadler      

0161020 Fikener      

0161030 Bordoliven      

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

kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella 

spp.)) 

     

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)      

0161060 Daddelplommer      

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, 

malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær/ 

grumichama (Eugenia uniflora)) 

     

0161990 Andre      

0162000 b) Uspiselig skall, små   0,01(*)   

0162010 Kiwier      

0162020 Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, longan, 

mangostan, langsat, salak) 

     

0162030 Pasjonsfrukt      

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)      

0162050 Stjerneepler      

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

grønn sapot, amarillosapot (gul sapot), mammeysapot) 

     

0162990 Andre      

0163000 c) Uspiselig skall, store      

0163010 Avokadoer   0,01(*)   

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)   0,6   

0163030 Mango   0,01(*)   

0163040 Papaya   0,01(*)   

0163050 Granatepler   0,01(*)   

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, llama (Annona 

diversifolia) og andre mellomstore frukter av familien 

Annonaceae) 

  0,01(*)   

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))   0,01(*)   
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0163080 Ananas   0,01(*)   

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)   0,01(*)   

0163100 Durian   0,01(*)   

0163110 Surannona (guanabana)   0,01(*)   

0163990 Andre   0,01(*)   

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE      

0210000 i) Rot- og knollvekster 0,05(*)     

0211000 a) Poteter  0,05(*) 0,1  0,04 

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster  0,05(*) 0,1  0,04 

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

0212020 Søtpoteter      

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)      

0212040 Arrowrot      

0212990 Andre      

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete      

0213010 Rødbeter  1 0,1  0,6 

0213020 Gulrøtter  2 0,3  0,6 

0213030 Knollselleri  0,3 0,1  0,6 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)  2 0,1  0,6 

0213050 Jordskokker (kinaskokk)  0,05(*) 0,1  0,6 

0213060 Pastinakk  2 0,1  0,6 

0213070 Rotpersille  2 0,1  0,6 

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

lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 

 0,08 0,1  3 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, 

spiselig borre) 

 2 0,1  0,6 

0213100 Kålrot  0,05(*) 0,1  0,6 

0213110 Neper  0,05(*) 0,1  0,6 

0213990 Andre  0,05(*) 0,1  0,6 

0220000 ii) Løk 0,05(*)     

0220010 Hvitløk  0,3 0,1 (+)  0,8 

0220020 Kepaløk (andre løk, sølvløk)  0,3 0,1 (+)  0,8 

0220030 Sjalottløk  0,3 0,1 (+)  0,8 
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0220040 Pipeløk (andre grønne løk og lignende sorter)  1 2  3 

0220990 Andre  0,05(*) 0,1 (+)  0,8 

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,05(*)     

0231000 a) Søtvierfamilien      

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, 

kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense), 

tretomat) 

 1 0,9  2 

0231020 Paprika (chilipepper)  1 0,8  2 

0231030 Eggfrukter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. 

macrocarpon)) 

 1 0,1 (+)  2 

0231040 Okra  0,5 0,01(*)  0,01(*) 

0231990 Andre  0,5 0,1 (+)  0,01(*) 

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall  0,5 0,5  0,7 

0232010 Slangeagurker      

0232020 Sylteagurker      

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, patisson, 

flaskegresskar (Lagenaria siceraria), kayote, 

sopropo/bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes 

cucumerina), kantagurk/teroi) 

     

0232990 Andre      

0233000 c) Gresskarfamilien - uspiselig skall  0,6 0,4  0,6 

0233010 Meloner (hornmelon)      

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen 

variant)) 

     

0233030 Vannmeloner      

0233990 Andre      

0234000 d) Sukkermais (babymais)  0,05(*) 0,1(+)  0,01(*) 

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker  0,05(*) 0,1(+)  0,01(*) 

0240000 iv) Kål 0,05(*) 0,05(*)    

0241000 a) Blomsterkål   0,2  4 

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)      

0241020 Blomkål      

0241990 Andre      

0242000 b) Hodekål      

0242010 Rosenkål   0,2  0,01(*) 
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0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)   0,3  4 

0242990 Andre   0,1(+)  0,01(*) 

0243000 c) Bladkål     0,01(*) 

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai 

goo choi, choi sum, pe-tsai) 

  0,7   

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, 

åkerkål) 

  0,1(+)   

0243990 Andre   0,1(+)   

0244000 d) Knutekål   0,1(+)  0,01(*) 

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter      

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea  15    

0251010 Vårsalat (italiensk vårsalat) 5  15  15 

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat (bladsalat), issalat, 

romanosalat) 

0,05(*)  15  15 

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori 

(radicchio), krusendiv (C. endivia var. crispum/C. intybus 

var. foliosum), løvetannblader) 

0,05(*)  0,1(+)  0,01(*) 

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer) 0,05(*)  15  15 

0251050 Vårkarse 0,05(*)  15  15 

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.)) 0,05(*)  15  15 

0251070 Sareptasennep 0,05(*)  15  15 

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader 

(mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer, 

herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), 

knutekålblader) 

0,05(*)  15  15 

0251990 Andre 0,05(*)  15  15 

0252000 b) Spinat og lignende (blader) 0,05(*) 15 0,1(+)  30 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, 

tampara), tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

     

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig 

portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

     

0252030 Bladbete (mangold) (rødbeteblader)      

0252990 Andre      

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

klatreakasie (Acacia pennata)) 

0,05(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,01(*) 



10.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/103 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/kangkung (Ipomea 

aquatica), bukkeblad, vannmimosa) 

0,05(*) 0,05(*) 0,1(+)  0,01(*) 

0255000 e) Salatsikori 0,05(*) 0,05(*) 0,1(+)  0,01(*) 

0256000 f) Urter 0,05(*) 15 0,1(+) 0,4(+)  

0256010 Kjørvel     20 

0256020 Gressløk     0,01(*) 

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, 

løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, 

meksikansk koriander / lang koriander (Eryngium 

foetidum)) 

    0,01(*) 

0256040 Persille (blader av rotpersille)     20 

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago 

officinalis) 

    0,01(*) 

0256060 Rosmarin     0,01(*) 

0256070 Timian (merian, oregano)     0,01(*) 

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig 

basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige 

blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, blader av vill 

betelpepper, karriblader) 

    0,01(*) 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)     0,01(*) 

0256100 Estragon (isop)     0,01(*) 

0256990 Andre     0,01(*) 

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,05(*)     

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, 

prydbønner, snittebønner, langbønner, guarbønner, 

soyabønner) 

 2 0,9  3 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, krypbønner, jakkbønner, 

limabønner, vignabønner) 

 0,5 0,1(+)  0,4 

0260030 Erter (med belg) (mangetout/sukkererter)  2 0,1(+)  4 

0260040 Erter (uten belg) (hageert, grønnert, kikert)  0,1 0,15  0,3 

0260050 Linser  0,2 0,1(+)  0,01(*) 

0260990 Andre  0,05(*) 0,1(+)  0,01(*) 

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)      

0270010 Asparges 0,1 0,05(*) 0,01(*)  0,01(*) 

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(+)  15 

0270030 Hageselleri 0,2 5 0,1(+)  15 

0270040 Fennikel 0,05(*) 0,2 0,1(+)  15 

0270050 Artisjokk (bananblomst) 0,1 0,05(*) 0,5  0,01(*) 

0270060 Purre 0,05(*) 0,05(*) 0,7  3 
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0270070 Rabarbra 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*)  15 

0270080 Bambusskudd 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,01(*) 

0270090 Palmehjerter 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,01(*) 

0270990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,1(+)  0,01(*) 

0280000 viii) Sopp 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, 

soppmycelium (plantedeler)) 

     

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)    0,04(+)  

0280990 Andre      

0290000 ix) Tang og tare 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,01(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,05(*) 0,2 0,4  0,2 

0300010 Bønner (bønnevikker, hestebønner, krypbønner, jakkbønner, 

limabønner, bønnevikker, vignabønner) 

     

0300020 Linser      

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)      

0300040 Søtlupiner      

0300990 Andre      

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  0,05(*)    

0401000 i) Oljeholdige frø      

0401010 Linfrø 0,05(*)  0,1(+)  0,01(*) 

0401020 Jordnøtter 0,05(*)  0,02  0,04 

0401030 Valmuefrø 0,4  0,1(+)  0,01(*) 

0401040 Sesamfrø 0,05(*)  0,1(+)  0,01(*) 

0401050 Solsikkefrø 0,05(*)  0,1(+)  1,5 

0401060 Rapsfrø (åkerkål, rybs) 0,4  0,6  0,5 

0401070 Soyabønner 0,07  0,2  0,3 

0401080 Sennepsfrø 0,4  0,1(+)  0,01(*) 

0401090 Bomullsfrø 0,05(*)  0,1(+)  0,5 

0401100 Gresskarfrø (andre frø av planter i gresskarfamilien) 0,05(*)  0,1(+)  0,01(*) 

0401110 Saflortistel 0,05(*)  0,1(+)  0,01(*) 

0401120 Agurkurt (hageormehode (Echium plantagineum), åkersteinfrø 

(Buglossoides arvensis)) 

0,05(*)  0,1(+)  0,01(*) 

0401130 Oljedodre 0,4  0,1(+)  0,01(*) 
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0401140 Hampefrø 0,05(*)  0,1(+)  0,01(*) 

0401150 Ricinus 0,05(*)  0,1(+)  0,01(*) 

0401990 Andre 0,05(*)  0,1(+)  0,01(*) 

0402000 ii) Oljeholdige frukter 0,05(*)  0,01(*)  0,01(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje      

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)      

0402030 Oljepalmefrukt      

0402040 Kapok      

0402990 Andre      

0500000 5. KORN 0,1     

0500010 Bygg  3 0,1(+)  0,2 

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  0,05(*) 0,1(+)  0,01(*) 

0500030 Mais  0,05(*) 0,02  0,01(*) 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse, perlehirse)  0,05(*) 0,1(+)  0,8 

0500050 Havre  2 0,1(+)  0,2 

0500060 Ris (indisk ris / villris (Zizania aquatica))  0,05(*) 0,01(*)  0,01(*) 

0500070 Rug  0,5 0,8  0,1 

0500080 Sorghum  0,05(*) 1,5  0,8 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  0,5 0,8  0,1 

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))  0,05(*) 0,1(+)  0,01(*) 

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO     0,02(*) 

0610000 i) Te 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,6 (+)  

0620000 ii) Kaffebønner 0,1 0,05(*) 0,01(*)   

0630000 iii) Urtete (tørket) 0,05(*)  0,1(+) 0,5 (+)  

0631000 a) Blomster  0,05(*)    

0631010 Kamilleblomster      

0631020 Hibiskus      

0631030 Kronblader av rose      

0631040 Sjasmin (hylleblomst (Sambucus nigra))      

0631050 Lind      

0631990 Andre      
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0632000 b) Blader  0,05(*)    

0632010 Jordbærblader      

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)      

0632030 Maté      

0632990 Andre      

0633000 c) Røtter  1    

0633010 Vendelrot      

0633020 Ginsengrot      

0633990 Andre      

0639000 d) Andre urteteer  0,05(*)    

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*)   

0650000 v) Johannesbrød 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*)   

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0800000 8. KRYDDER 0,05(*)   (+) 0,02(*) 

0810000 i) Frø  0,05(*) 0,1(+) 0,3  

0810010 Anisfrø      

0810020 Svartkarve      

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)      

0810040 Korianderfrø      

0810050 Karvefrø      

0810060 Dillfrø      

0810070 Fennikelfrø      

0810080 Bukkhornkløver      

0810090 Muskatnøtt      

0810990 Andre      

0820000 ii) Frukt og bær  0,05(*)  0,3  

0820010 Allehånde   0,01(*)   

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)   0,01(*)   

0820030 Karve   0,1(+)   

0820040 Kardemomme   0,01(*)   

0820050 Einebær   0,01(*)   

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper)   0,01(*)   

0820070 Vaniljestenger   0,01(*)   
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0820080 Tamarind   0,01(*)   

0820990 Andre   0,01(*)   

0830000 iii) Bark  0,05(*) 0,01(*) 4  

0830010 Kanel (kassia)      

0830990 Andre      

0840000 iv) Røtter eller jordstengler  1  4  

0840010 Lakris   0,01(*)   

0840020 Ingefær   0,01(*)   

0840030 Gurkemeie   0,1(+)   

0840040 Pepperrot   0,01(*)   

0840990 Andre   0,01(*)   

0850000 v) Knopper  0,05(*) 0,01(*) 4  

0850010 Kryddernellik      

0850020 Kapers      

0850990 Andre      

0860000 vi) Blomsterarr  0,05(*) 0,01(*) 4  

0860010 Safran      

0860990 Andre      

0870000 vii) Frøkapper  0,05(*) 0,01(*) 4  

0870010 Muskatblomme      

0870990 Andre      

0900000 9. SUKKERPLANTER  0,05(*)    

0900010 Sukkerbete (rot) 0,1  0,1(+)  0,5 

0900020 Sukkerrør 0,05(*)  0,01(*)  0,01(*) 

0900030 Sikorirøtter 0,05(*)  0,1(+)  0,01(*) 

0900990 Andre 0,05(*)  0,1(+)  0,01(*) 

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

LANDDYR 

 0,05(*)    

1010000 i) Vev     0,01(*) 

1011000 a) Svin      

1011010 Muskelvev 0,05(*)  0,1   

1011020 Fett 0,05(*)  0,05   

1011030 Lever 0,5  0,7   

1011040 Nyrer 0,5  0,7   
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1011050 Spiselig slakteavfall 0,5  0,7   

1011990 Andre 0,05(*)  0,02(*)   

1012000 b) Storfe      

1012010 Muskelvev 0,05(*)  0,1   

1012020 Fett 0,05(*)  0,1   

1012030 Lever 0,5  0,7   

1012040 Nyrer 0,5  0,7   

1012050 Spiselig slakteavfall 0,5  0,7   

1012990 Andre 0,05(*)  0,02(*)   

1013000 c) Sau      

1013010 Muskelvev 0,05(*)  0,1   

1013020 Fett 0,05(*)  0,1   

1013030 Lever 0,5  0,7   

1013040 Nyrer 0,5  0,7   

1013050 Spiselig slakteavfall 0,5  0,7   

1013990 Andre 0,05(*)  0,02(*)   

1014000 d) Geit      

1014010 Muskelvev 0,05(*)  0,1   

1014020 Fett 0,05(*)  0,1   

1014030 Lever 0,5  0,7   

1014040 Nyrer 0,5  0,7   

1014050 Spiselig slakteavfall 0,5  0,7   

1014990 Andre 0,05(*)  0,02(*)   

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler      

1015010 Muskelvev 0,05(*)  0,1   

1015020 Fett 0,05(*)  0,02(*)   

1015030 Lever 0,5  0,7   

1015040 Nyrer 0,5  0,7   

1015050 Spiselig slakteavfall 0,5  0,7   

1015990 Andre 0,05(*)  0,02(*)   

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, 

due 

0,05(*)     

1016010 Muskelvev   0,1   

1016020 Fett   0,1   
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1016030 Lever   0,2   

1016040 Nyrer   0,02(*)   

1016050 Spiselig slakteavfall   0,02(*)   

1016990 Andre   0,02(*)   

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av 

hjortefamilien) 

     

1017010 Muskelvev 0,05(*)  0,1   

1017020 Fett 0,05(*)  0,02(*)   

1017030 Lever 0,5  0,7   

1017040 Nyrer 0,5  0,7   

1017050 Spiselig slakteavfall 0,5  0,7   

1017990 Andre 0,05(*)  0,02(*)   

1020000 ii) Melk 0,05(*)  0,1  0,01(*) 

1020010 Storfe      

1020020 Sau      

1020030 Geit      

1020040 Hest      

1020990 Andre      

1030000 iii) Fugleegg 0,05(*)  0,15  0,01(*) 

1030010 Kylling      

1030020 And      

1030030 Gås      

1030040 Vaktel      

1030990 Andre      

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honning i tavler) 0,05(*)  0,02(*)  0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,05(*)  0,02(*)  0,01(*) 

1060000 vi) Snegler 0,05(*)  0,02(*)  0,01(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,05(*)  0,02(*)  0,01(*) 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(F) = Fettløselig 

Cyprodinil (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av plantevernmiddel/kodenummer: 

Cyprodinil — kode 1000000 Summen av cyprodinil og metabolitt CGA 304075 

Fluopyram (R) 

Fluopyram - kode 1000000: summen av fluopyram og fluopyram-benzamid (M25) uttrykt som fluopyram 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 19. oktober 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

 

0220010 Hvitløk 

0220020 Kepaløk (andre løk, sølvløk) 

0220030 Sjalottløk 
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0220990 Andre 

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

0231990 Andre 

0234000 d) Sukkermais (babymais) 

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker 

0242990 Andre 

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

0243990 Andre 

0244000 d) Knutekål 

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), 

løvetannblader) 

0252000 b) Spinat og lignende (blader) 

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

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

0252030 Bladbete (mangold) (rødbeteblader) 

0252990 Andre 

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/kangkung (Ipomea aquatica), bukkeblad, vannmimosa) 

0255000 e) Salatsikori 

0256000 f) Urter 

0256010 Kjørvel 

0256020 Gressløk 

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, meksikansk koriander / lang 

koriander (Eryngium foetidum)) 

0256040 Persille (blader av rotpersille) 

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

0256060 Rosmarin 

0256070 Timian (merian, oregano) 

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), 

skjoldblad, blader av vill betelpepper, karriblader) 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) 

0256100 Estragon (isop) 

0256990 Andre 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, krypbønner, jakkbønner, limabønner, vignabønner) 

0260030 Erter (med belg) (mangetout/sukkererter) 

0260050 Linser 

0260990 Andre 

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis) 

0270030 Hageselleri 

0270040 Fennikel 

0270990 Andre 

0401010 Linfrø 

0401030 Valmuefrø 
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0401040 Sesamfrø 

0401050 Solsikkefrø 

0401080 Sennepsfrø 

0401090 Bomullsfrø 

0401100 Gresskarfrø (andre frø av planter i gresskarfamilien) 

0401110 Saflortistel 

0401120 Agurkurt (hageormehode (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) 

0401130 Oljedodre 

0401140 Hampefrø 

0401150 Ricinus 

0401990 Andre 

0500010 Bygg 

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa) 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse, perlehirse) 

0500050 Havre 

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis)) 

0630000 iii) Urtete (tørket) 

0631000 a) Blomster 

0631010 Kamilleblomster 

0631020 Hibiskus 

0631030 Kronblader av rose 

0631040 Sjasmin (hylleblomst (Sambucus nigra)) 

0631050 Lind 

0631990 Andre 

0632000 b) Blader 

0632010 Jordbærblader 

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader) 

0632030 Maté 

0632990 Andre 

0633000 c) Røtter 

0633010 Vendelrot 

0633020 Ginsengrot 

0633990 Andre 

0639000 d) Andre urteteer 

0810000 i) Frø 

0810010 Anisfrø 

0810020 Svartkarve 

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) 

0810040 Korianderfrø 

0810050 Karvefrø 

0810060 Dillfrø 
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0810070 Fennikelfrø 

0810080 Bukkhornkløver 

0810090 Muskatnøtt 

0810990 Andre 

0820030 Karve 

0840030 Gurkemeie 

0900010 Sukkerbete (rot) 

0900030 Sikorirøtter 

0900990 Andre 

Nikotin 

(+)  Det foreligger ikke endelige vitenskapelige bevis som påviser at nikotin forekommer naturlig i de aktuelle vekstene, og som klarlegger hvordan det dannes. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 19. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0154050 Nyper 

0256000 f) Urter 

0256010 Kjørvel 

0256020 Gressløk 

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, meksikansk koriander / lang 

koriander (Eryngium foetidum)) 

0256040 Persille (blader av rotpersille) 

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

0256060 Rosmarin 

0256070 Timian (merian, oregano) 

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), 

skjoldblad, blader av vill betelpepper, karriblader) 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) 

0256100 Estragon (isop) 

0256990 Andre 

(+)  Følgende grenseverdier gjelder for tørket sopp: 2,3 mg/kg for steinsopp, 1,2 mg/kg for annen viltvoksende sopp enn steinsopp. Disse grenseverdiene skal vurderes på 

nytt innen 30. november 2014. Bekreftende opplysninger, herunder vitenskapelige bevis på at nikotin forekommer naturlig eller dannes i den aktuelle veksten, vil bli 

vurdert. Den nye vurderingen av opplysningene kan medføre at grenseverdiene endres. 

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp) 

(+)  Det foreligger ikke endelige vitenskapelige bevis som påviser at nikotin forekommer naturlig i de aktuelle vekstene, og som klarlegger hvordan det dannes. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 19. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0610000 i) Te 

0630000 iii) Urtete (tørket) 

0631000 a) Blomster 

0631010 Kamilleblomster 

0631020 Hibiskus 

0631030 Kronblader av rose 

0631040 Sjasmin (hylleblomst (Sambucus nigra)) 

0631050 Lind 

0631990 Andre 

0632000 b) Blader 
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0632010 Jordbærblader 

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader) 

0632030 Maté 

0632990 Andre 

0633000 c) Røtter 

0633010 Vendelrot 

0633020 Ginsengrot 

0633990 Andre 

0639000 d) Andre urteteer 

0800000 8. KRYDDER 

0810000 i) Frø 

0810010 Anisfrø 

0810020 Svartkarve 

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) 

0810040 Korianderfrø 

0810050 Karvefrø 

0810060 Dillfrø 

0810070 Fennikelfrø 

0810080 Bukkhornkløver 

0810090 Muskatnøtt 

0810990 Andre 

0820000 ii) Frukt og bær 

0820010 Allehånde 

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper) 

0820030 Karve 

0820040 Kardemomme 

0820050 Einebær 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper) 

0820070 Vaniljestenger 

0820080 Tamarind 

0820990 Andre 

0830000 iii) Bark 

0830010 Kanel (kassia) 

0830990 Andre 

0840000 iv) Røtter eller jordstengler 

0840010 Lakris 

0840020 Ingefær 

0840030 Gurkemeie 

0840040 Pepperrot 

0840990 Andre 

0850000 v) Knopper 
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0850010 Kryddernellik 

0850020 Kapers 

0850990 Andre 

0860000 vi) Blomsterarr 

0860010 Safran 

0860990 Andre 

0870000 vii) Frøkapper 

0870010 Muskatblomme 

0870990 Annet» 

b)  Følgende kolonne for 8-hydroksykinolin tilføyes: 

«Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for(a) 
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0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*) 

0110000 i) Sitrusfrukter  

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneola), ugli og andre hybrider)  

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

0110030 Sitroner (ekte sitron, sitron, fingersitron (Citrus medica var. sarcodactylis))  

0110040 Limetter  

0110050 Mandariner (klementin, tangerin, minneola og andre hybrider, tangor (Citrus reticulata x sinensis))  

0110990 Andre  

0120000 ii) Nøtter  

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  
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0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 iii) Kjernefrukter  

0130010 Epler (villepler)  

0130020 Pærer (japanske pærer)  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  

0140000 iv) Steinfrukter  

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)  

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)  

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

(Ziziphus zizyphus)) 

 

0140990 Andre  

0150000 v) Bær og små frukter  

0151000 a) Borddruer og vindruer  

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) Jordbær  

0153000 c) Bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

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

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

idaeus)) 

 

0153990 Andre  

0154000 d) Andre små frukter og bær  

0154010 Blåbær  

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

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (melbær)  

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))  

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær)  
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0154990 Andre  

0160000 vi) Forskjellige frukter  

0161000 a) Spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

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

Fortunella spp.)) 

 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)  

0161060 Daddelplommer  

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

surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

 

0161990 Andre  

0162000 b) Uspiselig skall, små  

0162010 Kiwier  

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

0162030 Pasjonsfrukt  

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)  

0162050 Stjerneepler  

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

mammeysapot) 

 

0162990 Andre  

0163000 c) Uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

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

frukter av familien Annonaceae) 

 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)  

0163100 Durian  

0163110 Surannona (guanabana)  

0163990 Andre  

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 i) Rot- og knollvekster 0,01(*) 

0211000 a) Poteter  
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0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster  

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

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)  

0213050 Jordskokker (kinaskokk)  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

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

esculentus)) 

 

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

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre  

0220000 ii) Løk 0,01(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk (andre løk, sølvløk)  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk (andre grønne løk og lignende sorter)  

0220990 Andre  

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker  

0231000 a) Søtvierfamilien  

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. 

chinense), tretomat) 

0,1 

0231020 Paprika (chilipepper) 0,01(*) 

0231030 Eggfrukter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon)) 0,01(*) 

0231040 Okra 0,01(*) 

0231990 Andre 0,01(*) 

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 0,01(*) 

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  
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0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, patisson, flaskegresskar (Lagenaria siceraria), kayote, 

sopropo/bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes cucumerina), kantagurk/teroi) 

 

0232990 Andre  

0233000 c) Gresskarfamilien - uspiselig skall 0,01(*) 

0233010 Meloner (hornmelon)  

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d) Sukkermais (babymais) 0,01(*) 

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0240000 iv) Kål 0,01(*) 

0241000 a) Blomsterkål  

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b) Hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)  

0242990 Andre  

0243000 c) Bladkål  

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

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

0243990 Andre  

0244000 d) Knutekål  

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter 0,01(*) 

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea  

0251010 Vårsalat (italiensk vårsalat)  

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat (bladsalat), issalat, romanosalat)  

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv (C. endivia var. 

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

 

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)  

0251050 Vårkarse  

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

0251070 Sareptasennep  
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0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, erteblader, reddikblader og andre 

unge spirer, herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

 

0251990 Andre  

0252000 b) Spinat og lignende (blader)  

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

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

soda)) 

 

0252030 Bladbete (mangold) (rødbeteblader)  

0252990 Andre  

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, klatreakasie (Acacia pennata))  

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/kangkung (Ipomea aquatica), bukkeblad, vannmimosa)  

0255000 e) Salatsikori  

0256000 f) Urter  

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre 

Apiacea-blader, meksikansk koriander / lang koriander (Eryngium foetidum)) 

 

0256040 Persille (blader av rotpersille)  

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

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian (merian, oregano)  

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

spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, blader av vill betelpepper, karriblader) 

 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)  

0256100 Estragon (isop)  

0256990 Andre  

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner, snittebønner, langbønner, 

guarbønner, soyabønner) 

 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, krypbønner, jakkbønner, limabønner, vignabønner)  

0260030 Erter (med belg) (mangetout/sukkererter)  

0260040 Erter (uten belg) (hageert, grønnert, kikert)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,01(*) 

0270010 Asparges  

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)  
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0270030 Hageselleri  

0270040 Fennikel  

0270050 Artisjokk (bananblomst)  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

0280000 viii) Sopp 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler))  

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)  

0280990 Andre  

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hestebønner, krypbønner, jakkbønner, limabønner, bønnevikker, vignabønner)  

0300020 Linser  

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)  

0300040 Søtlupiner  

0300990 Andre  

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Jordnøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø (åkerkål, rybs)  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø (andre frø av planter i gresskarfamilien)  

0401110 Saflortistel  

0401120 Agurkurt (hageormehode (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides arvensis))  

0401130 Oljedodre  
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0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre  

0402000 ii) Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)  

0402030 Oljepalmefrukt  

0402040 Kapok  

0402990 Andre  

0500000 5. KORN 0,01(*) 

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  

0500030 Mais  

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse, perlehirse)  

0500050 Havre  

0500060 Ris (indisk ris / villris (Zizania aquatica))  

0500070 Rug  

0500080 Sorghum  

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))  

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,01(*) 

0610000 i) Te  

0620000 ii) Kaffebønner  

0630000 iii) Urtete (tørket)  

0631000 a) Blomster  

0631010 Kamilleblomster  

0631020 Hibiskus  

0631030 Kronblader av rose  

0631040 Sjasmin (hylleblomst (Sambucus nigra))  

0631050 Lind  

0631990 Andre  

0632000 b) Blader  

0632010 Jordbærblader  

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)  

0632030 Maté  

0632990 Andre  
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0633000 c) Røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginsengrot  

0633990 Andre  

0639000 d) Andre urteteer  

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)  

0650000 v) Johannesbrød  

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,01(*) 

0800000 8. KRYDDER 0,01(*) 

0810000 i) Frø  

0810010 Anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)  

0810040 Korianderfrø  

0810050 Karvefrø  

0810060 Dillfrø  

0810070 Fennikelfrø  

0810080 Fenugreek  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 ii) Frukt og bær  

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper)  

0820070 Vaniljestenger  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 iii) Bark  

0830010 Kanel (kassia)  

0830990 Andre  

0840000 iv) Røtter eller jordstengler  

0840010 Lakris  
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0840020 Ingefær  

0840030 Gurkemeie  

0840040 Pepperrot  

0840990 Andre  

0850000 v) Knopper  

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 vi) Blomsterarr  

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 vii) Frøkapper  

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 0,01(*) 

1010000 i) Vev  

1011000 a) Svin  

1011010 Muskelvev  

1011020 Fett  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall  

1011990 Andre  

1012000 b) Storfe  

1012010 Muskelvev  

1012020 Fett  

1012030 Lever  

1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall  

1012990 Andre  
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1013000 c) Sau  

1013010 Muskelvev  

1013020 Fett  

1013030 Lever  

1013040 Nyrer  

1013050 Spiselig slakteavfall  

1013990 Andre  

1014000 d) Geit  

1014010 Muskelvev  

1014020 Fett  

1014030 Lever  

1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall  

1014990 Andre  

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler  

1015010 Muskelvev  

1015020 Fett  

1015030 Lever  

1015040 Nyrer  

1015050 Spiselig slakteavfall  

1015990 Andre  

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due  

1016010 Muskelvev  

1016020 Fett  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall  

1016990 Andre  

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien)  

1017010 Muskelvev  

1017020 Fett  

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall  

1017990 Andre  
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1020000 ii) Melk  

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 iii) Fugleegg  

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honning i tavler)  

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller)  

1060000 vi) Snegler  

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt)  

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(*) Angir bestemmelsesgrensen.» 

3)  I del B i vedlegg III skal kolonnen for pendimetalin lyde: 

«Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for(a) 
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0130040 Mispel 0,05(*) 

0130050 Japansk mispel 0,05(*) 

0154050 Nyper 0,05(*) 

0154060 Morbær (melbær) 0,05(*) 

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 0,05(*) 

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) 0,05(*) 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi) 0,05(*) 

0161060 Daddelplommer 0,05(*) 

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

surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

0,05(*) 

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt) 0,05(*) 

0162050 Stjerneepler 0,05(*) 

  



Nr. 40/126 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2021 

 

(1) (2) (3) 

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

mammeysapot) 

0,05(*) 

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

frukter av familien Annonaceae) 

0,05(*) 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) 0,05(*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt) 0,05(*) 

0163100 Durian 0,05(*) 

0163110 Surannona (guanabana) 0,05(*) 

0212040 Arrowrot 0,05(*) 

0251050 Vårkarse 0,05(*) 

0251070 Sareptasennep 0,05(*) 

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

soda)) 

0,05(*) 

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, klatreakasie (Acacia pennata)) 0,05(*) 

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis) 2 

0256060 Rosmarin 0,6 

0256070 Timian (merian, oregano) 0,6 

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

spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, blader av vill betelpepper, karriblader) 

0,6 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) 0,6 

0256100 Estragon (isop) 0,6 

0270080 Bambusskudd 0,05(*) 

0270090 Palmehjerter 0,05(*) 

0290000 ix) Tang og tare  

0401110 Saflortistel 0,1(*) 

0401120 Agurkurt (hageormehode (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) 0,1(*) 

0401130 Oljedodre 0,1(*) 

0401150 Ricinus 0,1(*) 

0402020 Palmenøtter (palmekjerner) 0,1(*) 

0402030 Oljepalmefrukt 0,1(*) 

0402040 Kapok 0,1(*) 

0620000 ii) Kaffebønner 0,1(*) 

0630000 iii) Urtete (tørket)  

0631000 a) Blomster 0,1(*) 

0631010 Kamilleblomster 0,1(*) 

0631020 Hibiskus 0,1(*) 

0631030 Kronblader av rose 0,1(*) 

0631040 Sjasmin (hylleblomst (Sambucus nigra)) 0,1(*) 
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(1) (2) (3) 

0631050 Lind 0,1(*) 

0631990 Andre 0,1(*) 

0632000 b) Blader 0,1(*) 

0632010 Jordbærblader 0,1(*) 

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader) 0,1(*) 

0632030 Maté 0,1(*) 

0632990 Andre 0,1(*) 

0633000 c) Røtter 0,5 

0633010 Vendelrot 0,5 

0633020 Ginsengrot 0,5 

0633990 Andre 0,5 

0639000 d) Andre urteteer 0,1(*) 

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede) 0,1(*) 

0650000 v) Johannesbrød 0,1(*) 

0800000 8. KRYDDER 0,1(*) 

0810000 i) Frø 0,1(*) 

0810010 Anisfrø 0,1(*) 

0810020 Svartkarve 0,1(*) 

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) 0,1(*) 

0810040 Korianderfrø 0,1(*) 

0810050 Karvefrø 0,1(*) 

0810060 Dillfrø 0,1(*) 

0810070 Fennikelfrø 0,1(*) 

0810080 Bukkhornkløver 0,1(*) 

0810090 Muskatnøtt 0,1(*) 

0810990 Andre 0,1(*) 

0820000 ii) Frukt og bær 0,1(*) 

0820010 Allehånde 0,1(*) 

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper) 0,1(*) 

0820030 Karve 0,1(*) 

0820040 Kardemomme 0,1(*) 

0820050 Einebær 0,1(*) 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper) 0,1(*) 

0820070 Vaniljestenger 0,1(*) 
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(1) (2) (3) 

0820080 Tamarind 0,1(*) 

0820990 Andre 0,1(*) 

0830000 iii) Bark 0,1(*) 

0830010 Kanel (kassia) 0,1(*) 

0830990 Andre 0,1(*) 

0840000 iv) Røtter eller jordstengler 0,1(*) 

0840010 Lakris 0,1(*) 

0840020 Ingefær 0,1(*) 

0840030 Gurkemeie 0,1(*) 

0840040 Pepperrot 0,1(*) 

0840990 Andre 0,1(*) 

0850000 v) Knopper 0,1(*) 

0850010 Kryddernellik 0,1(*) 

0850020 Kapers 0,1(*) 

0850990 Andre 0,1(*) 

0860000 vi) Blomsterarr 0,1(*) 

0860010 Safran 0,1(*) 

0860990 Andre 0,1(*) 

0870000 vii) Frøkapper 0,1(*) 

0870010 Muskatblomme 0,1(*) 

0870990 Andre 0,1(*) 

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,05(*) 

0900010 Sukkerbete (rot) 0,05(*) 

0900020 Sukkerrør 0,05(*) 

0900030 Sikorirøtter 0,05(*) 

0900990 Andre 0,05(*) 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler 0,05(*) 

1015010 Muskelvev 0,05(*) 

1015020 Fett 0,05(*) 

1015030 Lever 0,05(*) 

1015040 Nyrer 0,05(*) 

1015050 Spiselig slakteavfall 0,05(*) 

1015990 Andre 0,05(*) 
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(1) (2) (3) 

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, hjort) 0,05(*) 

1017010 Muskelvev 0,05(*) 

1017020 Fett 0,05(*) 

1017030 Lever 0,05(*) 

1017040 Nyrer 0,05(*) 

1017050 Spiselig slakteavfall 0,05(*) 

1017990 Andre 0,05(*) 

1030020 And 0,05(*) 

1030030 Gås 0,05(*) 

1030040 Vaktel 0,05(*) 

1030990 Andre 0,05(*) 

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honning i tavler) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,05(*) 

1060000 vi) Snegler 0,05(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,05(*) 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(F) = Fettløselig» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 87/2014 

av 31. januar 2014 

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

hensyn til grenseverdier for rester av acetamiprid, butralin, klortoluron, daminozid, isoproturon, 

pikoksystrobin, pyrimetanil og trineksapak i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for 

rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer 

av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav 

a), artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Grenseverdier for rester av acetamiprid, daminozid, 

isoproturon, pikoksystrobin og pyrimetanil er fastsatt i 

vedlegg II og i del B i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av butralin, 

klortoluron og trineksapak er fastsatt i del A i vedlegg 

III til nevnte forordning. 

2)  Når det gjelder acetamiprid, framla Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt 

«Myndigheten», en grunngitt uttalelse om gjeldende 

grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med 

forordningens artikkel 12 nr. 1(2). Ved kommisjons-

forordning (EU) nr. 500/2013 av 30. mai 2013(3) ble det 

innført visse endringer av de gjeldende grenseverdiene 

for dette stoffet. Som en følge av disse endringene, 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 35 av 5.2.2014, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 170/2014 av 

25. september 2014 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. 43 av 30.7.2015, s. 17. 

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

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review 

of the existing maximum residue levels (MRLs) for acetamiprid, 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA 

Journal 2011;9(7):2328. [59 s.]. 

(3) EUT L 151 av 4.6.2013, s. 1. 

sammenholdt med anbefalingene i Myndighetens 

grunngitte uttalelse, bør grenseverdien for sitrusfrukter, 

vårsalat, salat, salatsennep, blader og spirer av Brassica 

spp. senkes. Det er også hensiktsmessig å beholde 

gjeldende grenseverdier for visse produkter og heve 

grenseverdien for artisjokker. Når det gjelder 

grenseverdier for aprikoser, ferskener, svin (kjøtt, fett, 

lever og nyrer), storfe (kjøtt, fett, lever og nyrer), sau 

(kjøtt, fett, lever og nyrer), geit (kjøtt, fett, lever og 

nyrer), fjørfe (kjøtt, fett og lever) samt for egg og melk, 

fastslo Myndigheten at noen opplysninger manglet, og 

at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må 

vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke 

foreligger noen risiko for forbrukerne, bør 

grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg 

II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå 

eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte 

grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter 

kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn 

til tilgjengelige opplysninger. 

3)  Når det gjelder butralin, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar 

med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, 

sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(4). 

Ved rådsvedtak 2008/819/EF(5) ble det fastsatt at 

butralin ikke skulle oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF, og medlemsstatene fikk tillatelse til å 

innføre en overgangsperiode som skulle utløpe senest 

20. april 2010. Alle eksisterende godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet 

butralin, er blitt tilbakekalt. I samsvar med artikkel 17 i 

forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med 

  

(4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: 

«Reasoned opinion on the review of the existing maximum 

residue levels (MRLs) for butralin, according to Article 12 of 

Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2012;10(4):2651. 

[21 s.]. 

(5) EUT L 285 av 29.10.2008, s. 15. 

2021/EØS/40/17 
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artikkel 14 nr. 1 bokstav a), bør derfor de grense-

verdiene som er fastsatt for nevnte aktive stoffer i 

vedlegg II og III, strykes. Dette bør ikke få anvendelse 

på CXL-grenseverdier som er basert på bruk i 

tredjestater, forutsatt at de er akseptable med hensyn til 

forbrukersikkerhet. Det bør heller ikke få anvendelse i 

tilfeller der grenseverdier for restmengder er fastsatt 

særlig som importtoleranser. 

4)  Når det gjelder klortoluron, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i 

samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 

12 nr. 1. For visse produkter anbefalte den å beholde 

gjeldende grenseverdier. Når det gjelder grenseverdier 

for epler, pærer, korn, storfe (kjøtt, fett, lever og 

nyrer), sau (kjøtt, fett, lever og nyrer) og geit (kjøtt, 

fett, lever og nyrer), fastslo Myndigheten at noen 

opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. 

Ettersom det ikke foreligger noen risiko for 

forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter 

fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 

til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier 

vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen 

av denne forordning, idet det tas hensyn til 

tilgjengelige opplysninger. 

5)  Når det gjelder daminozid, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i 

samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 396/2005. Den foreslo å endre restmengde-

definisjonen. Alle gjeldende godkjenninger for 

plantevernmidler som inneholder daminozid, er 

begrenset til ikke-spiselige vekster. Det er derfor 

hensiktsmessig å sette grenseverdiene til den særskilte 

bestemmelsesgrensen. 

6)  Når det gjelder isoproturon, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i 

samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 

12 nr. 1(1). For visse produkter anbefalte den å beholde 

gjeldende grenseverdier. Når det gjelder grenseverdier 

for gressløk, timian, storfe (kjøtt, fett, lever og nyrer), 

sau (kjøtt, fett, lever og nyrer) og geit (kjøtt, fett, lever 

og nyrer), fastslo Myndigheten at noen opplysninger 

manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndte-

ringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det 

ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør 

grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til nivået 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review 

of the existing maximum residue levels (MRLs) for isoproturon, 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA 

Journal 2011;9(12):2453. [30 s.]. 

angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli 

vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av 

denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige 

opplysninger. 

7)  Når det gjelder pikoksystrobin, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i 

samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 

12 nr. 1(2). Den anbefalte å senke grenseverdiene for 

storfe (kjøtt, fett, lever og nyrer), sau (kjøtt, fett, lever 

og nyrer), geit (kjøtt, fett, lever og nyrer) og melk. Den 

anbefalte å beholde gjeldende grenseverdier for rug og 

hvete og heve grenseverdiene for bygg og havre. Når 

det gjelder grenseverdier for rapsfrø, fastslo den at 

noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige 

for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet 

ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for 

forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter 

fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 

til gjeldende nivå eller til nivået angitt av 

Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på 

nytt innen to år etter kunngjøringen av denne 

forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige 

opplysninger. 

8)  Når det gjelder pyrimetanil, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i 

samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 

12 nr. 1(3). Den foreslo å endre restmengde-

definisjonen. Den anbefalte å senke grenseverdiene for 

sitrusfrukter, plommer, slangeagurker, sylteagurker og 

mandelgresskar. Den anbefalte å beholde gjeldende 

grenseverdier for visse produkter og heve grense-

verdiene for kjernefrukter, aprikoser, kirsebær, 

pipeløk, blader og spirer av Brassica spp., urter og 

bønner (friske, med belg). Når det gjelder 

grenseverdier for korn, svin (kjøtt, fett, lever og nyrer), 

storfe (kjøtt, fett, lever og nyrer), sau (kjøtt, fett, lever 

og nyrer), geit (kjøtt, fett, lever og nyrer) og melk, 

fastslo Myndigheten at noen opplysninger manglet, og 

at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må 

vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke 

foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grense-

verdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til 

nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil 

  

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review 

of the existing maximum residue levels (MRLs) for 

picoxystrobin, according to Article 12 of Regulation (EC) No 

396/2005.» EFSA Journal 2011;9(12):2488. [35 s.]. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review 

of the existing maximum residue levels (MRLs) for pyrimethanil, 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA 

Journal 2011;9(11):2454. [65 s.]. 
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bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av 

denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige 

opplysninger. 

9)  Når det gjelder trineksapak, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar 

med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, 

sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(1). 

Den foreslo å endre restmengdedefinisjonen. Den 

anbefalte å senke grenseverdiene for svin (kjøtt, fett og 

lever), storfe (kjøtt, fett og lever), sau (kjøtt, fett og 

lever), geit (kjøtt, fett og lever), fjørfe (kjøtt, fett og 

lever), melk og egg. Den anbefalte å beholde gjeldende 

grenseverdier for rapsfrø, korn og nyre fra svin, storfe, 

sau og geit. Når det gjelder grenseverdier for tørkede 

bønner og valmuefrø, fastslo den at noen opplysninger 

manglet, og at de som er ansvarlige for risikohånd-

teringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom 

det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør 

grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg 

II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå 

eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte 

grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter 

kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn 

til tilgjengelige opplysninger. 

10)  For produkter der ingen relevant godkjenning eller 

importtoleranse var meldt på EU-plan og ingen 

grenseverdi for restmengder var fastsatt i Codex, fastslo 

Myndigheten at de som er ansvarlige for risikohånd-

teringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Som en 

følge av den vitenskapelige og tekniske utvikling bør 

grenseverdiene for nevnte produkter settes til den 

særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrense-

verdien for restmengder i samsvar med artikkel 18 nr. 1 

bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

11)  På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og 

idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for 

saken, anses de foreslåtte endringene av grenseverdiene 

å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review 

of the existing maximum residue levels (MRLs) for trinexapac, 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA 

Journal 2012;10(1):2511. [38 s.]. 

12)  Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør 

medlemsstatene, tredjestater og driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak få en rimelig frist til å forberede 

seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger 

av endringen av grenseverdiene. 

13)  For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og 

forbrukes på normal måte, bør det ved denne 

forordning fastsettes en overgangsordning for 

produkter som har blitt lovlig framstilt før endringen 

av grenseverdiene, og der opplysninger viser at et høyt 

nivå av forbrukervern er opprettholdt. 

14)  Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye 

grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens 

handelsorganisasjon, og det er tatt hensyn til deres 

merknader. 

15)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før 

den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

produkter framstilt på lovlig måte før 25. august 2014. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får imidlertid anvendelse fra 25. august 2014. 

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

Utferdiget i Brussel, 31. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  Kolonnene for acetamiprid, isoproturon, pikoksystrobin og pyrimetanil skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder 

for(a) 

A
ce

ta
m

ip
ri

d
 (

R
) 
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o
p
ro

tu
ro

n
 

P
ik

o
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st
ro

b
in

 (
F

) 

P
y
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m
et

an
il

 (
R

) 

1 2 3 4 5 6 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  0,01(*) 0,01(*)  

0110000 i) Sitrusfrukter 0,9   8 

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt 

minneolaer), ugli og andre hybrider) 

    

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

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/Buddhas hånd (Citrus 

medica var. sarcodactylis)) 

    

0110040 Limetter     

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

tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) 

    

0110990 Andre     

0120000 ii) Nøtter 0,06    

0120010 Mandler    0,2 

0120020 Paranøtter    0,02(*) 

0120030 Kasjunøtter    0,02(*) 

0120040 Kastanjer    0,02(*) 

0120050 Kokosnøtter    0,02(*) 

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)    0,02(*) 

0120070 Macadamianøtter    0,02(*) 

0120080 Pekannøtter    0,02(*) 

0120090 Pinjekjerner    0,02(*) 

0120100 Pistasienøtter    0,2 

0120110 Valnøtter    0,02(*) 

0120990 Andre    0,02(*) 
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1 2 3 4 5 6 

0130000 iii) Kjernefrukter 0,8   7 

0130010 Epler (villepler)     

0130020 Pærer (japanske pærer)     

0130030 Kveder     

0130040 Mispel     

0130050 Japansk mispel     

0130990 Andre     

0140000 iv) Steinfrukter     

0140010 Aprikoser 0,1(+)   10 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 1,5   4 

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 0,7   10 

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

daddel/kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

0,03   2 

0140990 Andre 0,01(*)   0,01(*) 

0150000 v) Bær og småfrukter     

0151000 a) Borddruer og vindruer 0,5   5 

0151010 Borddruer     

0151020 Vindruer     

0152000 b) Jordbær 0,5   5 

0153000 c) Bær fra halvbusker 2    

0153010 Bjørnebær    10 

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

Rubus-hybrider) 

   0,01(*) 

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), 

nektarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

   10 

0153990 Andre    0,01(*) 

0154000 d) Andre småfrukter og bær    5 

0154010 Blåbær 2    

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

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 2    

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter) 2    

0154050 Nyper 2    

0154060 Morbær (melbær) 2    
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0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 0,01(*)    

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, 

søtmispel og andre bær fra trær) 

2    

0154990 Andre 0,01(*)    

0160000 vi) Forskjellige frukter     

0161000 a) Spiselig skall     

0161010 Dadler 0,01(*)   0,01(*) 

0161020 Fikener 0,03   0,01(*) 

0161030 Bordoliven 0,01(*)   0,02(*) 

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

limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) 

0,01(*)   0,01(*) 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi) 0,01(*)   0,01(*) 

0161060 Daddelplommer 0,01(*)   0,01(*) 

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

rosenepler, eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia 

uniflora)) 

0,01(*)   0,01(*) 

0161990 Andre 0,01(*)   0,01(*) 

0162000 b) Uspiselig skall, små 0,01(*)   0,01(*) 

0162010 Kiwier     

0162020 Litchi (pulasan, rambutan/hårete litchi, longan, mangostan, langsat, 

salak) 

    

0162030 Pasjonsfrukt     

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)     

0162050 Stjerneepler     

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

sapot, amarillosapot/gul sapot, mammeysapot) 

    

0162990 Andre     

0163000 c) Uspiselig skall, store 0,01(*)    

0163010 Avokadoer    0,01(*) 

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)    0,1 

0163030 Mango    0,01(*) 

0163040 Papaya    0,01(*) 

0163050 Granatepler    0,01(*) 

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, llama (Annona 

diversifolia) og andre mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

   0,01(*) 
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0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))    0,01(*) 

0163080 Ananas    0,01(*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)    0,01(*) 

0163100 Durian    0,01(*) 

0163110 Surannona (guanabana)    0,01(*) 

0163990 Andre    0,01(*) 

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE     

0210000 i) Rot- og knollvekster 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  

0211000 a) Poteter    0,05(*) 

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster    0,01(*) 

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

0212020 Søtpoteter     

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)     

0212040 Arrowrot     

0212990 Andre     

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete     

0213010 Rødbeter    0,01(*) 

0213020 Gulrøtter    1 

0213030 Knollselleri    0,01(*) 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)    0,01(*) 

0213050 Jordskokk (kinaskokk)    0,01(*) 

0213060 Pastinakk    0,01(*) 

0213070 Rotpersille    0,01(*) 

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

sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 

   0,01(*) 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot/spansk østersurt, spiselig borre)    0,01(*) 

0213100 Kålrot    0,01(*) 

0213110 Neper    0,01(*) 

0213990 Andre    0,01(*) 

0220000 ii) Løk  0,01(*) 0,01(*)  

0220010 Hvitløk 0,02   0,01(*) 

0220020 Kepaløk (annen løk, sølvløk) 0,02   0,2 
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0220030 Sjalottløk 0,01(*)   0,01(*) 

0220040 Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter) 0,01(*)   3 

0220990 Andre 0,01(*)   0,01(*) 

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker  0,01(*) 0,01(*)  

0231000 a) Søtvierfamilien     

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

(Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) 

0,2   1 

0231020 Paprika (chilipepper) 0,3   2 

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa/hvit aubergine (S. macrocarpon)) 0,2   1 

0231040 Okra 0,2   0,01(*) 

0231990 Andre 0,2   0,01(*) 

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 0,3   0,7 

0232010 Slangeagurker     

0232020 Sylteagurker     

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), 

flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, 

sopropo/bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes cucumerina), 

teroi/kantagurk) 

    

0232990 Andre     

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 0,2   0,01(*) 

0233010 Meloner (hornmelon)     

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))     

0233030 Vannmeloner     

0233990 Andre     

0234000 d) Sukkermais (babymais) 0,01(*)   0,01(*) 

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,2   0,01(*) 

0240000 iv) Kål  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0241000 a) Blomsterkål 0,4    

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)     

0241020 Blomkål     

0241990 Andre     
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0242000 b) Hodekål     

0242010 Rosenkål 0,05    

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) 0,7    

0242990 Andre 0,01(*)    

0243000 c) Bladkål 0,01(*)    

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

choi sum, pe-tsai) 

    

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

0243990 Andre     

0244000 d) Knutekål 0,01(*)    

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter     

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea  0,01(*) 0,01(*)  

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat) 3   0,01(*) 

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) 3   20 

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), 

krusendiv, sugar loaf (C. endivia var. crispum/C. intybus var. 

foliosum), løvetann (blader)) 

1,5   20 

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer) 3   0,01(*) 

0251050 Vårkarse 3   0,01(*) 

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.)) 3   0,01(*) 

0251070 Sareptasennep 3   0,01(*) 

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

erteblader, reddikblader og andre unge spirer, herunder Brassica 

(høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

3   20 

0251990 Andre 0,01(*)   0,01(*) 

0252000 b) Spinat og lignende (blader)  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

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

tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

5    

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, 

matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

3    

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete) 3    

0252990 Andre 0,01(*)    
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0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, chaom 

(Acacia pennata)) 

0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0254000 d) Brønnkarse 

(åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/Mornin

g glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 

0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0255000 e) Salatsikori 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0256000 f) Urter 3  0,02(*) 20 

0256010 Kjørvel  0,02(*)   

0256020 Gressløk  0,05 (+)   

0256030 Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, 

kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, 

koriander/meksikansk koriander, cilantro/lang koriander (Eryngium 

foetidum)) 

 0,02(*)   

0256040 Persille (blader av rotpersille)  0,02(*)   

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis)  0,02(*)   

0256060 Rosmarin  0,02(*)   

0256070 Timian (merian, oregano)  0,05 (+)   

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

søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og 

andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

 0,02(*)   

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)  0,02(*)   

0256100 Estragon (isop)  0,02(*)   

0256990 Andre  0,02(*)   

0260000 vi) Belgfrukter (friske)  0,01(*) 0,01(*)  

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner 

(runner beans), snittbønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

0,15   3 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, 

limabønner, vignabønner) 

0,3   0,01(*) 

0260030 Erter (med belg) (sukkererter) 0,4   3 

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 0,3   0,2 

0260050 Linser 0,01(*)   0,01(*) 

0260990 Andre 0,01(*)   0,01(*) 

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)  0,01(*) 0,01(*)  

0270010 Asparges 0,01(*)   0,01(*) 

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis) 0,01(*)   0,01(*) 

0270030 Hageselleri 1,5   0,01(*) 

0270040 Fennikel 0,01(*)   0,01(*) 

0270050 Artisjokk (bananblomst) 0,7   0,01(*) 
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0270060 Purre 0,01(*)   1 

0270070 Rabarbra 0,01(*)   0,01(*) 

0270080 Bambusskudd 0,01(*)   0,01(*) 

0270090 Palmehjerter 0,01(*)   0,01(*) 

0270990 Andre 0,01(*)   0,01(*) 

0280000 viii) Sopp 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium 

(plantedeler)) 

    

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)     

0280990 Andre     

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER  0,01(*) 0,01(*)  

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans), flageolettbønner, 

jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) 

0,07   0,5 

0300020 Linser 0,01(*)   0,5 

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) 0,07   0,5 

0300040 Søtlupiner 0,01(*)   0,5 

0300990 Andre 0,01(*)   0,01(*) 

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  0,01(*)  0,02(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø     

0401010 Linfrø 0,01(*)  0,01(*)  

0401020 Jordnøtter 0,01(*)  0,01(*)  

0401030 Valmuefrø 0,01(*)  0,01(*)  

0401040 Sesamfrø 0,01(*)  0,01(*)  

0401050 Solsikkefrø 0,01(*)  0,01(*)  

0401060 Rapsfrø (rybs) 0,2  0,02 (+)  

0401070 Soyabønner 0,01(*)  0,01(*)  

0401080 Sennepsfrø 0,01(*)  0,01(*)  

0401090 Bomullsfrø 0,7  0,01(*)  

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien) 0,01(*)  0,01(*)  

0401110 Saflortistel 0,01(*)  0,01(*)  

0401120 Agurkurt (hageormehode (Echium plantagineum), åkersteinfrø 

(Buglossoides arvensis)) 

0,01(*)  0,01(*)  
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0401130 Oljedodre 0,01(*)  0,01(*)  

0401140 Hampefrø 0,01(*)  0,01(*)  

0401150 Ricinus 0,01(*)  0,01(*)  

0401990 Andre 0,01(*)  0,01(*)  

0402000 ii) Oljeholdige frukter 0,01(*)  0,01(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje     

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)     

0402030 Oljepalmefrukt     

0402040 Kapok     

0402990 Andre     

0500000 5. KORN     

0500010 Bygg 0,01(*) 0,05 0,3 0,05(*) (+) 

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0500030 Mais 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0500050 Havre 0,01(*) 0,01(*) 0,3 0,05(*) (+) 

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0500070 Rug 0,01(*) 0,05 0,05 0,05(*) (+) 

0500080 Sorghum/durra 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 0,03 0,05 0,05 0,05(*) (+) 

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis)) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0610000 i) Te     

0620000 ii) Kaffebønner     

0630000 iii) Urtete (tørket)     

0631000 a) Blomster     

0631010 Kamilleblomster     

0631020 Hibiskus     

0631030 Roseblader     

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))     

0631050 Lind     

0631990 Andre     
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0632000 b) Blader     

0632010 Jordbærblader     

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)     

0632030 Maté     

0632990 Andre     

0633000 c) Røtter     

0633010 Vendelrot     

0633020 Ginsengrot     

0633990 Andre     

0639000 d) Andre urteteer     

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)     

0650000 v) Johannesbrød     

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER     

0810000 i) Frø 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0810010 Anisfrø     

0810020 Svartkarve     

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)     

0810040 Korianderfrø     

0810050 Spisskummenfrø     

0810060 Dillfrø     

0810070 Fennikelfrø     

0810080 Bukkhornkløver     

0810090 Muskatnøtt     

0810990 Andre     

0820000 ii) Frukt og bær 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde     

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)     

0820030 Karve     

0820040 Kardemomme     

0820050 Einebær     

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper)     
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0820070 Vaniljestenger     

0820080 Tamarind     

0820990 Andre     

0830000 iii) Bark 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel (kassia)     

0830990 Andre     

0840000 iv) Røtter eller jordstengler     

0840010 Lakris 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850000 v) Knopper 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik     

0850020 Kapers     

0850990 Andre     

0860000 vi) Blomsterarr 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran     

0860990 Andre     

0870000 vii) Frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme     

0870990 Andre     

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)     

0900020 Sukkerrør     

0900030 Sikorirøtter     

0900990 Andre     

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR (+)   (+) 

1010000 i) Vev   0,01(*)  

1011000 a) Svin    0,1(*) 

1011010 Muskelvev 0,02(*) 0,02(*)   
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1011020 Fett 0,02(*) 0,02(*)   

1011030 Lever 0,1(*) 0,01(*)   

1011040 Nyrer 0,1(*) 0,01(*)   

1011050 Spiselig slakteavfall 0,02(*) 0,02(*)   

1011990 Andre 0,02(*) 0,02(*)   

1012000 b) Storfe     

1012010 Muskelvev 0,05 0,05 (+)  0,1(*) 

1012020 Fett 0,05 0,05  0,1(*) 

1012030 Lever 0,1(*) 0,05 (+)  0,1(*) 

1012040 Nyrer 0,2 0,05 (+)  0,2 

1012050 Spiselig slakteavfall 0,02(*) 0,02(*)  0,1(*) 

1012990 Andre 0,02(*) 0,02(*)  0,1(*) 

1013000 c) Sau     

1013010 Muskelvev 0,05 0,05 (+)  0,1(*) 

1013020 Fett 0,05 0,05  0,1(*) 

1013030 Lever 0,1(*) 0,05 (+)  0,1(*) 

1013040 Nyrer 0,2 0,05 (+)  0,2 

1013050 Spiselig slakteavfall 0,02(*) 0,02(*)  0,1(*) 

1013990 Andre 0,02(*) 0,02(*)  0,1(*) 

1014000 d) Geit     

1014010 Muskelvev 0,05 0,05 (+)  0,1(*) 

1014020 Fett 0,05 0,05  0,1(*) 

1014030 Lever 0,1(*) 0,05 (+)  0,1(*) 

1014040 Nyrer 0,2 0,05 (+)  0,2 

1014050 Spiselig slakteavfall 0,02(*) 0,02(*)  0,1(*) 

1014990 Andre 0,02(*) 0,02(*)  0,1(*) 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler     

1015010 Muskelvev 0,05 0,05 (+)  0,1(*) 

1015020 Fett 0,05 0,05  0,1(*) 

1015030 Lever 0,1(*) 0,05 (+)  0,1(*) 

1015040 Nyrer 0,2 0,05 (+)  0,2 
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1015050 Spiselig slakteavfall 0,02(*) 0,02(*)  0,1(*) 

1015990 Andre 0,02(*) 0,02(*)  0,1(*) 

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due    0,05(*) 

1016010 Muskelvev 0,02(*) 0,02(*)   

1016020 Fett 0,02(*) 0,02(*)   

1016030 Lever 0,1(*) 0,01(*)   

1016040 Nyrer 0,1(*) 0,01(*)   

1016050 Spiselig slakteavfall 0,02(*) 0,02(*)   

1016990 Andre 0,02(*) 0,02(*)   

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien)     

1017010 Muskelvev 0,05 0,05 (+)  0,1(*) 

1017020 Fett 0,05 0,05  0,1(*) 

1017030 Lever 0,1(*) 0,05 (+)  0,1(*) 

1017040 Nyrer 0,2 0,05 (+)  0,2 

1017050 Spiselig slakteavfall 0,02(*) 0,02(*)  0,1(*) 

1017990 Andre 0,02(*) 0,02(*)  0,1(*) 

1020000 ii) Melk 0,05 0,01 0,01 0,05 

1020010 Storfe     

1020020 Sau     

1020030 Geit     

1020040 Hest     

1020990 Andre     

1030000 iii) Fugleegg 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1030010 Kylling     

1030020 And     

1030030 Gås     

1030040 Vaktel     

1030990 Andre     

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning (honning 

i vokskaker)) 

0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 
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1060000 vi) Snegler 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 

 (a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

 (*) Angir bestemmelsesgrensen. 

 (**)  Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien som fastsatt i del B i vedlegg III, gjelder for. 

 (F)  =  Løselig i fett 

Acetamiprid (R) 

 (R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

(+) Acetamiprid – kode 1000000 unntatt 1040000: Summen av acetamiprid og N-desmetyl-acetamiprid (IM-2-1), uttrykt som acetamiprid. 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 5. februar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0140010 Aprikoser 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i 

kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til 

artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 5. februar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 

1010000 i) Vev 

1011000 a) Svin 

1011010 Muskelvev 

1011020 Fett 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1011050 Spiselig slakteavfall 

1011990 Andre 

1012000 b) Storfe 

1012010 Muskelvev 

1012020 Fett 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall 

1012990 Andre 

1013000 c) Sau 

1013010 Muskelvev 

1013020 Fett 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall 
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1013990 Andre 

1014000 d) Geit 

1014010 Muskelvev 

1014020 Fett 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall 

1014990 Andre 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler 

1015010 Muskelvev 

1015020 Fett 

1015030 Lever 

1015040 Nyrer 

1015050 Spiselig slakteavfall 

1015990 Andre 

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due 

1016010 Muskelvev 

1016020 Fett 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer 

1016050 Spiselig slakteavfall 

1016990 Andre 

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien) 

1017010 Muskelvev 

1017020 Fett 

1017030 Lever 

1017040 Nyrer 

1017050 Spiselig slakteavfall 

1017990 Andre 

1020000 ii) Melk 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1020040 Hest 
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1020990 Andre 

1030000 iii) Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 

1060000 vi) Snegler 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 

Isoproturon 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet, stoffskifte i vekster og restanalyseforsøk mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 5. februar 2016, og i motsatt fall 

vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0256020 Gressløk 

0256070 Timian (merian, oregano) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i 

kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til 

artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om stoffskifte- og fôringsundersøkelser for husdyr mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 5. februar 2016, og i motsatt fall vil den ta 

hensyn til at opplysningene mangler. 

1012010 Muskelvev 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder for lever og nyrer mangler. Når grenseverdien vurderes på 

nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 5. februar 2016, 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 stoffskifte- og fôringsundersøkelser for husdyr mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 5. februar 2016, og i motsatt fall vil den ta 

hensyn til at opplysningene mangler. 

1013010 Muskelvev 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder for lever og nyrer mangler. Når grenseverdien vurderes på 

nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 5. februar 2016, 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 stoffskifte- og fôringsundersøkelser for husdyr mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 5. februar 2016, og i motsatt fall vil den ta 

hensyn til at opplysningene mangler. 

1014010 Muskelvev 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder for lever og nyrer mangler. Når grenseverdien vurderes på 

nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 5. februar 2016, 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 stoffskifte- og fôringsundersøkelser for husdyr mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 5. februar 2016, og i motsatt fall vil den ta 

hensyn til at opplysningene mangler. 

1015010 Muskelvev 
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder for lever og nyrer mangler. Når grenseverdien vurderes på 

nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 5. februar 2016, 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 stoffskifte- og fôringsundersøkelser for husdyr mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 5. februar 2016, og i motsatt fall vil den ta 

hensyn til at opplysningene mangler. 

1017010 Muskelvev 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder for lever og nyrer mangler. Når grenseverdien vurderes på 

nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 5. februar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

1017030 Lever 

1017040 Nyrer 

Pikoksystrobin (F) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 5. februar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0401060 Rapsfrø (rybs) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i 

kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til 

artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Pyrimetanil (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Pyrimetanil – kode 1020000: Summen av pyrimetanil og 2-anilino-4,6-dimetylpyrimidin-5-ol uttrykt som pyrimetanil 

Pyrimetanil – kode 1011000/1012000/1013000/1014000/1015000/1017000: Summen av pyrimetanil og 2-(4-hydroksyanilino)-4. 6-dimetylpyrimidin uttrykt som 

pyrimetanil. 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om stoffskifte i vekster med frøbehandling mangler. Når grenseverdien vurderes 

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 5. februar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0500010 Bygg 

0500050 Havre 

0500070 Rug 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i 

kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til 

artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 5. februar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

 1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 

 1010000 i) Vev 

 1011000 a) Svin 

 1011010 Muskelvev 

 1011020 Fett 

 1011030 Lever 

 1011040 Nyrer 

 1011050 Spiselig slakteavfall 

 1011990 Andre 
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 1012000 b) Storfe 

 1012010 Muskelvev 

 1012020 Fett 

 1012030 Lever 

 1012040 Nyrer 

 1012050 Spiselig slakteavfall 

 1012990 Andre 

 1013000 c) Sau 

 1013010 Muskelvev 

 1013020 Fett 

 1013030 Lever 

 1013040 Nyrer 

 1013050 Spiselig slakteavfall 

 1013990 Andre 

 1014000 d) Geit 

 1014010 Muskelvev 

 1014020 Fett 

 1014030 Lever 

 1014040 Nyrer 

 1014050 Spiselig slakteavfall 

 1014990 Andre 

 1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler 

 1015010 Muskelvev 

 1015020 Fett 

 1015030 Lever 

 1015040 Nyrer 

 1015050 Spiselig slakteavfall 

 1015990 Andre 

 1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due 

 1016010 Muskelvev 

 1016020 Fett 

 1016030 Lever 

 1016040 Nyrer 

 1016050 Spiselig slakteavfall 

 1016990 Andre 
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 1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien) 

 1017010 Muskelvev 

 1017020 Fett 

 1017030 Lever 

 1017040 Nyrer 

 1017050 Spiselig slakteavfall 

 1017990 Andre 

 1020000 ii) Melk 

 1020010 Storfe 

 1020020 Sau 

 1020030 Geit 

 1020040 Hest 

 1020990 Andre 

 1030000 iii) Fugleegg 

 1030010 Kylling 

 1030020 And 

 1030030 Gås 

 1030040 Vaktel 

 1030990 Andre 

 1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 

 1060000 vi) Snegler 

 1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt)» 

b)  Følgende kolonner for klortoluron og trineksapak tilføyes: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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1 2 3 4 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  0,01 

0110000 i) Sitrusfrukter 0,01(*)  

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

hybrider) 

  

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)   
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0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/Buddhas hånd (Citrus medica var. sarcodactylis))   

0110040 Limetter   

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

reticulata x sinensis)) 

  

0110990 Andre   

0120000 ii) Nøtter 0,02(*)  

0120010 Mandler   

0120020 Paranøtter   

0120030 Kasjunøtter   

0120040 Kastanjer   

0120050 Kokosnøtter   

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)   

0120070 Macadamianøtter   

0120080 Pekannøtter   

0120090 Pinjekjerner   

0120100 Pistasienøtter   

0120110 Valnøtter   

0120990 Andre   

0130000 iii) Kjernefrukter   

0130010 Epler (villepler) 0,05(*) (+)  

0130020 Pærer (japanske pærer) 0,05(*) (+)  

0130030 Kveder 0,01(*)  

0130040 Mispel 0,01(*)  

0130050 Japansk mispel 0,01(*)  

0130990 Andre 0,01(*)  

0140000 iv) Steinfrukter 0,01(*)  

0140010 Aprikoser   

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)   

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)   

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

(Ziziphus zizyphus)) 

  

0140990 Andre   
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0150000 v) Bær og småfrukter 0,01(*)  

0151000 a) Borddruer og vindruer   

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 b) Jordbær   

0153000 c) Bær fra halvbusker   

0153010 Bjørnebær   

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

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

Rubus idaeus)) 

  

0153990 Andre   

0154000 d) Andre småfrukter og bær   

0154010 Blåbær   

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

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips   

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)   

0154050 Nyper   

0154060 Morbær (melbær)   

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))   

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

trær) 

  

0154990 Andre   

0160000 vi) Forskjellige frukter 0,01(*)  

0161000 a) Spiselig skall   

0161010 Dadler   

0161020 Fikener   

0161030 Bordoliven   

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

x Fortunella spp.)) 

  

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)   

0161060 Daddelplommer   

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

surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

  

0161990 Andre   
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0162000 b) Uspiselig skall, små   

0162010 Kiwier   

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

0162030 Pasjonsfrukt   

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)   

0162050 Stjerneepler   

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot/gul 

sapot, mammeysapot) 

  

0162990 Andre   

0163000 c) Uspiselig skall, store   

0163010 Avokadoer   

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)   

0163030 Mango   

0163040 Papaya   

0163050 Granatepler   

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

mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

  

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))   

0163080 Ananas   

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)   

0163100 Durian   

0163110 Surannona (guanabana)   

0163990 Andre   

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   

0210000 i) Rot- og knollvekster 0,01(*) 0,01(*) 

0211000 a) Poteter   

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster   

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

0212020 Søtpoteter   

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)   

0212040 Arrowrot   

0212990 Andre   
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0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   

0213010 Rødbeter   

0213020 Gulrøtter   

0213030 Knollselleri   

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)   

0213050 Jordskokk (kinaskokk)   

0213060 Pastinakk   

0213070 Rotpersille   

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

(Cyperus esculentus)) 

  

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

0213100 Kålrot   

0213110 Neper   

0213990 Andre   

0220000 ii) Løk 0,01(*) 0,01(*) 

0220010 Hvitløk   

0220020 Kepaløk (annen løk, sølvløk)   

0220030 Sjalottløk   

0220040 Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter)   

0220990 Andre   

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,01(*) 

0231000 a) Søtvierfamilien   

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

og L. chinense), tretomat) 

  

0231020 Paprika (chilipepper)   

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

0231040 Okra   

0231990 Andre   

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall   

0232010 Slangeagurker   

0232020 Sylteagurker   

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

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

cucumerina), teroi/kantagurk) 

  

0232990 Andre   
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0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall   

0233010 Meloner (hornmelon)   

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))   

0233030 Vannmeloner   

0233990 Andre   

0234000 d) Sukkermais (babymais)   

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker   

0240000 iv) Kål 0,01(*) 0,01(*) 

0241000 a) Blomsterkål   

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)   

0241020 Blomkål   

0241990 Andre   

0242000 b) Hodekål   

0242010 Rosenkål   

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)   

0242990 Andre   

0243000 c) Bladkål   

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

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

0243990 Andre   

0244000 d) Knutekål   

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter   

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,01(*) 0,01(*) 

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat)   

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

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf 

(C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), løvetann (blader)) 

  

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)   

0251050 Vårkarse   

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

0251070 Sareptasennep   



10.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/157 

 

1 2 3 4 

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

og andre unge spirer, herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

  

0251990 Andre   

0252000 b) Spinat og lignende (blader) 0,01(*) 0,01(*) 

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

bitterblad/bitawiri) 

  

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

(Salsola soda)) 

  

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)   

0252990 Andre   

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, chaom (Acacia pennata)) 0,01(*) 0,01(*) 

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/Morning glory 

(Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 

0,01(*) 0,01(*) 

0255000 e) Salatsikori 0,01(*) 0,01(*) 

0256000 f) Urter 0,02(*) 0,02(*) 

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   

0256030 Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og 

andre Apiacea-blader, koriander/meksikansk koriander, cilantro/lang koriander 

(Eryngium foetidum)) 

  

0256040 Persille (blader av rotpersille)   

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

0256060 Rosmarin   

0256070 Timian (merian, oregano)   

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

sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, 

karriblader) 

  

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)   

0256100 Estragon (isop)   

0256990 Andre   

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,01(*) 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), 

snittbønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

  

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner)   

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)   

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)   
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0260050 Linser   

0260990 Andre   

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,01(*) 0,01(*) 

0270010 Asparges   

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)   

0270030 Hageselleri   

0270040 Fennikel   

0270050 Artisjokk (bananblomst)   

0270060 Purre   

0270070 Rabarbra   

0270080 Bambusskudd   

0270090 Palmehjerter   

0270990 Andre   

0280000 viii) Sopp 0,01(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler))   

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)   

0280990 Andre   

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*) 0,01(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*)  

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans), flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 

bondebønner, vignabønner) 

 10 (+) 

0300020 Linser  0,02(*) 

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)  0,02(*) 

0300040 Søtlupiner  0,02(*) 

0300990 Andre  0,02(*) 

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02(*)  

0401000 i) Oljeholdige frø   

0401010 Linfrø  0,01(*) 

0401020 Jordnøtter  0,01(*) 

0401030 Valmuefrø  2 

0401040 Sesamfrø  0,01(*) 

0401050 Solsikkefrø  0,01(*) 
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0401060 Rapsfrø (rybs)  2 

0401070 Soyabønner  0,01(*) 

0401080 Sennepsfrø  0,01(*) 

0401090 Bomullsfrø  0,01(*) 

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)  0,01(*) 

0401110 Saflortistel  0,01(*) 

0401120 Agurkurt (hageormehode (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides arvensis))  0,01(*) 

0401130 Oljedodre  0,01(*) 

0401140 Hampefrø  0,01(*) 

0401150 Ricinus  0,01(*) 

0401990 Andre  0,01(*) 

0402000 ii) Oljeholdige frukter  0,01(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)   

0402030 Oljepalmefrukt   

0402040 Kapok   

0402990 Andre   

0500000 5. KORN   

0500010 Bygg 0,1 (+) 0,5 

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa) 0,01(*) 0,02(*) 

0500030 Mais 0,01(*) 0,02(*) 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse) 0,01(*) 0,02(*) 

0500050 Havre 0,1 (+) 0,5 

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 0,01(*) 0,02(*) 

0500070 Rug 0,1 (+) 0,5 

0500080 Sorghum/durra 0,01(*) 0,02(*) 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 0,1 (+) 0,5 

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis)) 0,01(*) 0,02(*) 

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*) 0,05(*) 

0610000 i) Te   

0620000 ii) Kaffebønner   
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0630000 iii) Urtete (tørket)   

0631000 a) Blomster   

0631010 Kamilleblomster   

0631020 Hibiskus   

0631030 Roseblader   

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))   

0631050 Lind   

0631990 Andre   

0632000 b) Blader   

0632010 Jordbærblader   

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)   

0632030 Maté   

0632990 Andre   

0633000 c) Røtter   

0633010 Vendelrot   

0633020 Ginsengrot   

0633990 Andre   

0639000 d) Andre urteteer   

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)   

0650000 v) Johannesbrød   

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,05(*) 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER   

0810000 i) Frø 0,05(*) 0,05(*) 

0810010 Anisfrø   

0810020 Svartkarve   

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)   

0810040 Korianderfrø   

0810050 Spisskummenfrø   

0810060 Dillfrø   

0810070 Fennikelfrø   

0810080 Bukkhornkløver   
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0810090 Muskatnøtt   

0810990 Andre   

0820000 ii) Frukt og bær 0,05(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde   

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)   

0820030 Karve   

0820040 Kardemomme   

0820050 Einebær   

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper)   

0820070 Vaniljestenger   

0820080 Tamarind   

0820990 Andre   

0830000 iii) Bark 0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel (kassia)   

0830990 Andre   

0840000 iv) Røtter eller jordstengler   

0840010 Lakris 0,05(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 

0850000 v) Knopper 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik   

0850020 Kapers   

0850990 Andre   

0860000 vi) Blomsterarr 0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran   

0860990 Andre   

0870000 vii) Frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre   
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0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre   

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR   

1010000 i) Vev   

1011000 a) Svin   

1011010 Muskelvev 0,02(*) 0,01(*) 

1011020 Fett 0,01(*) 0,01(*) 

1011030 Lever 0,01(*) 0,01(*) 

1011040 Nyrer 0,01(*) 0,05 

1011050 Spiselig slakteavfall 0,01(*) 0,01(*) 

1011990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 

1012000 b) Storfe 0,05  

1012010 Muskelvev (+) 0,01(*) 

1012020 Fett  0,01(*) 

1012030 Lever  0,01(*) 

1012040 Nyrer  0,05 

1012050 Spiselig slakteavfall  0,01(*) 

1012990 Andre  0,01(*) 

1013000 c) Sau 0,05  

1013010 Muskelvev (+) 0,01(*) 

1013020 Fett  0,01(*) 

1013030 Lever  0,01(*) 

1013040 Nyrer  0,05 

1013050 Spiselig slakteavfall  0,01(*) 

1013990 Andre  0,01(*) 

1014000 d) Geit 0,05  

1014010 Muskelvev (+) 0,01(*) 

1014020 Fett  0,01(*) 
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1014030 Lever  0,01(*) 

1014040 Nyrer  0,05 

1014050 Spiselig slakteavfall  0,01(*) 

1014990 Andre  0,01(*) 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler 0,05  

1015010 Muskelvev (+) 0,01(*) 

1015020 Fett  0,01(*) 

1015030 Lever  0,01(*) 

1015040 Nyrer  0,05 

1015050 Spiselig slakteavfall  0,01(*) 

1015990 Andre  0,01(*) 

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due  0,01(*) 

1016010 Muskelvev 0,02(*)  

1016020 Fett 0,01(*)  

1016030 Lever 0,01(*)  

1016040 Nyrer 0,01(*)  

1016050 Spiselig slakteavfall 0,01(*)  

1016990 Andre 0,01(*)  

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien) 0,05  

1017010 Muskelvev (+) 0,01(*) 

1017020 Fett  0,01(*) 

1017030 Lever  0,01(*) 

1017040 Nyrer  0,05 

1017050 Spiselig slakteavfall  0,01(*) 

1017990 Andre  0,01(*) 

1020000 ii) Melk 0,01 0,01 

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   
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1030000 iii) Fugleegg 0,02(*) 0,01(*) 

1030010 Kylling   

1030020 And   

1030030 Gås   

1030040 Vaktel   

1030990 Andre   

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning (honning i vokskaker)) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,02(*) 0,01(*) 

1060000 vi) Snegler 0,02(*) 0,01(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,02(*) 0,01(*) 

 (a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

 (*) Angir bestemmelsesgrensen. 

 (**)  Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien som fastsatt i del B i vedlegg III, gjelder for. 

(F)  = Løselig i fett 

Klortoluron 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet, analysemetoder, stoffskifte i vekster og restanalyseforsøk 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 5. februar 2016, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130010 Epler (villepler) 

0130020 Pærer (japanske pærer) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 5. februar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0500010 Bygg 

0500050 Havre 

0500070 Rug 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i 

kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til 

artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om stoffskifte- og fôringsundersøkelser for husdyr mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 5. februar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn 

til at opplysningene mangler. 

1012010 Muskelvev 

1013010 Muskelvev 

1014010 Muskelvev 

1015010 Muskelvev 

1017010 Muskelvev 

Trineksapak (summen av trineksapak (syre) og dets salter, uttrykt som trineksapak) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 5. februar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0300010 Bøn Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans), flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i 

kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til 

artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

 0840040 Pepperrot» 
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c)  Kolonnen for daminozid utgår. 

2)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  I del A utgår kolonnene for butralin, klortoluron og trineksapak. 

b)  I del B utgår kolonnene for acetamiprid, daminozid, isoproturon, pikoksystrobin og pyrimetanil. 

3)  I vedlegg V tilføyes følgende kolonner for butralin og daminozid: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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1 2 3 4 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER   

0110000 i) Sitrusfrukter 0,01(*) 0,02(*) 

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

hybrider) 

  

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

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

0110040 Limetter   

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

reticulata x sinensis)) 

  

0110990 Andre   

0120000 ii) Nøtter 0,02(*) 0,1(*) 

0120010 Mandler   

0120020 Paranøtter   

0120030 Kasjunøtter   

0120040 Kastanjer   

0120050 Kokosnøtter   

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)   

0120070 Macadamianøtter   

0120080 Pekannøtter   

0120090 Pinjekjerner   

0120100 Pistasienøtter   

0120110 Valnøtter   

0120990 Andre   
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0130000 iii) Kjernefrukter 0,01(*) 0,02(*) 

0130010 Epler (villepler)   

0130020 Pærer (japanske pærer)   

0130030 Kveder   

0130040 Mispel   

0130050 Japansk mispel   

0130990 Andre   

0140000 iv) Steinfrukter 0,01(*) 0,02(*) 

0140010 Aprikoser   

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)   

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)   

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

(Ziziphus zizyphus)) 

  

0140990 Andre   

0150000 v) Bær og småfrukter 0,01(*) 0,02(*) 

0151000 a) Borddruer og vindruer   

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 b) Jordbær   

0153000 c) Bær fra halvbusker   

0153010 Bjørnebær   

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

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

Rubus idaeus)) 

  

0153990 Andre   

0154000 d) Andre småfrukter og bær   

0154010 Blåbær   

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

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips   

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)   

0154050 Nyper   

0154060 Morbær (melbær)   
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0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))   

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

trær) 

  

0154990 Andre   

0160000 vi) Forskjellige frukter 0,01(*) 0,02(*) 

0161000 a) Spiselig skall   

0161010 Dadler   

0161020 Fikener   

0161030 Bordoliven   

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

x Fortunella spp.)) 

  

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)   

0161060 Daddelplommer   

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

surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

  

0161990 Andre   

0162000 b) Uspiselig skall, små   

0162010 Kiwier   

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

0162030 Pasjonsfrukt   

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)   

0162050 Stjerneepler   

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot/gul 

sapot, mammeysapot) 

  

0162990 Andre   

0163000 c) Uspiselig skall, store   

0163010 Avokadoer   

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)   

0163030 Mango   

0163040 Papaya   

0163050 Granatepler   

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

mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

  

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))   
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0163080 Ananas   

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)   

0163100 Durian   

0163110 Surannona (guanabana)   

0163990 Andre   

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   

0210000 i) Rot- og knollvekster 0,01(*) 0,02(*) 

0211000 a) Poteter   

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster   

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

0212020 Søtpoteter   

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)   

0212040 Arrowrot   

0212990 Andre   

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   

0213010 Rødbeter   

0213020 Gulrøtter   

0213030 Knollselleri   

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)   

0213050 Jordskokk (kinaskokk)   

0213060 Pastinakk   

0213070 Rotpersille   

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

(Cyperus esculentus)) 

  

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

0213100 Kålrot   

0213110 Neper   

0213990 Andre   

0220000 ii) Løk 0,01(*) 0,02(*) 

0220010 Hvitløk   

0220020 Kepaløk (annen løk, sølvløk)   
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0220030 Sjalottløk   

0220040 Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter)   

0220990 Andre   

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,02(*) 

0231000 a) Søtvierfamilien   

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

L. chinense), tretomat) 

  

0231020 Paprika (chilipepper)   

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

0231040 Okra   

0231990 Andre   

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall   

0232010 Slangeagurker   

0232020 Sylteagurker   

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

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

cucumerina), teroi/kantagurk) 

  

0232990 Andre   

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall   

0233010 Meloner (hornmelon)   

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))   

0233030 Vannmeloner   

0233990 Andre   

0234000 d) Sukkermais (babymais)   

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker   

0240000 iv) Kål 0,01(*) 0,02(*) 

0241000 a) Blomsterkål   

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)   

0241020 Blomkål   

0241990 Andre   

0242000 b) Hodekål   

0242010 Rosenkål   

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)   
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0242990 Andre   

0243000 c) Bladkål   

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

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

0243990 Andre   

0244000 d) Knutekål   

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter   

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,01(*) 0,02(*) 

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat)   

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

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf 

(C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), løvetann (blader)) 

  

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)   

0251050 Vårkarse   

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

0251070 Sareptasennep   

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

og andre unge spirer, herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

  

0251990 Andre   

0252000 b) Spinat og lignende (blader) 0,01(*) 0,02(*) 

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

bitterblad/bitawiri) 

  

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

(Salsola soda)) 

  

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)   

0252990 Andre   

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, chaom (Acacia pennata)) 0,01(*) 0,02(*) 

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/Morning glory 

(Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 

0,01(*) 0,02(*) 

0255000 e) Salatsikori 0,01(*) 0,02(*) 

0256000 f) Urter 0,02(*) 0,05(*) 

0256010 Kjørvel   
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0256020 Gressløk   

0256030 Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og 

andre Apiacea-blader, koriander/meksikansk koriander, cilantro/lang koriander (Eryngium 

foetidum)) 

  

0256040 Persille (blader av rotpersille)   

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

0256060 Rosmarin   

0256070 Timian (merian, oregano)   

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

sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, 

karriblader) 

  

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)   

0256100 Estragon (isop)   

0256990 Andre   

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,01(*) 0,02(*) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), 

snittbønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

  

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner)   

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)   

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)   

0260050 Linser   

0260990 Andre   

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,01(*) 0,02(*) 

0270010 Asparges   

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)   

0270030 Hageselleri   

0270040 Fennikel   

0270050 Artisjokk (bananblomst)   

0270060 Purre   

0270070 Rabarbra   

0270080 Bambusskudd   

0270090 Palmehjerter   

0270990 Andre   
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0280000 viii) Sopp 0,01(*) 0,02(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler))   

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)   

0280990 Andre   

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*) 0,02(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 0,02(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans), flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 

bondebønner, vignabønner) 

  

0300020 Linser   

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)   

0300040 Søtlupiner   

0300990 Andre   

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02(*) 0,1(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø   

0401010 Linfrø   

0401020 Jordnøtter   

0401030 Valmuefrø   

0401040 Sesamfrø   

0401050 Solsikkefrø   

0401060 Rapsfrø (rybs)   

0401070 Soyabønner   

0401080 Sennepsfrø   

0401090 Bomullsfrø   

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)   

0401110 Saflortistel   

0401120 Agurkurt (hageormehode (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides arvensis))   

0401130 Oljedodre   

0401140 Hampefrø   

0401150 Ricinus   

0401990 Andre   
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0402000 ii) Oljeholdige frukter   

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)   

0402030 Oljepalmefrukt   

0402040 Kapok   

0402990 Andre   

0500000 5. KORN 0,01(*) 0,02(*) 

0500010 Bygg   

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)   

0500030 Mais   

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse)   

0500050 Havre   

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))   

0500070 Rug   

0500080 Sorghum/durra   

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)   

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))   

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*) 0,1(*) 

0610000 i) Te   

0620000 ii) Kaffebønner   

0630000 iii) Urtete (tørket)   

0631000 a) Blomster   

0631010 Kamilleblomster   

0631020 Hibiskus   

0631030 Roseblader   

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))   

0631050 Lind   

0631990 Andre   

0632000 b) Blader   

0632010 Jordbærblader   

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)   

0632030 Maté   
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0632990 Andre   

0633000 c) Røtter   

0633010 Vendelrot   

0633020 Ginsengrot   

0633990 Andre   

0639000 d) Andre urteteer   

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)   

0650000 v) Johannesbrød   

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,05(*) 0,1(*) 

0800000 8. KRYDDER   

0810000 i) Frø 0,05(*) 0,1(*) 

0810010 Anisfrø   

0810020 Svartkarve   

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)   

0810040 Korianderfrø   

0810050 Spisskummenfrø   

0810060 Dillfrø   

0810070 Fennikelfrø   

0810080 Bukkhornkløver   

0810090 Muskatnøtt   

0810990 Andre   

0820000 ii) Frukt og bær 0,05(*) 0,1(*) 

0820010 Allehånde   

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)   

0820030 Karve   

0820040 Kardemomme   

0820050 Einebær   

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper)   

0820070 Vaniljestenger   

0820080 Tamarind   

0820990 Andre   
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0830000 iii) Bark 0,05(*) 0,1(*) 

0830010 Kanel (kassia)   

0830990 Andre   

0840000 iv) Røtter eller jordstengler   

0840010 Lakris 0,05(*) 0,1(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 0,1(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,1(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 0,1(*) 

0850000 v) Knopper 0,05(*) 0,1(*) 

0850010 Kryddernellik   

0850020 Kapers   

0850990 Andre   

0860000 vi) Blomsterarr 0,05(*) 0,1(*) 

0860010 Safran   

0860990 Andre   

0870000 vii) Frøkapper 0,05(*) 0,1(*) 

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre   

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,02(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre   

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR   

1010000 i) Vev 0,01(*) 0,02(*) 

1011000 a) Svin   

1011010 Muskelvev   

1011020 Fett   

1011030 Lever   

1011040 Nyrer   

1011050 Spiselig slakteavfall   
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1011990 Andre   

1012000 b) Storfe   

1012010 Muskelvev   

1012020 Fett   

1012030 Lever   

1012040 Nyrer   

1012050 Spiselig slakteavfall   

1012990 Andre   

1013000 c) Sau   

1013010 Muskelvev   

1013020 Fett   

1013030 Lever   

1013040 Nyrer   

1013050 Spiselig slakteavfall   

1013990 Andre   

1014000 d) Geit   

1014010 Muskelvev   

1014020 Fett   

1014030 Lever   

1014040 Nyrer   

1014050 Spiselig slakteavfall   

1014990 Andre   

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler   

1015010 Muskelvev   

1015020 Fett   

1015030 Lever   

1015040 Nyrer   

1015050 Spiselig slakteavfall   

1015990 Andre   

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due   

1016010 Muskelvev   

1016020 Fett   

1016030 Lever   
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1016040 Nyrer   

1016050 Spiselig slakteavfall   

1016990 Andre   

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien)   

1017010 Muskelvev   

1017020 Fett   

1017030 Lever   

1017040 Nyrer   

1017050 Spiselig slakteavfall   

1017990 Andre   

1020000 ii) Melk 0,01(*) 0,02(*) 

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   

1030000 iii) Fugleegg 0,01(*) 0,02(*) 

1030010 Kylling   

1030020 And   

1030030 Gås   

1030040 Vaktel   

1030990 Andre   

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning (honning i vokskaker)) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,01(*) 0,02(*) 

1060000 vi) Snegler 0,01(*) 0,02(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,01(*) 0,02(*) 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

Butralin 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i 

kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til 

artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Daminozid (summen av daminozid og 1,1-dimetyl-hydrazin (UDHM), uttrykt som daminozid) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i 

kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til 

artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

 0840040 Pepperrot» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 214/2014 

av 25. februar 2014 

om endring av vedlegg II, IV, XI, XII og XVIII til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF 

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

deler og tekniske enheter til slike motorvogner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme 

for godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av 

systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved direktiv 2007/46/EF opprettes en harmonisert 

ramme som inneholder administrative bestemmelser og 

alminnelige tekniske krav for alle nye kjøretøyer. 

Direktivet inneholder blant annet en liste over rettsakter 

som fastsetter hvilke tekniske krav kjøretøyer må 

oppfylle for å få EF-typegodkjenning. Direktiv 

2007/46/EF har dessuten gjort EF-typegodkjenning av 

hele kjøretøyer påbudt for spesialkjøretøyer i samsvar 

med tidsplanen i direktivets vedlegg XIX. 

2)  Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 661/2009(2) ble det innført nye sikkerhets-

funksjoner for kjøretøyer, og flere direktiver ble 

opphevet og erstattet med tilsvarende reglementer fra 

De forente nasjoners økonomiske kommisjon for 

Europa (UN-ECE) . 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 69 av 8.3.2014, s. 3, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 171/2014 av 

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 19. 

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

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 av 

13. juli 2009 om krav til typegodkjenning for den generelle 

sikkerheten for motorvogner, deres tilhengere og systemer, deler 

og separate tekniske enheter beregnet på slike motorvogner (EUT 

L 200 av 31.7.2009, s. 1). 

3)  Vedlegg XI til direktiv 2007/46/EF inneholder en liste 

over rettsakter som omhandler EF-typegodkjenning av 

spesialkjøretøyer, samt særlige bestemmelser for slike 

kjøretøyer. Vedlegg XI må tilpasses til de endringene 

som er innført ved forordning (EF) nr. 661/2009. 

Datoen for anvendelse av forordning (EF) 

nr. 661/2009 får anvendelse. 

4)  For å kunne harmonisere de tekniske kravene ved EF-

typegodkjenning av hele spesialkjøretøyer er det viktig 

å endre vedlegg II til direktiv 2007/46/EF og fastsette 

strengere krav for ambulanser og kjøretøyer som er 

tilgjengelige for rullestol. For å gi industrien tid til å 

tilpasse sine kjøretøyer får disse strengere kravene 

anvendelse bare for nye kjøretøytyper. 

5)  Vedlegg XVIII til direktiv 2007/46/EF var relevant for 

registrering av spesialkjøretøyer basert på delvis 

oppbygde kjøretøyer med nasjonal typegodkjenning. 

Ettersom EF-typegodkjenninger vil erstatte nasjonale 

typegodkjenninger fra de datoene som er oppført i 

vedlegg XIX til direktiv 2007/46/EF, bør vedlegg 

XVIII utgå ved utløpet av overgangsperioden 

omhandlet i vedlegg XIX til direktiv 2007/46/EF. 

6)  Del II i vedlegg IV til direktiv 2007/46/EF inneholder 

en liste over UN-ECE-reglementer som er godkjente 

alternativer til de direktivene som er nevnt i vedlegg 

IV del I. Ettersom de fleste av disse direktivene 

oppheves ved forordning (EF) nr. 661/2009 fra 

1. november 2014 og det vedtas et nytt UN-ECE-

reglement om sikkerhet for fotgjengere, bør de 

relevante punktene i del II i vedlegg IV til direktiv 

2007/46/EF ajourføres. Videre bør flere feil i vedlegg 

IV til nevnte direktiv rettes.  

2021/EØS/40/18 
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7)  Vedlegg XII til direktiv 2007/46/EF ble endret ved 

kommisjonsforordning (EU) 1229/2012(1) og ved 

kommisjonsforordning (EU) 1230/2012(2) på den 

samme datoen, og dette kan føre til uklarheter med 

hensyn til antallet enheter som tillates for kjøretøyer 

med typegodkjenning for små serier, ettersom 

forordning (EU) 1229/2012 ble utarbeidet med sikte på 

kunngjøring etter forordning (EU) 1230/2012. For å 

fjerne denne usikkerheten bør den konsoliderte 

versjonen av vedlegg XII, endret ved disse to 

rettsaktene, kunngjøres på nytt. 

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

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar 

med uttalelse fra Den tekniske komité for 

motorvogner. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I direktiv 2007/46/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Vedlegg II, IV, XI og XII endres i samsvar med vedlegget 

til denne forordningen. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) 1229/2012 av 10. desember 2012 

om endring av vedlegg IV og XII til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/46/EF om fastsettelse av en ramme for 

godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, 

deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) 

(EUT L 353 av 21.12.2012, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 1230/2012 av 12. desember 2012 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 661/2009 med hensyn til krav til typegodkjenning av masser 

og dimensjoner for motorvogner og deres tilhengere, og om 

endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF (EUT 

L 353 av 21.12.2012, s. 31). 

2)  Vedlegg XVIII utgår. 

Artikkel 2 

Fra 1. november 2014 skal nasjonale myndigheter anse 

samsvarssertifikater for kjøretøyer som ugyldige ved 

anvendelse av artikkel 26 nr. 1, med mindre de aktuelle 

typegodkjenningene er ajourført i samsvar med kravene i 

vedlegg XI til direktiv 2007/46/EF, endret ved denne 

forordningen. 

Tilleggskravene til pasientdelen i ambulanser i tillegg 1 til 

vedlegg XI til direktiv 2007/46/EF, samt tilleggskravene til 

prøving av festeutstyr for rullestol og sikringsutstyr for 

rullestolbrukere i kjøretøyer tilgjengelige for rullestol i tillegg 

3 til vedlegg XI til direktiv 2007/46/EF, får imidlertid 

anvendelse bare for nye kjøretøytyper fra 1. november 2014. 

Artikkel 3 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 1 nr. 2, artikkel 2 og vedleggets punkt 1 bokstav a) 

og punkt 2 bokstav b) i) får anvendelse fra 1. november 2014. 

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

Utferdiget i Brussel 25. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG 

I direktiv 2007/46/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II del A gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 5.3 skal lyde: 

«5.3. Ambulanse SC Kjøretøy i gruppe M som er beregnet på transport av syke eller skadde 

personer, og som er særlig utstyrt for et slikt formål.» 

b)  Nye nr. 5.11 og 5.12 skal lyde: 

«5.11. Motorvogn for 

ekstraordinær 

transport 

SL Trekkbil eller trekkbil for semitrailer i gruppe N3 som oppfyller alle 

følgende vilkår: 

a)  Den har minst to aksler, og minst halvparten av akslene (to av tre 

aksler dersom kjøretøyet har tre aksler, og tre av fem aksler dersom 

det har fem aksler) er konstruert for samtidig drift, uavhengig av om 

driften på den ene akselen kan frakoples. 

b)  Den er konstruert for å trekke eller skyve tilhengere for 

ekstraordinær transport i gruppe O4. 

c)  Den har en motoreffekt på minst 350 kW. 

d) Den kan utstyres med ytterligere en frontkopling for tung trekkbar 

masse. 

5.12. Redskapsbærer SM Terrenggående kjøretøy i gruppe N (som definert i nr. 2.3), utformet og 

konstruert for å trekke, skyve, bære og styre ulike typer utskiftbart utstyr 

a)  med minst to fastkoplingssteder for utstyret, 

b)  med standardiserte, mekaniske, hydrauliske og/eller elektriske 

grensesnitt (f.eks. kraftuttak) til energiforsyning og styring av 

utstyret nevnt over, og 

c)  som er i samsvar med definisjonen i ISO 3833-1977 avsnitt 3.1.4 

(spesialkjøretøy). 

Dersom kjøretøyet er utstyrt med en ekstra lasteplattform, skal dens 

lengde ikke overstige 

a)  1,4 ganger kjøretøyets framre eller bakre sporvidde, alt etter hvilken 

som er størst når kjøretøyet har to aksler, eller 

b)  2,0 ganger kjøretøyets framre eller bakre sporvidde, alt etter hvilken 

som er størst når kjøretøyet har mer enn to aksler.» 

2)  I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a) I del I gjøres følgende endringer: 

i)  I tabellen omnummereres nr. 2 til 2A, og nr. 38A skal lyde: 

«38A Hodestøtter, enten 

de er innbygd i 

kjøretøyets seter 

eller ikke 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 25 

X»          
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ii)  I tillegg 1 tabell 1 skal nye nr. 3B og 38A lyde: 

«3B Innretninger for 

underkjøringshinder bak 

(RUPD) og montering av 

dem; underkjøringshinder 

bak (RUP) 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 58 

 B» 

 

«38A Hodestøtter Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 25 

 X» 

iii)  I tillegg 1 tabell 2 utgår nr. 38, og nytt nr. 3B skal lyde: 

«3B Innretninger for 

underkjøringshinder bak 

(RUPD) og montering av 

dem; underkjøringshinder 

bak (RUP) 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 58 

 B» 

b)  I del II gjøres følgende endringer: 

i)  I tabellen utgår nr. 2–57. 

ii)  Nytt nr. 58 skal lyde: 

«58 Beskyttelse av fotgjengere 127 00 

Bremser (bremseassistent) 13-H 00 (supplement 9 og høyere)» 

3)  Vedlegg XI skal lyde: 

«VEDLEGG XI 

SPESIALKJØRETØYERS ART OG BESTEMMELSER OM DERES EF-TYPEGODKJENNING 

Tillegg 1 

Campingbiler, ambulanser og likbiler 

Nr. Emne Rettsakt M1 ≤ 2500 kg(*) M1 > 2500 kg(*) M2 M3 

1 Tillatt lydnivå Direktiv 70/157/EØF H G+H G+H G+H 

2 Utslipp (Euro 5 og 

6) fra lette 

kjøretøyer / tilgang 

til opplysninger 

Forordning (EF) 

nr. 715/2007 

Q(1) G+Q(1) G+Q(1)  

3 Drivstofftanker / 

underkjøringshinder 

bak 

Direktiv 70/221/EØF F(2) F(2) F(2) F(2) 

3A Forebygging av 

brannfare (tanker 

for flytende 

drivstoff) 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 34 

F(2) F(2) F(2) F(2) 
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Nr. Emne Rettsakt M1 ≤ 2500 kg(*) M1 > 2500 kg(*) M2 M3 

3B Innretninger for 

underkjøringshinder 

bak (RUPD) og 

montering av dem; 

underkjøringshinder 

bak (RUP) 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 58 

X X X X 

4 Sted for 

kjennemerke bak 

Direktiv 70/222/EØF X X X X 

4A Sted for plassering 

og montering av 

kjennemerke bak 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 1003/2010 

X X X X 

5 Betjeningskraft Direktiv 70/311/EØF X G G G 

5A Styreinnretning Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 79 

X G G G 

6 Dørlåser og 

dørhengsler 

Direktiv 70/387/EØF B G+B   

6A Innstigning og 

manøvreringsevne 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 130/2012 

X X   

6B Dørlåser og 

døroppheng 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 11 

B G+B   

7 Signalhorn Direktiv 70/388/EØF X X X X 

7A Signalhorn og 

signaler 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 28 

X X X X 

8 Innretninger for 

indirekte utsyn 

Direktiv 2003/97/EF X G G G 

8A Innretninger for 

indirekte utsyn og 

montering av dem 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 46 

X G G G 

9 Bremser Direktiv 71/320/EØF X G G G 

9A Bremser på 

kjøretøyer og 

tilhengere 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 13-H 

X(4) G+A1   

9B Bremser på 

kjøretøyer og 

tilhengere 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 13 

  G(3) G(3) 
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Nr. Emne Rettsakt M1 ≤ 2500 kg(*) M1 > 2500 kg(*) M2 M3 

10 Radiostøy 

(elektromagnetisk 

kompatibilitet) 

Direktiv 72/245/EØF X X X X 

10A Elektromagnetisk 

kompatibilitet 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 10 

X X X X 

12 Innvendig utstyr Direktiv 74/60/EØF C G+C   

12A Innvendig utstyr Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 21 

C G+C   

13 Tyverisikring og 

startsperre 

Direktiv 74/61/EØF X G G G 

13A Beskyttelse av 

motorvogner mot 

uvedkommendes 

bruk 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 18 

  G(4A) G(4A) 

13B Beskyttelse av 

motorvogner mot 

uvedkommendes 

bruk 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 116 

X G   

14 Styreinnretningens 

oppførsel ved 

sammenstøt 

Direktiv 74/297/EØF X G   

14A Førerens beskyttelse 

mot 

styreinnretningen 

ved sammenstøt 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 12 

X G   

15 Setestyrke Direktiv 74/408/EØF D G+D G+D G+D 

15A Seter, setefester og 

eventuelle 

hodestøtter 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 17 

D G+D G+D(4B) G+D(4B) 

15B Seter i store 

personkjøretøyer 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 80 

  X X 

16 Utstikkende deler Direktiv 74/483/EØF X for 

førerhuset, 

A+Z for den 

resterende 

delen 

G for 

førerhuset, 

A+Z for den 

resterende 

delen 

  

16A Utstikkende deler Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 26 

X for 

førerhuset, 

A+Z for den 

resterende 

delen 

G for 

førerhuset, 

A+Z for den 

resterende 

delen 

  



Nr. 40/184 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2021 

 

Nr. Emne Rettsakt M1 ≤ 2500 kg(*) M1 > 2500 kg(*) M2 M3 

17 Hastighetsmåler og 

reversgir 

Direktiv 75/443/EØF X X X X 

17A Innstigning og 

manøvreringsevne 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 130/2012 

X X X X 

17B Innretning for 

hastighetsmåling, 

herunder montering 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 39 

X X X X 

18 Kjennemerker 

(lovfestede) 

Direktiv 76/114/EØF X X X X 

18A Lovfestet 

produsentmerke og 

kjøretøyets 

understellsnummer 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 19/2011 

X X X X 

19 Bilbeltefester Direktiv 76/115/EØF D G+L G+L G+L 

19A Bilbeltefester, 

Isofix-festesystemer 

og Isofix-fester med 

toppstropper 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 14 

D G+L G+L G+L 

20 Montering av lys- 

og lyssignal-

innretninger 

Direktiv 76/756/EØF A+N A+G+N for 

førerhuset, 

A+N for den 

resterende 

delen 

A+G+N 

for fører-

huset, 

A+N for 

den res-

terende 

delen 

A+G+N 

for 

førerhuset, 

A+N for 

den res-

terende 

delen 

20A Montering av lys- 

og 

lyssignalinnretninge

r på kjøretøyer 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 48 

A+N A+G+N for 

førerhuset, 

A+N for den 

resterende 

delen 

A+G+N 

for fører-

huset, 

A+N for 

den res-

terende 

delen 

A+G+N 

for 

førerhuset, 

A+N for 

den res-

terende 

delen 

21 Refleksinnretninger Direktiv 76/757/EØF X X X X 

21A Refleksinnretninger 

for motorvogner og 

deres tilhengere 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 3 

X X X X 

22 Lykter (toppmar-

keringslys, 

markeringslys 

foran/bak, 

sidemarkeringslys, 

stopplys, kjørelys) 

Direktiv 76/758/EØF X X X X 
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Nr. Emne Rettsakt M1 ≤ 2500 kg(*) M1 > 2500 kg(*) M2 M3 

22A Lykter for 

markeringslys foran 

og bak, lykter for 

stopplys og lykter 

for toppmarke-

ringslys på 

motorvogner og 

deres tilhengere 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 7 

X X X X 

22B Lykter for kjørelys 

på motorvogner 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 87 

X X X X 

22C Lykter for 

sidemarkeringslys 

på motorvogner og 

deres tilhengere 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 91 

X X X X 

23 Lykter for 

retningslys 

Direktiv 76/759/EØF X X X X 

23A Lykter for 

retningslys på 

motorvogner og 

deres tilhengere 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 6 

X X X X 

24 Lykter for 

kjennemerke bak 

Direktiv 76/760/EØF X X X X 

24A Belysning av 

kjennemerker bak 

på motorvogner og 

deres tilhengere 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 4 

X X X X 

25 Frontlykter 

(herunder lyspærer) 

Direktiv 76/761/EØF X X X X 

25A Motorvogners 

«sealed-beam»-

halogenfrontlykter 

(SB) som sender ut 

europeisk 

asymmetrisk nærlys 

eller fjernlys eller 

begge deler 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 31 

X X X X 

25B Glødetrådslamper til 

bruk i godkjente 

lykter til 

motorvogner og 

deres tilhengere 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 37 

X X X X 

25C Frontlykter på 

motorvogner med 

lyskilde av 

gassutladningstypen 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 98 

X X X X 
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Nr. Emne Rettsakt M1 ≤ 2500 kg(*) M1 > 2500 kg(*) M2 M3 

25D Lyskilder av 

gassutladningstypen 

til bruk i godkjente 

gassutladningslam-

per på motorvogner 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 99 

X X X X 

25E Frontlykter på 

motorvogner som 

sender ut asymmet-

risk nærlys eller 

fjernlys eller begge 

deler, utstyrt med 

glødetrådslamper 

og/eller LED-

moduler 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 112 

X X X X 

25F Adaptive frontlys-

systemer (AFS) for 

motorvogner 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 123 

X X X X 

26 Lykter for tåkelys 

foran 

Direktiv 76/762/EØF X X X X 

26A Tåkelys foran på 

motorvogner 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 19 

X X X X 

27 Slepeinnretninger Direktiv 77/389/EØF E E E E 

27A Slepeinnretning Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 1005/2010 

E E E E 

28 Lykter for tåkelys 

bak 

Direktiv 77/538/EØF X X X X 

28A Lykter for tåkelys 

bak på motorvogner 

og deres tilhengere 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 38 

X X X X 

29 Lykter for ryggelys Direktiv 77/539/EØF X X X X 

29A Lykter for ryggelys 

på motorvogner og 

deres tilhengere 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 23 

X X X X 

30 Lykter for 

parkeringslys 

Direktiv 77/540/EØF X X X X 

30A Lykter for 

parkeringslys på 

motorvogner 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 77 

X X X X 
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Nr. Emne Rettsakt M1 ≤ 2500 kg(*) M1 > 2500 kg(*) M2 M3 

31 Bilbelter og 

sikringsutstyr 

Direktiv 77/541/EØF D G+M G+M G+M 

31A Bilbelter, 

sikringsutstyr, 

sikringsutstyr for 

barn, og Isofix-

sikringsutstyr for 

barn 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 16 

D G+M G+M G+M 

32 Synsfelt forover Direktiv 77/649/EØF X G   

32A Synsfelt forover Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 125 

X G   

33 Merking av 

betjenings-

innretninger, 

kontrollinnretninger 

og indikatorer 

Direktiv 78/316/EØF X X X X 

33A Plassering og 

merking av 

manuelle 

betjenings-

innretninger, 

kontrollinnretninger 

og indikatorer 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 121 

X X X X 

34 Avising/avdugging Direktiv 78/317/EØF X G(5) (5) (5) 

34A Avisings- og 

avduggings-

innretninger for 

frontruten 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 672/2010 

X G(5) (5) (5) 

35 Vindusvisker/ 

vindusspyler 

Direktiv 78/318/EØF X G(6) (6) (6) 

35A Vindusvisker- og 

vindusspyleranlegg 

for frontruten 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 1008/2010 

X G(6) (6) (6) 

36 Varmeanlegg Direktiv 2001/56/EF X X X X 

36A Varmeanlegg Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 122 

X X X X 

37 Hjulavskjerming Direktiv 78/549/EØF X G   

37A Hjulavskjerming Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 1009/2010 

X G   
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Nr. Emne Rettsakt M1 ≤ 2500 kg(*) M1 > 2500 kg(*) M2 M3 

38 Hodestøtter Direktiv 78/932/EØF D G+D   

38A Hodestøtter, enten 

de er innbygd i 

kjøretøyets seter 

eller ikke 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 25 

D G+D A A 

41 Utslipp (Euro IV og 

V) fra tunge 

kjøretøyer 

Direktiv 2005/55/EF H(8) G+H(8) G+H(8) G+H(8) 

41A Utslipp (Euro VI) 

fra tunge kjøretøyer 

/ tilgang til 

opplysninger 

Forordning (EF) 

nr. 595/2009 

G+H(9) G+H(9) G+H(9) G+H(9) 

44 Masser og 

dimensjoner (biler) 

Direktiv 92/21/EØF X X   

44A Masser og 

dimensjoner 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 1230/2012 

X X   

45 Sikkerhetsglass Direktiv 92/22/EØF J G+J G+J G+J 

45A Sikkerhetsglass og 

montering av dette i 

kjøretøyer 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 43 

J G+J G+J G+J 

46 Dekk Direktiv 92/23/EØF X G G G 

46A Montering av dekk Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 458/2011 

X G G G 

46B Luftfylte dekk for 

motorvogner og 

deres tilhengere 

(klasse C1) 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 30 

X G   

46C Luftfylte dekk for 

nyttekjøretøyer og 

deres tilhengere 

(klasse C2 og C3) 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 54 

— G G G 

46D Rullestøy fra dekk, 

friksjon på vått føre 

og rullemotstand 

(klasse C1, C2 og 

C3) 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 117 

X G G G 
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Nr. Emne Rettsakt M1 ≤ 2500 kg(*) M1 > 2500 kg(*) M2 M3 

46E Reserveenheter til 

midlertidig bruk, 

sikkerhetsdekk 

og/eller sikkerhets-

dekksystem og 

system for 

overvåkning av 

dekktrykk 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 64 

X G   

47 Hastighets-

begrensere 

Direktiv 92/24/EØF   X X 

47A Hastighets-

begrensning for 

kjøretøyer 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 89 

  X X 

48 Masser og 

dimensjoner (for 

andre kjøretøyer 

enn dem som er 

nevnt i nr. 44) 

Direktiv 97/27/EF   X X 

48A Masser og 

dimensjoner 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 1230/2012 

  X X 

50 Koplinger Direktiv 94/20/EF X(10) G(10) G(10) G(10) 

50A Komponenter til 

mekanisk kopling 

av vogntog 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 55 

X(10) G(10) G(10) G(10) 

51 Antennelighet Direktiv 95/28/EF    G for 

førerhuset, 

X for den 

resterende 

delen 

51A Forbrennings-

egenskaper hos 

materialer som 

benyttes til 

innvendig 

innredning av visse 

grupper 

motorvogner 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 118 

   G for 

førerhuset, 

X for den 

resterende 

delen 

52 Busser og turvogner Direktiv 2001/85/EF   A A 

52A Kjøretøyer i gruppe 

M2 og M3 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 107 

  A A 

52B Overbygningens 

styrke på store 

personkjøretøyer 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 66 

  A A 
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Nr. Emne Rettsakt M1 ≤ 2500 kg(*) M1 > 2500 kg(*) M2 M3 

53 Frontkollisjon Direktiv 96/79/EF Ikke relevant Ikke relevant   

53A Beskyttelse av fører 

og passasjerer ved 

frontkollisjon 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 94 

Ikke relevant Ikke relevant   

54 Sidekollisjon Direktiv 96/27/EF Ikke relevant Ikke relevant   

54A Beskyttelse av fører 

og passasjerer ved 

sidekollisjon 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 95 

Ikke relevant Ikke relevant   

58 Beskyttelse av 

fotgjengere 

Forordning (EF) 

nr. 78/2009 

X Ikke relevant 

Alle 

frontvernsys-

temer som 

leveres med 

kjøretøyet, 

skal imidlertid 

oppfylle 

kravene og 

merkes 

  

59 Resirkulerings-

mulighet 

Direktiv 2005/64/EF Ikke relevant Ikke relevant   

61 Klimaanlegg Direktiv 2006/40/EF X G(14)   

62 Hydrogensystem Forordning (EF) 

nr. 79/2009 

X X X X 

63 Generell sikkerhet Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

X(15) X(15) X(15) X(15) 

64 Girskiftindikatorer Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 65/2012 

X G   

65 Avansert 

nødbremssystem 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 347/2012 

  Ikke 

relevant(
16) 

Ikke 

relevant(16

) 

66 System for 

feltskiftevarsel 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 351/2012 

  Ikke 

relevant(
17) 

Ikke 

relevant(17

) 

67 Spesifikke 

komponenter for 

flytende 

petroleumsgasser 

(LPG) og montering 

av dem på 

motorvogner 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 67 

X X X X 
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Nr. Emne Rettsakt M1 ≤ 2500 kg(*) M1 > 2500 kg(*) M2 M3 

68 Alarmsystemer for 

kjøretøyer (VAS) 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 97 

X G   

69 Elektrisk sikkerhet Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 100 

X X X X 

70 Spesifikke 

komponenter til 

CNG og montering 

av dem på 

motorvogner 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 110 

X X X X 

(1) Største teknisk tillatte totalmasse 

Ytterligere krav til ambulanser 

Ambulansens pasientdel skal oppfylle kravene i EN 1789:2007 +A1: 2010 +A2:2014 om ambulanser og 

ambulanseutstyr – veiambulanser, med unntak av avsnitt 6.5, utstyrsliste. Samsvarsbevis skal framlegges sammen 

med en prøvingsrapport fra en teknisk instans. Dersom det skal være plass til rullestol, får tillegg 3 om festeutstyr 

for rullestol og sikringsutstyr for rullestolbrukere anvendelse. 

 ______  
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Tillegg 2 

Pansrede kjøretøyer 

Nr. Emne Rettsakt M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

1 Tillatt lydnivå Direktiv 70/157/EØF X X X X X X     

2 Utslipp (Euro 5 og 

6) fra lette 

kjøretøyer / tilgang 

til opplysninger 

Forordning (EF) 

nr. 715/2007 

A(1) A(1)  A(1) A(1)      

3 Drivstofftanker / 

underkjøringshinder 

bak 

Direktiv 70/221/EØF X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X X X X 

3A Forebygging av 

brannfare (tanker for 

flytende drivstoff) 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 34 

X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X X X X 

3B Innretninger for 

underkjøringshinder 

bak (RUPD) og 

montering av dem; 

underkjøringshinder 

bak (RUP) 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 58 

X X X X A A X X X X 

4 Sted for 

kjennemerke bak 

Direktiv 70/222/EØF X X X X X X X X X X 

4A Sted for plassering 

og montering av 

kjennemerke bak 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 1003/2010 

X X X X X X X X X X 

5 Betjeningskraft Direktiv 70/311/EØF X X X X X X X X X X 

5A Styreinnretning Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 79 

X X X X X X X X X X 

6 Dørlåser og 

dørhengsler 

Direktiv 70/387/EØF X   X X X     

6A Innstigning og 

manøvreringsevne 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 130/2012 

X X X X X X     

6B Dørlåser og 

døroppheng 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 11 

X   X       
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Nr. Emne Rettsakt M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

7 Signalhorn Direktiv 70/388/EØF  A + 

K 

 A + 

K 

 A + 

K 

 A + 

K 

 A + 

K 

 A + 

K 

    

7A Signalhorn og 

signaler 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 28 

 A + 

K 

 A + 

K 

 A + 

K 

 A + 

K 

 A + 

K 

 A + 

K 

    

8 Innretninger for 

indirekte utsyn 

Direktiv 2003/97/EF A A A A A A     

8A Innretninger for 

indirekte utsyn og 

montering av dem 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 46 

A A A A A A     

9 Bremser Direktiv 71/320/EØF X X X X X X X X X X 

9A Bremser på 

kjøretøyer og 

tilhengere 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 13 

 X(3) X(3) X(3) X(3) X(3) X(3) X(3) X(3) X(3) 

9B Bremser på 

personbiler 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 13-H 

X(4)   X(4)       

10 Radiostøy 

(elektromagnetisk 

kompatibilitet) 

Direktiv 72/245/EØF X X X X X X X X X X 

10A Elektromagnetisk 

kompatibilitet 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 10 

X X X X X X X X X X 

12 Innvendig utstyr Direktiv 74/60/EØF A          

12A Innvendig utstyr Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 21 

A          

13 Tyverisikring og 

startsperre 

Direktiv 74/61/EØF X X X X X X     

13A Beskyttelse av 

motorvogner mot 

uvedkommendes 

bruk 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 18 

 X(4A) X(4A

) 

 X(4A

) 

X(4A

) 
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Nr. Emne Rettsakt M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

13B Beskyttelse av 

motorvogner mot 

uvedkommendes 

bruk 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 116 

X   X       

14 Styreinnretningens 

oppførsel ved 

sammenstøt 

Direktiv 74/297/EØF Ikke 

rele-

vant 

  Ikke 

rele-

vant 

      

14A Førerens beskyttelse 

mot 

styreinnretningen 

ved sammenstøt 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 12 

Ikke 

rele-

vant 

  Ikke 

rele-

vant 

      

15 Setestyrke Direktiv 74/408/EØF X D D D D D     

15A Seter, setefester og 

eventuelle 

hodestøtter 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 17 

X D(4B) D(4B) D D D     

15B Seter i store 

personkjøretøyer 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 80 

 D D        

16 Utstikkende deler Direktiv 74/483/EØF A          

16A Utstikkende deler Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 26 

A          

17 Hastighetsmåler og 

reversgir 

Direktiv 75/443/EØF X X X X X X     

17A Innstigning og 

manøvreringsevne 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 130/2012 

X X X X X X     

17B Innretning for 

hastighetsmåling, 

herunder montering 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 39 

X X X X X X     

18 Lovfestede 

kjennemerker 

Direktiv 76/114/EØF X X X X X X X X X X 

18A Lovfestet 

produsentmerke og 

kjøretøyets 

understellsnummer 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 19/2011 

X X X X X X X X X X 
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Nr. Emne Rettsakt M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

19 Bilbeltefester Direktiv 76/115/EØF A A A A A A     

19A Bilbeltefester, 

Isofix-festesystemer 

og Isofix-fester med 

toppstropper 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 14 

A A A A A A     

20 Montering av lys- og 

lyssignalinnretninger 

Direktiv 76/756/EØF  

A + 

N 

 

A + 

N 

 

A + 

N 

 

A + 

N 

 

A + 

N 

 

A + 

N 

 

A + 

N 

 

A + 

N 

 

A + 

N 

 

A + 

N 

20A Montering av lys- og 

lyssignalinnretninger 

på kjøretøyer 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 48 

 

A + 

N 

 

A + 

N 

 

A + 

N 

 

A + 

N 

 

A + 

N 

 

A + 

N 

 

A + 

N 

 

A + 

N 

 

A + 

N 

 

A + 

N 

21 Refleksinnretninger Direktiv 76/757/EØF X X X X X X X X X X 

21A Refleksinnretninger 

for motorvogner og 

deres tilhengere 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 3 

X X X X X X X X X X 

22 Lykter 

(toppmarkeringslys, 

markeringslys 

foran/bak, stopplys, 

sidemarkeringslys, 

kjørelys) 

Direktiv 76/758/EØF X X X X X X X X X X 

22A Lykter for 

markeringslys foran 

og bak, lykter for 

stopplys og lykter 

for 

toppmarkeringslys 

på motorvogner og 

deres tilhengere 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 7 

X X X X X X X X X X 

22B Lykter for kjørelys 

på motorvogner 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 87 

X X X X X X     

22C Lykter for 

sidemarkeringslys på 

motorvogner og 

deres tilhengere 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 91 

X X X X X X X X X X 

23 Lykter for 

retningslys 

Direktiv 76/759/EØF X X X X X X X X X X 

23A Lykter for 

retningslys på 

motorvogner og 

deres tilhengere 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 6 

X X X X X X X X X X 
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Nr. Emne Rettsakt M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

24 Lykter for 

kjennemerke bak 

Direktiv 76/760/EØF X X X X X X X X X X 

24A Belysning av 

kjennemerker bak på 

motorvogner og 

deres tilhengere 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 4 

X X X X X X X X X X 

25 Frontlykter 

(herunder lyspærer) 

Direktiv 76/761/EØF X X X X X X     

25A Motorvogners 

«sealed-beam»-

halogenfrontlykter 

(SB) som sender ut 

europeisk 

asymmetrisk nærlys 

eller fjernlys eller 

begge deler 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 31 

X X X X X X     

25B Glødetrådslamper til 

bruk i godkjente 

lykter til 

motorvogner og 

deres tilhengere 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 37 

X X X X X X X X X X 

25C Frontlykter på 

motorvogner med 

lyskilde av 

gassutladningstypen 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 98 

X X X X X X     

25D Lyskilder av 

gassutladningstypen 

til bruk i godkjente 

gassutladningslampe

r på motorvogner 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 99 

X X X X X X     

25E Frontlykter på 

motorvogner som 

sender ut 

asymmetrisk nærlys 

eller fjernlys eller 

begge deler, utstyrt 

med 

glødetrådslamper 

og/eller LED-

moduler 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 112 

X X X X X X     

25F Adaptive 

frontlyssystemer 

(AFS) for 

motorvogner 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 123 

X X X X X X     

26 Lykter for tåkelys 

foran 

Direktiv 76/762/EØF X X X X X X     
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Nr. Emne Rettsakt M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

26A Tåkelys foran på 

motorvogner 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 19 

X X X X X X     

27 Slepeinnretninger Direktiv 77/389/EØF A A A A A A     

27A Slepeinnretning Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 1005/2010 

A A A A A A     

28 Lykter for tåkelys 

bak 

Direktiv 77/538/EØF X X X X X X X X X X 

28A Lykter for tåkelys 

bak på motorvogner 

og deres tilhengere 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 38 

X X X X X X X X X X 

29 Lykter for ryggelys Direktiv 77/539/EØF X X X X X X X X X X 

29A Lykter for ryggelys 

på motorvogner og 

deres tilhengere 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 23 

X X X X X X X X X X 

30 Lykter for 

parkeringslys 

Direktiv 77/540/EØF X X X X X X     

30A Lykter for 

parkeringslys på 

motorvogner 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 77 

X X X X X X     

31 Bilbelter og 

sikringsutstyr 

Direktiv 77/541/EØF A A A A A A     

31A Bilbelter, 

sikringsutstyr, 

sikringsutstyr for 

barn, og Isofix-

sikringsutstyr for 

barn 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 16 

A A A A A A     

32 Synsfelt forover Direktiv 77/649/EØF S          

32A Synsfelt forover Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 125 

S          

33 Merking av betje-

ningsinnretninger, 

kontrollinnretninger 

og indikatorer 

Direktiv 78/316/EØF X X X X X X     
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Nr. Emne Rettsakt M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

33A Plassering og 

merking av manuelle 

betjeningsinnret-

ninger, kontroll-

innretninger og 

indikatorer 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 121 

X X X X X X     

34 Avising/avdugging Direktiv 78/317/EØF A (5) (5) (5) (5) (5)     

34A Avisings- og 

avduggings-

innretninger for 

frontruten 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 672/2010 

A (5) (5) (5) (5) (5)     

35 Vindusvisker/ 

vindusspyler 

Direktiv 78/318/EØF A (6) (6) (6) (6) (6)     

35A Vindusvisker- og 

vindusspyleranlegg 

for frontruten 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 1008/2010 

A (6) (6) (6) (6) (6)     

36 Varmeanlegg Direktiv 2001/56/EF X X X X X X X X X X 

36A Varmeanlegg Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 122 

X X X X X X X X X X 

37 Hjulavskjerming Direktiv 78/549/EØF X          

37A Hjulavskjerming Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 1009/2010 

X          

38 Hodestøtter Direktiv 78/932/EØF X          

38A Hodestøtter, enten 

de er innbygd i 

kjøretøyets seter 

eller ikke 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 25 

X          

41 Utslipp (Euro IV og 

V) fra tunge 

kjøretøyer 

Direktiv 2005/55/EF A(8) X(8) X X(8) X(8) X     

41A Utslipp (Euro VI) fra 

tunge kjøretøyer / 

tilgang til 

opplysninger 

Forordning (EF) 

nr. 595/2009 

X(9) X(9) X X(9) X(9) X     
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Nr. Emne Rettsakt M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

42 Sidevern Direktiv 89/297/EØF     X X   X X 

42A Sidevern for 

lastebiler 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 73 

    X X   X X 

43 Avskjermings-

systemer 

Direktiv 91/226/EØF    X X X X X X X 

43A Avskjermings-

systemer 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 109/2011 

   X X X X X X X 

44 Masser og 

dimensjoner (biler) 

Direktiv 92/21/EØF X          

44A Masser og 

dimensjoner 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 1230/2012 

X          

45 Sikkerhetsglass Direktiv 92/22/EØF Ikke 

rele-

vant 

Ikke 

rele-

vant 

Ikke 

rele-

vant 

Ikke 

rele-

vant 

Ikke 

rele

vant 

Ikke 

rele-

vant 

Ikke 

rele-

vant 

Ikke 

rele-

vant 

Ikke 

rele-

vant 

Ikke 

rele-

vant 

45A Sikkerhetsglass og 

montering av dette i 

kjøretøyer 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 43 

Ikke 

rele-

vant 

Ikke 

rele-

vant 

Ikke 

rele-

vant 

Ikke 

rele-

vant 

Ikke 

rele-

vant 

Ikke 

rele-

vant 

Ikke 

rele-

vant 

Ikke 

rele-

vant 

Ikke 

rele-

vant 

Ikke 

rele-

vant 

46 Dekk Direktiv 92/23/EØF A A A A A A A A A A 

46A Montering av dekk Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 458/2011 

A A A A A A A A A A 

46B Luftfylte dekk for 

motorvogner og 

deres tilhengere 

(klasse C1) 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 30 

A   A   A A   

46C Luftfylte dekk for 

nyttekjøretøyer og 

deres tilhengere 

(klasse C2 og C3) 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 54 

 A A A A A   A A 

46D Rullestøy fra dekk, 

friksjon på vått føre 

og rullemotstand 

(klasse C1, C2 og 

C3) 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 117 

A A A A A A A A A A 
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Nr. Emne Rettsakt M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

46E Reserveenheter til 

midlertidig bruk, 

sikkerhetsdekk 

og/eller sikkerhets-

dekksystem og 

system for 

overvåkning av 

dekktrykk 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 64 

A 

(9A) 

  A 

(9A) 

      

47 Hastighets-

begrensere 

Direktiv 92/24/EØF  X X  X X     

47A Hastighets-

begrensning for 

kjøretøyer 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 89 

 X X  X X     

48 Masser og 

dimensjoner (for 

andre kjøretøyer enn 

dem som er nevnt i 

nr. 44) 

Direktiv 97/27/EF  X X X X X X X X X 

48A Masser og 

dimensjoner 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 1230/2012 

 X X X X X X X X X 

49 Utstikkende deler på 

førerhus 

Direktiv 92/114/EØF    A A A     

49A Nyttekjøretøyer med 

hensyn til deres 

utstikkende deler 

foran førerhusets 

bakvegg 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 61 

   A A A     

50 Koplinger Direktiv 94/20/EF X(10) X(10) X(10) X 

(10) 

X 

(10) 

X 

(10) 

X X X X 

50A Komponenter til 

mekanisk kopling av 

vogntog 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 55 

X(10) X(10) X(10) X 

(10) 

X 

(10) 

X 

(10) 

X X X X 

50B CCD-kopling; 

montering av en 

godkjent type CCD 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 102 

    X 

(10) 

X 
10) 

  X 

(10) 

X 

(10) 

51 Antennelighet Direktiv 95/28/EF   X        
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Nr. Emne Rettsakt M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

51A Forbrennings-

egenskaper hos 

materialer som 

benyttes til 

innvendig 

innredning av visse 

grupper 

motorvogner 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 118 

  X        

52 Busser og turvogner Direktiv 2001/85/EF  A A        

52A Kjøretøyer i gruppe 

M2 og M3 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 107 

 A A        

52B Overbygningens 

styrke på store 

personkjøretøyer 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 66 

 A A        

53 Frontkollisjon Direktiv 96/79/EF Ikke 

rele-

vant 

         

53A Beskyttelse av fører 

og passasjerer ved 

frontkollisjon 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 94 

Ikke 

rele-

vant 

         

54 Sidekollisjon Direktiv 96/27/EF Ikke 

rele-

vant 

  Ikke 

rele-

vant 

      

54A Beskyttelse av fører 

og passasjerer ved 

sidekollisjon 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 95 

Ikke 

rele-

vant 

  Ikke 

rele-

vant 

      

55 (tom)            

56 Kjøretøyer for 

transport av farlig 

gods 

Direktiv 98/91/EF    X 

(13) 

X 

(13) 

X 

(13) 

X(13) X(13) X(13) X(13) 

56A Kjøretøyer for 

transport av farlig 

gods 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 105 

   X 

(13) 

X 

(13) 

X 

(13) 

X(13) X(13) X(13) X(13) 

57 Underkjøringshinder 

foran 

Direktiv 2000/40/EF     X X     

57A Innretninger for 

underkjøringshinder 

foran (FUPD) og 

montering av dem; 

underkjøringshinder 

foran (FUP) 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 93 

    X X     
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Nr. Emne Rettsakt M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

58 Beskyttelse av 

fotgjengere 

Forordning (EF) 

nr. 78/2009 

Ikke 

rele-

vant 

  Ikke 

rele-

vant 

      

59 Resirkulerings-

mulighet 

Direktiv 2005/64/EF Ikke 

rele-

vant 

  Ikke 

rele-

vant 

 —     

60 (tom)            

61 Klimaanlegg Direktiv 2006/40/EF X   X 

(14) 

      

62 Hydrogensystem Forordning (EF) 

nr. 79/2009 

A A A A A A     

63 Generell sikkerhet Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

X(15) X(15) X(15) X 

(15) 

X 

(15) 

X 

(15) 

X(15) X(15) X(15) X(15) 

64 Girskiftindikatorer Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 65/2012 

X          

65 Avansert 

nødbremssystem 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 347/2012 

 (16) (16)  (16) (16)     

66 System for 

feltskiftevarsel 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 351/2012 

 (17) (17)  (17) (17)     

67 Spesifikke 

komponenter for 

flytende 

petroleumsgasser 

(LPG) og montering 

av dem på 

motorvogner 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 67 

X X X X X X     

68 Alarmsystemer for 

kjøretøyer (VAS) 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 97 

X   X       

69 Elektrisk sikkerhet Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 100 

X X X X X X     

70 Spesifikke 

komponenter til 

CNG og montering 

av dem på 

motorvogner 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 110 

X X X X X X     
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Tillegg 3 

Kjøretøyer som er tilgjengelige for rullestoler 

Nr. Emne Rettsakt M1 

1 Tillatt lydnivå Direktiv 70/157/EØF G+W0 

2 Utslipp (Euro 5 og 6) fra lette kjøretøyer / 

tilgang til opplysninger 

Forordning (EF) nr. 715/2007 G+W1 

3 Drivstofftanker / underkjøringshinder bak Direktiv 70/221/EØF X+W2 

3A Forebygging av brannfare (tanker for flytende 

drivstoff) 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 34 

X+W2 

3B Innretninger for underkjøringshinder bak 

(RUPD) og montering av dem; 

underkjøringshinder bak (RUP) 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 58 

X 

4 Sted for kjennemerke bak Direktiv 70/222/EØF X 

4A Sted for plassering og montering av 

kjennemerke bak 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 1003/2010 

X 

5 Betjeningskraft Direktiv 70/311/EØF G 

5A Styreinnretning Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 79 

G 

6 Dørlåser og dørhengsler Direktiv 70/387/EØF X 

6A Innstigning og manøvreringsevne Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 130/2012 

X 

6B Dørlåser og døroppheng Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 11 

X 

7 Signalhorn Direktiv 70/388/EØF X 

7A Signalhorn og signaler Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 28 

X 

8 Innretninger for indirekte utsyn Direktiv 2003/97/EF X 

8A Innretninger for indirekte utsyn og montering av 

dem 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 46 

X 

9 Bremser Direktiv 71/320/EØF G 
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Nr. Emne Rettsakt M1 

9B Bremser på personbiler Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 13-H 

G+A1 

10 Radiostøy (elektromagnetisk kompatibilitet) Direktiv 72/245/EØF X 

10A Elektromagnetisk kompatibilitet Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 10 

X 

12 Innvendig utstyr Direktiv 74/60/EØF G+C 

12A Innvendig utstyr Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 21 

G+C 

13 Tyverisikring og startsperre Direktiv 74/61/EØF X 

13B Beskyttelse av motorvogner mot 

uvedkommendes bruk 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 116 

X 

14 Styreinnretningens oppførsel ved sammenstøt Direktiv 74/297/EØF G 

14A Førerens beskyttelse mot styreinnretningen ved 

sammenstøt 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 12 

G 

15 Setestyrke Direktiv 74/408/EØF G+W3 

15A Seter, setefester og eventuelle hodestøtter Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 17 

G+W3 

16 Utstikkende deler Direktiv 74/483/EØF G+W4 

16A Utstikkende deler Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 26 

G+W4 

17 Hastighetsmåler og reversgir Direktiv 75/443/EØF X 

17A Innstigning og manøvreringsevne Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 130/2012 

X 

17B Innretning for hastighetsmåling, herunder 

montering 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 39 

X 

18 Lovfestede kjennemerker Direktiv 76/114/EØF X 

18A Lovfestet produsentmerke og kjøretøyets 

understellsnummer 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 19/2011 

X 
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Nr. Emne Rettsakt M1 

19 Bilbeltefester Direktiv 76/115/EØF X+W5 

19A Bilbeltefester, Isofix-festesystemer og Isofix-

fester med toppstropper 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 14 

X+W5 

20 Montering av lys- og lyssignalinnretninger Direktiv 76/756/EØF X 

20A Montering av lys- og lyssignalinnretninger på 

kjøretøyer 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 48 

X 

21 Refleksinnretninger Direktiv 76/757/EØF X 

21A Refleksinnretninger for motorvogner og deres 

tilhengere 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 3 

X 

22 Lykter (toppmarkeringslys, markeringslys 

foran/bak, stopplys, sidemarkeringslys, 

kjørelys) 

Direktiv 76/758/EØF X 

22A Lykter for markeringslys foran og bak, lykter 

for stopplys og lykter for toppmarkeringslys på 

motorvogner og deres tilhengere 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 7 

X 

22B Lykter for kjørelys på motorvogner Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 87 

X 

22C Lykter for sidemarkeringslys på motorvogner og 

deres tilhengere 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 91 

X 

23 Lykter for retningslys Direktiv 76/759/EØF X 

23A Lykter for retningslys på motorvogner og deres 

tilhengere 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 6 

X 

24 Lykter for kjennemerke bak Direktiv 76/760/EØF X 

24A Belysning av kjennemerker bak på motorvogner 

og deres tilhengere 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 4 

X 

25 Frontlykter (herunder lyspærer) Direktiv 76/761/EØF X 

25A Motorvogners «sealed-beam»-

halogenfrontlykter (SB) som sender ut 

europeisk asymmetrisk nærlys eller fjernlys 

eller begge deler 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 31 

X 

25B Glødetrådslamper til bruk i godkjente lykter til 

motorvogner og deres tilhengere 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 37 

X 
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Nr. Emne Rettsakt M1 

25C Frontlykter på motorvogner med lyskilde av 

gassutladningstypen 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 98 

X 

25D Lyskilder av gassutladningstypen til bruk i 

godkjente gassutladningslamper på motorvogner 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 99 

X 

25E Frontlykter på motorvogner som sender ut 

asymmetrisk nærlys eller fjernlys eller begge 

deler, utstyrt med glødetrådslamper og/eller 

LED-moduler 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 112 

X 

25F Adaptive frontlyssystemer (AFS) for 

motorvogner 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 123 

X 

26 Lykter for tåkelys foran Direktiv 76/762/EØF X 

26A Tåkelys foran på motorvogner Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 19 

X 

27 Slepeinnretninger Direktiv 77/389/EØF E 

27A Slepeinnretning Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 1005/2010 

E 

28 Lykter for tåkelys bak Direktiv 77/538/EØF X 

28A Lykter for tåkelys bak på motorvogner og deres 

tilhengere 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 38 

X 

29 Lykter for ryggelys Direktiv 77/539/EØF X 

29A Lykter for ryggelys på motorvogner og deres 

tilhengere 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 23 

X 

30 Lykter for parkeringslys Direktiv 77/540/EØF X 

30A Lykter for parkeringslys på motorvogner Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 77 

X 

31 Bilbelter og sikringsutstyr Direktiv 77/541/EØF X+W6 

31A Bilbelter, sikringsutstyr, sikringsutstyr for barn, 

og Isofix-sikringsutstyr for barn 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 16 

X+W6 

32 Synsfelt forover Direktiv 77/649/EØF G 
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Nr. Emne Rettsakt M1 

32A Synsfelt forover Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 125 

G 

33 Merking av betjeningsinnretninger, 

kontrollinnretninger og indikatorer 

Direktiv 78/316/EØF X 

33A Plassering og merking av manuelle 

betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og 

indikatorer 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 121 

X 

34 Avising/avdugging Direktiv 78/317/EØF G(5) 

34A Avisings- og avduggingsinnretninger for 

frontruten 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 672/2010 

G(5) 

35 Vindusvisker/vindusspyler Direktiv 78/318/EØF G(6) 

35A Vindusvisker- og vindusspyleranlegg for 

frontruten 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 1008/2010 

G(6) 

36 Varmeanlegg Direktiv 2001/56/EF X 

36A Varmeanlegg Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 122 

X 

37 Hjulavskjerming Direktiv 78/549/EØF G 

37A Hjulavskjerming Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 1009/2010 

G 

38 Hodestøtter Direktiv 78/932/EØF X 

38A Hodestøtter, enten de er innbygd i kjøretøyets 

seter eller ikke 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 25 

X 

41 Utslipp (Euro IV og V) fra tunge kjøretøyer Direktiv 2005/55/EF X+W1(8) 

41A Utslipp (Euro VI) fra tunge kjøretøyer / tilgang 

til opplysninger 

Forordning (EF) nr. 595/2009 X+W1(9) 

44 Masser og dimensjoner (biler) Direktiv 92/21/EØF X+W8 

44A Masser og dimensjoner Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 1230/2012 

X+W8 

45 Sikkerhetsglass Direktiv 92/22/EØF G 
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Nr. Emne Rettsakt M1 

45A Sikkerhetsglass og montering av dette i 

kjøretøyer 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 43 

G 

46 Dekk Direktiv 92/23/EØF X 

46A Montering av dekk Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 458/2011 

X 

46B Luftfylte dekk for motorvogner og deres 

tilhengere (klasse C1) 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 30 

X 

46D Rullestøy fra dekk, friksjon på vått føre og 

rullemotstand (klasse C1, C2 og C3) 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 117 

X 

46E Reserveenheter til midlertidig bruk, 

sikkerhetsdekk og/eller sikkerhetsdekksystem 

og system for overvåkning av dekktrykk 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 64 

G(9A) 

50 Koplinger Direktiv 94/20/EF X(10) 

50A Komponenter til mekanisk kopling av vogntog Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 55 

X(10) 

53 Frontkollisjon Direktiv 96/79/EF Ikke relevant 

53A Beskyttelse av fører og passasjerer ved 

frontkollisjon 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 94 

Ikke relevant 

54 Sidekollisjon Direktiv 96/27/EF Ikke relevant 

54A Beskyttelse av fører og passasjerer ved 

sidekollisjon 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 95 

Ikke relevant 

58 Beskyttelse av fotgjengere Forordning (EF) nr. 78/2009 G 

59 Resirkuleringsmulighet Direktiv 2005/64/EF Ikke relevant 

61 Klimaanlegg Direktiv 2006/40/EF G 

62 Hydrogensystem Forordning (EF) nr. 79/2009 X 

63 Generell sikkerhet Forordning (EF) nr. 661/2009 X(15) 

64 Girskiftindikatorer Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 65/2012 

G 



10.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/209 

 

Nr. Emne Rettsakt M1 

67 Spesifikke komponenter for flytende 

petroleumsgasser (LPG) og montering av dem 

på motorvogner 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 67 

X 

68 Alarmsystemer for kjøretøyer (VAS) Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 97 

X 

69 Elektrisk sikkerhet Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 100 

X 

70 Spesifikke komponenter til CNG og montering 

av dem på motorvogner 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 110 

X 

Tilleggskrav til prøving av festeutstyr for rullestol og sikringsutstyr for rullestolbrukere 

Merk:  Avsnitt 1 og enten avsnitt 2 eller 3 nedenfor får anvendelse. 

0.  Definisjoner 

0.1.  Surrogatrullestol (SWC) er en stiv prøvingsrullestol som kan brukes på nytt, som definert i avsnitt 3 i 

ISO 10542-1:2012. 

0.2.  Punkt P representerer plasseringen av rullestolbrukerens hofte når vedkommende sitter i en 

surrogatrullestol som definert i avsnitt 3 i ISO 10542-1:2012. 

1.  Generelle krav 

1.1.  Alle rullestolplasser skal være forsynt med festepunkter til festeutstyr for rullestol og sikringsutstyr for 

rullestolbrukere (WTORS). 

1.2.  De laveste festene på rullestolbrukerens belte skal være plassert i samsvar med UN-ECE-reglement 

nr. 14-07 punkt 5.4.2.2 i forhold til punkt P på surrogatrullestolen når den er plassert i den kjørestillingen 

som produsenten har angitt. Det eller de øvre effektive festene skal være plassert minst 1100 mm over 

det horisontalplanet som går gjennom kontaktpunktene mellom surrogatrullestolens bakhjul og 

kjøretøyets gulv. Dette vilkåret skal fortsatt være oppfylt etter prøving i samsvar med nr. 2 nedenfor. 

1.3.  Rullestolbrukerens belte skal vurderes for å sikre at bestemmelsene i UN-ECE-reglement nr.16-06 punkt 

8.2.2–8.2.2.4 og punkt 8.3.1–8.3.4 er overholdt. 

1.4.  Minste antall Isofix-barnestolfester trenger ikke angis. Ved etappevis godkjenning der et Isofix-

festesystem er berørt av ombyggingen, skal systemet enten gjennomgå ny prøving, eller festene skal 

gjøres ubrukelige. I sistnevnte tilfelle skal Isofix-merkene fjernes og kjøperen av kjøretøyet skal opplyses 

om dette. 

2.  Statisk prøving i kjøretøyet 

2.1.  Festepunkter for rullestolbrukerens sikringsutstyr 

2.1.1.  Festepunktene for rullestolbrukerens sikringsutstyr skal motstå de statiske kreftene som er fastsatt for 

festepunkter for sikringsutstyr for passasjerer i UN-ECE-reglement 14-07, samtidig med de statiske 

kreftene som påføres på festepunktene for rullestolens festeutstyr som angitt i nr. 2.2 nedenfor. 

2.2.  Festepunkter for rullestolens festeutstyr 

 Festepunktene for rullestolens festeutstyr skal motstå følgende krefter i minst 0,2 sekunder, overført via 

surrogatrullestolen (eller en egnet surrogatrullestol med akselavstand, setehøyde og festepunkter for 

festeutstyret i samsvar med spesifikasjonen for surrogatrullestolen), i en høyde av 300 +/– 100 mm fra 

flaten der surrogatrullestolen er plassert: 

2.2.1.  For en foroverrettet rullestol, en samtidig kraft, sammenfallende med den kraften som påføres på 

festepunktene for rullestolbrukerens sikringsutstyr, på 24,5 kN og 

2.2.2.  ved en prøving nummer to, en statisk kraft på 8,2 kN rettet mot kjøretøyets bakre del.  
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2.2.3.  For en bakoverrettet rullestol, en samtidig kraft, sammenfallende med den kraften som påføres på 

festepunktene for rullestolbrukerens sikringsutstyr, på 8,2 kN og 

2.2.4.  ved en prøving nummer to, en statisk kraft på 24,5 kN rettet mot kjøretøyets framre del. 

2.3.  Systemets komponenter 

2.3.1.  Alle komponenter i WTORS skal oppfylle de relevante kravene i ISO 10542-1:2012. Den dynamiske 

prøvingen som er angitt i vedlegg A og punkt 5.2.2 og 5.2.3 i ISO 10542-1:2012, skal imidlertid 

gjennomføres på en komplett WTORS med kjøretøyets festegeometri i stedet for den 

prøvingsgeometrien som er angitt i vedlegg A i ISO 10542-1:2012. Dette kan gjennomføres innenfor 

kjøretøyets struktur eller på en alternativ struktur som er representativ for kjøretøyets festegeometri for 

WTORS. Alle fester skal være plassert innenfor den toleransen som er fastsatt i punkt 7.7.1 i UN-ECE-

reglement nr. 16-06. 

2.3.2.  Når sikringsutstyret for rullestolbrukere i WTORS er godkjent i henhold til UN-ECE-reglement nr. 16-

06, skal den gjennomgå dynamisk prøving av en komplett WTORS som angitt i nr. 2.3.1, men kravene i 

punkt 5.1, 5.3 og 5.4 i ISO10542-1:2012 skal anses som oppfylt. 

3.  Dynamisk prøving i kjøretøyet 

3.1.  Hele WTORS-systemet skal gjennomgå en dynamisk prøving i kjøretøyet i tråd med punkt 5.2.2 og 5.2.3 

i og vedlegg A til ISO 10542-1:2012, med samtidig prøving av alle komponenter/fester i et nakent 

karosseri (body-in-white) eller en representativ struktur. 

3.2.  De enkelte komponentene i WTORS skal oppfylle de relevante kravene i ISO10542-1:2012 punkt 5.1, 

5.3 og 5.4. Disse kravene skal anses som oppfylt for sikringsutstyr for rullestolbrukere dersom det er 

godkjent i henhold til UN-ECE-reglement nr. 16-06. 

 ______   
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Tillegg 4 

Andre spesialkjøretøyer (herunder særlig gruppe, redskapsbærer og campingtilhengere) 

Kravene i vedlegg IV skal oppfylles så langt det er mulig: Unntaksbestemmelsene kan anvendes bare dersom 

produsenten kan godtgjøre overfor godkjenningsmyndigheten at kjøretøyet ikke kan oppfylle alle kravene på 

grunn av sin særlige funksjon. 

Nr. Emne Rettsakt M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

1 Tillatt lydnivå Direktiv 

70/157/EØF 

H H H H H     

2 Utslipp (Euro 5 og 

6) fra lette 

kjøretøyer / tilgang 

til opplysninger 

Forordning (EF) 

nr. 715/2007 

Q(1)  Q + 

V1(1) 

Q + 

V1(1) 

     

3 Drivstofftanker / 

underkjøringshinder 

bak 

Direktiv 

70/221/EØF 

F(2) F(2) F(2) F(2) F(2) X X X X 

3A Forebygging av 

brannfare (tanker 

for flytende 

drivstoff) 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 34 

F F F F F X X X X 

3B Innretninger for 

underkjøringshinder 

bak (RUPD) og 

montering av dem; 

underkjøringshinder 

bak (RUP) 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 58 

X X A A A X X X X 

4 Sted for 

kjennemerke bak 

Direktiv 

70/222/EØF 

A + 

R 

A + 

R 

A + 

R 

A + 

R 

A + 

R 

A + 

R 

A + 

R 

A + 

R 

A + R 

4A Sted for plassering 

og montering av 

kjennemerke bak 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 1003/2010 

A + 

R 

A + 

R 

A + 

R 

A + 

R 

A + 

R 

A + 

R 

A + 

R 

A + 

R 

A + R 

5 Betjeningskraft Direktiv 

70/311/EØF 

X X X X X X X X X 

5A Styreinnretning Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 79 

X X X X X X X X X 

6 Dørlåser og 

dørhengsler 

Direktiv 

70/387/EØF 

  B B B     
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Nr. Emne Rettsakt M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

6A Innstigning og 

manøvreringsevne 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 130/2012 

X X B B B     

6B Dørlåser og 

døroppheng 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 11 

  B       

7 Signalhorn Direktiv 

70/388/EØF 

X X X X X     

7A Signalhorn og 

signaler 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 28 

X X X X X     

8 Innretninger for 

indirekte utsyn 

Direktiv 

2003/97/EF 

X X X X X     

8A Innretninger for 

indirekte utsyn og 

montering av dem 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 46 

X X X X X     

9 Bremser Direktiv 

71/320/EØF 

X X X X X X X X X 

9A Bremser på 

kjøretøyer og 

tilhengere 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 13 

X(3) X(3) X(3) X + 

U1(3) 

X + 

U1(3) 

X X X(3) X(3) 

9B Bremser på 

personbiler 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 13-H 

  X(4)       

10 Radiostøy 

(elektromagnetisk 

kompatibilitet) 

Direktiv 

72/245/EØF 

X X X X X X X X X 

10A Elektromagnetisk 

kompatibilitet 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 10 

X X X X X X X X X 

13 Tyverisikring og 

startsperre 

Direktiv 74/61/EØF X X X X X     
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Nr. Emne Rettsakt M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

13A Beskyttelse av 

motorvogner mot 

uvedkommendes 

bruk 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 18 

X(4A) X(4A)  X(4A) X(4A)     

13B Beskyttelse av 

motorvogner mot 

uvedkommendes 

bruk 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 116 

  X       

14 Styreinnretningens 

oppførsel ved 

sammenstøt 

Direktiv 

74/297/EØF 

  X       

14A Førerens 

beskyttelse mot 

styreinnretningen 

ved sammenstøt 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 12 

  X       

15 Setestyrke Direktiv 

74/408/EØF 

D D D D D     

15A Seter, setefester og 

eventuelle 

hodestøtter 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 17 

D(4B) D(4B) D D D     

15B Seter i store 

personkjøretøyer 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 80 

D D        

17 Hastighetsmåler og 

reversgir 

Direktiv 

75/443/EØF 

X X X X X     

17A Innstigning og 

manøvreringsevne 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 130/2012 

X X X X X     

17B Innretning for 

hastighetsmåling, 

herunder montering 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 39 

X X X X X     

18 Lovfestede 

kjennemerker 

Direktiv 

76/114/EØF 

X X X X X X X X X 
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Nr. Emne Rettsakt M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

18A Lovfestet 

produsentmerke og 

kjøretøyets 

understellsnummer 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 19/2011 

X X X X X X X X X 

19 Bilbeltefester Direktiv 

76/115/EØF 

D D D D D     

19A Bilbeltefester, 

Isofix-festesystemer 

og Isofix-fester med 

toppstropper 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 14 

D D D D D     

20 Montering av lys- 

og lyssignal-

innretninger 

Direktiv 

76/756/EØF 

A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N 

20A Montering av lys- 

og lyssignal-

innretninger på 

kjøretøyer 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 48 

A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N 

21 Refleksinnretninger Direktiv 

76/757/EØF 

X X X X X X X X X 

21A Refleksinnretninger 

for motorvogner og 

deres tilhengere 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 3 

X X X X X X X X X 

22 Lykter 

(toppmarkeringslys, 

markeringslys 

foran/bak, stopplys, 

sidemarkeringslys, 

kjørelys) 

Direktiv 

76/758/EØF 

X X X X X X X X X 

22A Lykter for 

markeringslys foran 

og bak, lykter for 

stopplys og lykter 

for 

toppmarkeringslys 

på motorvogner og 

deres tilhengere 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 7 

X X X X X X X X X 

22B Lykter for kjørelys 

på motorvogner 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 87 

X X X X X     

22C Lykter for 

sidemarkeringslys 

på motorvogner og 

deres tilhengere 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 91 

X X X X X X X X X 
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Nr. Emne Rettsakt M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

23 Lykter for 

retningslys 

Direktiv 

76/759/EØF 

X X X X X X X X X 

23A Lykter for 

retningslys på 

motorvogner og 

deres tilhengere 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 6 

X X X X X X X X X 

24 Lykter for 

kjennemerke bak 

Direktiv 

76/760/EØF 

X X X X X X X X X 

24A Belysning av 

kjennemerker bak 

på motorvogner og 

deres tilhengere 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 4 

X X X X X X X X X 

25 Frontlykter 

(herunder lyspærer) 

Direktiv 

76/761/EØF 

X X X X X     

25A Motorvogners 

«sealed-beam»-

halogenfrontlykter 

(SB) som sender ut 

europeisk 

asymmetrisk nærlys 

eller fjernlys eller 

begge deler 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 31 

X X X X X     

25B Glødetrådslamper 

til bruk i godkjente 

lykter til 

motorvogner og 

deres tilhengere 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 37 

X X X X X X X X X 

25C Frontlykter på 

motorvogner med 

lyskilde av 

gassutladningstypen 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 98 

X X X X X     

25D Lyskilder av 

gassutladningstypen 

til bruk i godkjente 

gassutladningslamp

er på motorvogner 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 99 

X X X X X     

25E Frontlykter på 

motorvogner som 

sender ut 

asymmetrisk nærlys 

eller fjernlys eller 

begge deler, utstyrt 

med 

glødetrådslamper 

og/eller LED-

moduler 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 112 

X X X X X     
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Nr. Emne Rettsakt M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

25F Adaptive 

frontlyssystemer 

(AFS) for 

motorvogner 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 123 

X X X X X     

26 Lykter for tåkelys 

foran 

Direktiv 

76/762/EØF 

X X X X X     

26A Tåkelys foran på 

motorvogner 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 19 

X X X X X     

27 Slepeinnretninger Direktiv 

77/389/EØF 

A A A A A     

27A Slepeinnretning Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 1005/2010 

A A A A A     

28 Lykter for tåkelys 

bak 

Direktiv 

77/538/EØF 

X X X X X X X X X 

28A Lykter for tåkelys 

bak på motorvogner 

og deres tilhengere 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 38 

X X X X X X X X X 

29 Lykter for ryggelys Direktiv 

77/539/EØF 

X X X X X X X X X 

29A Lykter for ryggelys 

på motorvogner og 

deres tilhengere 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 23 

X X X X X X X X X 

30 Lykter for 

parkeringslys 

Direktiv 

77/540/EØF 

X X X X X     

30A Lykter for 

parkeringslys på 

motorvogner 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 77 

X X X X X     

31 Bilbelter og 

sikringsutstyr 

Direktiv 

77/541/EØF 

D D D D D     
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Nr. Emne Rettsakt M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

31A Bilbelter, 

sikringsutstyr, 

sikringsutstyr for 

barn, og Isofix-

sikringsutstyr for 

barn 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 16 

D D D D D     

33 Merking av 

betjenings-

innretninger, 

kontrollinnretninger 

og indikatorer 

Direktiv 

78/316/EØF 

X X X X X     

33A Plassering og 

merking av 

manuelle 

betjenings-

innretninger, 

kontrollinnretninger 

og indikatorer 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 121 

X X X X X     

34 Avising/avdugging Direktiv 

78/317/EØF 

(5) (5) (5) (5) (5)     

34A Avisings- og 

avduggings-

innretninger for 

frontruten 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 672/2010 

(5) (5) (5) (5) (5)     

35 Vindusvisker/ 

vindusspyler 

Direktiv 

78/318/EØF 

(6) (6) (6) (6) (6)     

35A Vindusvisker- og 

vindusspyleranlegg 

for frontruten 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 1008/2010 

(6) (6) (6) (6) (6)     

36 Varmeanlegg Direktiv 

2001/56/EF 

X X X X X X X X X 

36A Varmeanlegg Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 122 

X X X X X X X X X 

38A Hodestøtter, enten 

de er innbygd i 

kjøretøyets seter 

eller ikke 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 25 

X         

41 Utslipp (Euro IV og 

V) fra tunge 

kjøretøyer 

Direktiv 

2005/55/EF 

H(8) H H(8) H(8) H     

41A Utslipp (Euro VI) 

fra tunge kjøretøyer 

/ tilgang til 

opplysninger 

Forordning (EF) 

nr. 595/2009 

H(9) H H(9) H(9) H     
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Nr. Emne Rettsakt M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

42 Sidevern Direktiv 

89/297/EØF 

   X X   X X 

42A Sidevern for 

lastebiler 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 73 

   X X   X X 

43 Avskjermings-

systemer 

Direktiv 

91/226/EØF 

  X X X X X X X 

43A Avskjermings-

systemer 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 109/2011 

  X X X X X X X 

45 Sikkerhetsglass Direktiv 92/22/EØF J J J J J J J J J 

45A Sikkerhetsglass og 

montering av dette i 

kjøretøyer 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 43 

J J J J J J J J J 

46 Dekk Direktiv 92/23/EØF X X X X X X X X X 

46A Montering av dekk Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 458/2011 

X X X X X X X X X 

46B Luftfylte dekk for 

motorvogner og 

deres tilhengere 

(klasse C1) 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 30 

  X   X X   

46C Luftfylte dekk for 

nyttekjøretøyer og 

deres tilhengere 

(klasse C2 og C3) 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 54 

X X X X X   X X 

46D Rullestøy fra dekk, 

friksjon på vått føre 

og rullemotstand 

(klasse C1, C2 og 

C3) 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 117 

X X X X X X X X X 

46E Reserveenheter til 

midlertidig bruk, 

sikkerhetsdekk 

og/eller sikkerhets-

dekksystem og 

system for over-

våkning av 

dekktrykk 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 64 

  X(9A)       
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Nr. Emne Rettsakt M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

47 Hastighets-

begrensere 

Direktiv 92/24/EØF X X  X X     

47A Hastighets-

begrensning for 

kjøretøyer 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 89 

X X  X X     

48 Masser og 

dimensjoner (for 

andre kjøretøyer 

enn dem som er 

nevnt i nr. 44) 

Direktiv 97/27/EF X X X X X X X X X 

48A Masser og 

dimensjoner 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 1230/2012 

X X X X X X X X X 

49 Utstikkende deler 

på førerhus 

Direktiv 

92/114/EØF 

  X X X     

49A Nyttekjøretøyer 

med hensyn til 

deres utstikkende 

deler foran 

førerhusets bakvegg 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 61 

  X X X     

50 Koplinger Direktiv 94/20/EF X(10) X(10) X(10) X(10) X(10) X X X X 

50A Komponenter til 

mekanisk kopling 

av vogntog 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 55 

X(10) X(10) X(10) X(10) X(10) X X X X 

50B CCD-kopling; 

montering av en 

godkjent type CCD 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 102 

   X(10) X(10)   X(10) X(10) 

51 Antennelighet Direktiv 95/28/EF  X        

51A Forbrennings-

egenskaper hos 

materialer som 

benyttes til 

innvendig 

innredning av visse 

grupper 

motorvogner 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 118 

 X        
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Nr. Emne Rettsakt M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

52 Busser og turvogner Direktiv 

2001/85/EF 

X X        

52A Kjøretøyer i gruppe 

M2 og M3 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 107 

X X        

52B Overbygningens 

styrke på store 

personkjøretøyer 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 66 

X X        

54 Sidekollisjon Direktiv 96/27/EF   A       

54A Beskyttelse av fører 

og passasjerer ved 

sidekollisjon 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 95 

  A       

56 Kjøretøyer for 

transport av farlig 

gods 

Direktiv 98/91/EF   X(13) X(13) X(13) X(13) X(13) X(13) X(13) 

56A Kjøretøyer for 

transport av farlig 

gods 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 105 

  X(13) X(13) X(13) X(13) X(13) X(13) X(13) 

57 Underkjørings-

hinder foran 

Direktiv 

2000/40/EF 

   X X     

57A Innretninger for 

underkjøringshinder 

foran (FUPD) og 

montering av dem; 

underkjøringshinder 

foran (FUP) 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 93 

   X X     

58 Beskyttelse av 

fotgjengere 

Forordning (EF) 

nr. 78/2009 

  Ikke 

rele-

vant 

(1) 

      

59 Resirkulerings-

mulighet 

Direktiv 

2005/64/EF 

  Ikke 

rele-

vant 

 —     

61 Klimaanlegg Direktiv 

2006/40/EF 

  X(14)       

62 Hydrogensystem Forordning (EF) 

nr. 79/2009 

X X X X X     
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Nr. Emne Rettsakt M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

63 Generell sikkerhet Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) 

65 Avansert 

nødbremssystem 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 347/2012 

Ikke 

rele-

vant 

Ikke 

rele-

vant 

 Ikke 

rele-

vant 

Ikke 

rele-

vant 

    

66 System for 

feltskiftevarsel 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

Forordning (EU) 

nr. 351/2012 

Ikke 

rele-

vant 

Ikke 

rele-

vant 

 Ikke 

rele-

vant 

Ikke 

rele-

vant 

    

67 Spesifikke 

komponenter for 

flytende 

petroleumsgasser 

(LPG) og 

montering av dem 

på motorvogner 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 67 

X X X X X     

68 Alarmsystemer for 

kjøretøyer (VAS) 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 97 

  X       

69 Elektrisk sikkerhet Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 100 

X X X X X     

70 Spesifikke 

komponenter til 

CNG og montering 

av dem på 

motorvogner 

Forordning (EF) 

nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement 

nr. 110 

X X X X X     

(*) Alle frontvernsystemer som leveres med kjøretøyet, skal oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 78/2009, være utstyrt med et 

typegodkjenningsnummer og være merket med dette. 
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Tillegg 5 

Mobile kraner 

Nr. Emne Rettsakt N3 

1 Tillatt lydnivå Direktiv 70/157/EØF T+Z1 

3 Drivstofftanker / underkjøringshinder bak Direktiv 70/221/EØF X(2) 

3A Forebygging av brannfare (tanker for flytende 

drivstoff) 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 34 

X 

3B Innretninger for underkjøringshinder bak 

(RUPD) og montering av dem; 

underkjøringshinder bak (RUP) 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 58 

A 

4 Sted for kjennemerke bak Direktiv 70/222/EØF X 

4A Sted for plassering og montering av 

kjennemerke bak 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 1003/2010 

X 

5 Betjeningskraft Direktiv 70/311/EØF X 

Krabbestyring 

tillatt 

5A Styreinnretning Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 79 

X 

Krabbestyring 

tillatt 

6 Dørlåser og dørhengsler Direktiv 70/387/EØF A 

6A Innstigning og manøvreringsevne Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 130/2012 

A 

7 Signalhorn Direktiv 70/388/EØF X 

7A Signalhorn og signaler Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 28 

X 

8 Innretninger for indirekte utsyn Direktiv 2003/97/EF A 

8A Innretninger for indirekte utsyn og montering 

av dem 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 46 

X 

9 Bremser Direktiv 71/320/EØF U 

9A Bremser på kjøretøyer og tilhengere Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 13 

U(3) 
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Nr. Emne Rettsakt N3 

10 Radiostøy (elektromagnetisk kompatibilitet) Direktiv 72/245/EØF X 

10A Elektromagnetisk kompatibilitet Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 10 

X 

13 Tyverisikring og startsperre Direktiv 74/61/EØF X 

13A Beskyttelse av motorvogner mot 

uvedkommendes bruk 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 18 

X(4A) 

15 Setestyrke Direktiv 74/408/EØF D 

15A Seter, setefester og eventuelle hodestøtter Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 17 

X 

17 Hastighetsmåler og reversgir Direktiv 75/443/EØF X 

17A Innstigning og manøvreringsevne Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 130/2012 

X 

17B Innretning for hastighetsmåling, herunder 

montering 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 39 

X 

18 Lovfestede kjennemerker Direktiv 76/114/EØF X 

18A Lovfestet produsentmerke og kjøretøyets 

understellsnummer 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 19/2011 

X 

19 Bilbeltefester Direktiv 76/115/EØF D 

19A Bilbeltefester, Isofix-festesystemer og Isofix-

fester med toppstropper 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 14 

X 

20 Montering av lys- og lyssignalinnretninger Direktiv 76/756/EØF A + Y 

20A Montering av lys- og lyssignalinnretninger på 

kjøretøyer 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 48 

A + Y 

21 Refleksinnretninger Direktiv 76/757/EØF X 

21A Refleksinnretninger for motorvogner og deres 

tilhengere 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 3 

X 
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Nr. Emne Rettsakt N3 

22 Lykter (toppmarkeringslys, markeringslys 

foran/bak, stopplys, sidemarkeringslys, 

kjørelys) 

Direktiv 76/758/EØF X 

22A Lykter for markeringslys foran og bak, lykter 

for stopplys og lykter for toppmarkeringslys på 

motorvogner og deres tilhengere 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 7 

X 

22B Lykter for kjørelys på motorvogner Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 87 

X 

22C Lykter for sidemarkeringslys på motorvogner 

og deres tilhengere 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 91 

X 

23 Lykter for retningslys Direktiv 76/759/EØF X 

23A Lykter for retningslys på motorvogner og deres 

tilhengere 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 6 

X 

24 Lykter for kjennemerke bak Direktiv 76/760/EØF X 

24A Belysning av kjennemerker bak på 

motorvogner og deres tilhengere 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 4 

X 

25 Frontlykter (herunder lyspærer) Direktiv 76/761/EØF X 

25A Motorvogners «sealed-beam»-

halogenfrontlykter (SB) som sender ut 

europeisk asymmetrisk nærlys eller fjernlys 

eller begge deler 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 31 

X 

25B Glødetrådslamper til bruk i godkjente lykter til 

motorvogner og deres tilhengere 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 37 

X 

25C Frontlykter på motorvogner med lyskilde av 

gassutladningstypen 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 98 

X 

25D Lyskilder av gassutladningstypen til bruk i 

godkjente gassutladningslamper på 

motorvogner 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 99 

X 

25E Frontlykter på motorvogner som sender ut 

asymmetrisk nærlys eller fjernlys eller begge 

deler, utstyrt med glødetrådslamper og/eller 

LED-moduler 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 112 

X 

25F Adaptive frontlyssystemer (AFS) for 

motorvogner 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 123 

X 
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Nr. Emne Rettsakt N3 

26 Lykter for tåkelys foran Direktiv 76/762/EØF X 

26A Tåkelys foran på motorvogner Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 19 

X 

27 Slepeinnretninger Direktiv 77/389/EØF A 

27A Slepeinnretning Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 1005/2010 

A 

28 Lykter for tåkelys bak Direktiv 77/538/EØF X 

28A Lykter for tåkelys bak på motorvogner og deres 

tilhengere 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 38 

X 

29 Lykter for ryggelys Direktiv 77/539/EØF X 

29A Lykter for ryggelys på motorvogner og deres 

tilhengere 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 23 

X 

30 Lykter for parkeringslys Direktiv 77/540/EØF X 

30A Lykter for parkeringslys på motorvogner Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 77 

X 

31 Bilbelter og sikringsutstyr Direktiv 77/541/EØF D 

31A Bilbelter, sikringsutstyr, sikringsutstyr for 

barn, og Isofix-sikringsutstyr for barn 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 16 

X 

33 Merking av betjeningsinnretninger, 

kontrollinnretninger og indikatorer 

Direktiv 78/316/EØF X 

33A Plassering og merking av manuelle 

betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og 

indikatorer 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 121 

X 

34 Avising/avdugging Direktiv 78/317/EØF (5) 

34A Avisings- og avduggingsinnretninger for 

frontruten 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 672/2010 

(5) 

35 Vindusvisker/vindusspyler Direktiv 78/318/EØF (6) 

35A Vindusvisker- og vindusspyleranlegg for 

frontruten 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 1008/2010 

(6) 



Nr. 40/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2021 

 

Nr. Emne Rettsakt N3 

36 Varmeanlegg Direktiv 2001/56/EF X 

36A Varmeanlegg Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 122 

X 

41 Utslipp (Euro IV og V) fra tunge kjøretøyer Direktiv 2005/55/EF V 

41A Utslipp (Euro VI) fra tunge kjøretøyer / tilgang 

til opplysninger 

Forordning (EF) nr. 595/2009 V 

42 Sidevern Direktiv 89/297/EØF X 

42A Sidevern for lastebiler Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 73 

A 

43 Avskjermingssystemer Direktiv 91/226/EØF X 

43A Avskjermingssystemer Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 109/2011 

Z1 

45 Sikkerhetsglass Direktiv 92/22/EØF J 

45A Sikkerhetsglass og montering av dette i 

kjøretøyer 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 43 

J 

46 Dekk Direktiv 92/23/EØF X 

46A Montering av dekk Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 458/2011 

X 

46C Luftfylte dekk for nyttekjøretøyer og deres 

tilhengere (klasse C2 og C3) 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 54 

X 

46D Rullestøy fra dekk, friksjon på vått føre og 

rullemotstand (klasse C1, C2 og C3) 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 117 

X 

47 Hastighetsbegrensere Direktiv 92/24/EØF X 

47A Hastighetsbegrensning for kjøretøyer Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 89 

X 

48 Masser og dimensjoner (for andre kjøretøyer 

enn dem som er nevnt i nr. 44) 

Direktiv 97/27/EF X 

48A Masser og dimensjoner Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 1230/2012 

A 
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Nr. Emne Rettsakt N3 

49 Utstikkende deler på førerhus Direktiv 92/114/EØF X 

49A Nyttekjøretøyer med hensyn til deres 

utstikkende deler foran førerhusets bakvegg 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 61 

A 

50 Koplinger Direktiv 94/20/EF X(10) 

50A Komponenter til mekanisk kopling av vogntog Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 55 

X(10) 

50B CCD-kopling; montering av en godkjent type 

CCD 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 102 

X(10) 

57 Underkjøringshinder foran Direktiv 2000/40/EF Z1 

57A Innretninger for underkjøringshinder foran 

(FUPD) og montering av dem; 

underkjøringshinder foran (FUP) 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 93 

X 

62 Hydrogensystem Forordning (EF) nr. 79/2009 X 

63 Generell sikkerhet Forordning (EF) nr. 661/2009 X(15) 

65 Avansert nødbremssystem Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 347/2012 

Ikke 

relevant(16) 

66 System for feltskiftevarsel Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 351/2012 

Ikke 

relevant(17) 

67 Spesifikke komponenter for flytende 

petroleumsgasser (LPG) og montering av dem 

på motorvogner 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 67 

X 

69 Elektrisk sikkerhet Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 100 

X 

70 Spesifikke komponenter til CNG og montering 

av dem på motorvogner 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 110 

X 

  



Nr. 40/228 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2021 

 

Tillegg 6 

Kjøretøyer for ekstraordinær transport 

Nr. Emne Rettsakt N3 O4 

1 Tillatt lydnivå Direktiv 70/157/EØF T  

3 Drivstofftanker / 

underkjøringshinder bak 

Direktiv 70/221/EØF X(2) X 

3A Forebygging av brannfare (tanker 

for flytende drivstoff) 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 34 

X X 

3B Innretninger for 

underkjøringshinder bak (RUPD) 

og montering av dem; 

underkjøringshinder bak (RUP) 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 58 

A A 

4 Sted for kjennemerke bak Direktiv 70/222/EØF X A+R 

4A Sted for plassering og montering av 

kjennemerke bak 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 1003/2010 

X A+R 

5 Betjeningskraft Direktiv 70/311/EØF X 

Krabbe-

styring 

tillatt 

X 

5A Styreinnretning Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 79 

X 

Krabbe-

styring 

tillatt 

X 

6 Dørlåser og dørhengsler Direktiv 70/387/EØF X  

6A Innstigning og manøvreringsevne Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 130/2012 

X  

7 Signalhorn Direktiv 70/388/EØF X  

7A Signalhorn og signaler Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 28 

X  

8 Innretninger for indirekte utsyn Direktiv 2003/97/EF X  

8A Innretninger for indirekte utsyn og 

montering av dem 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 46 

X  

9 Bremser Direktiv 71/320/EØF U X 
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Nr. Emne Rettsakt N3 O4 

9A Bremser på kjøretøyer og tilhengere Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 13 

U(3) X(3) 

10 Radiostøy (elektromagnetisk 

kompatibilitet) 

Direktiv 72/245/EØF X X 

10A Elektromagnetisk kompatibilitet Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 10 

X X 

13 Tyverisikring og startsperre Direktiv 74/61/EØF X  

13A Beskyttelse av motorvogner mot 

uvedkommendes bruk 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 18 

X(4A)  

15 Setestyrke Direktiv 74/408/EØF X  

15A Seter, setefester og eventuelle 

hodestøtter 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 17 

X  

17 Hastighetsmåler og reversgir Direktiv 75/443/EØF X  

17A Innstigning og manøvreringsevne Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 130/2012 

X  

17B Innretning for hastighetsmåling, 

herunder montering 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 39 

X  

18 Lovfestede kjennemerker Direktiv 76/114/EØF X X 

18A Lovfestet produsentmerke og 

kjøretøyets understellsnummer 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 19/2011 

X X 

19 Bilbeltefester Direktiv 76/115/EØF X  

19A Bilbeltefester, Isofix-festesystemer 

og Isofix-fester med toppstropper 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 14 

X  

20 Montering av lys- og 

lyssignalinnretninger 

Direktiv 76/756/EØF X A+N 

20A Montering av lys- og 

lyssignalinnretninger på kjøretøyer 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 48 

X A+N 

21 Refleksinnretninger Direktiv 76/757/EØF X X 
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Nr. Emne Rettsakt N3 O4 

21A Refleksinnretninger for 

motorvogner og deres tilhengere 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 3 

X X 

22 Lykter (toppmarkeringslys, 

markeringslys foran/bak, stopplys, 

sidemarkeringslys, kjørelys) 

Direktiv 76/758/EØF X X 

22A Lykter for markeringslys foran og 

bak, lykter for stopplys og lykter for 

toppmarkeringslys på motorvogner 

og deres tilhengere 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 7 

X X 

22B Lykter for kjørelys på motorvogner Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 87 

X  

22C Lykter for sidemarkeringslys på 

motorvogner og deres tilhengere 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 91 

X X 

23 Lykter for retningslys Direktiv 76/759/EØF X X 

23A Lykter for retningslys på 

motorvogner og deres tilhengere 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 6 

X X 

24 Lykter for kjennemerke bak Direktiv 76/760/EØF X X 

24A Belysning av kjennemerker bak på 

motorvogner og deres tilhengere 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 4 

X X 

25 Frontlykter (herunder lyspærer) Direktiv 76/761/EØF X  

25A Motorvogners «sealed-beam»-

halogenfrontlykter (SB) som sender 

ut europeisk asymmetrisk nærlys 

eller fjernlys eller begge deler 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 31 

X  

25B Glødetrådslamper til bruk i 

godkjente lykter til motorvogner og 

deres tilhengere 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 37 

X X 

25C Frontlykter på motorvogner med 

lyskilde av gassutladningstypen 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 98 

X  

25D Lyskilder av gassutladningstypen til 

bruk i godkjente 

gassutladningslamper på 

motorvogner 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 99 

X  

25E Frontlykter på motorvogner som 

sender ut asymmetrisk nærlys eller 

fjernlys eller begge deler, utstyrt 

med glødetrådslamper og/eller 

LED-moduler 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 112 

X  
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25F Adaptive frontlyssystemer (AFS) 

for motorvogner 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 123 

X  

26 Lykter for tåkelys foran Direktiv 76/762/EØF X  

26A Tåkelys foran på motorvogner Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 19 

X  

27 Slepeinnretninger Direktiv 77/389/EØF A  

27A Slepeinnretning Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 1005/2010 

A  

28 Lykter for tåkelys bak Direktiv 77/538/EØF X X 

28A Lykter for tåkelys bak på 

motorvogner og deres tilhengere 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 38 

X X 

29 Lykter for ryggelys Direktiv 77/539/EØF X X 

29A Lykter for ryggelys på motorvogner 

og deres tilhengere 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 23 

X X 

30 Lykter for parkeringslys Direktiv 77/540/EØF X  

30A Lykter for parkeringslys på 

motorvogner 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 77 

X  

31 Bilbelter og sikringsutstyr Direktiv 77/541/EØF X  

31A Bilbelter, sikringsutstyr, 

sikringsutstyr for barn, og Isofix-

sikringsutstyr for barn 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 16 

X  

33 Merking av betjeningsinnretninger, 

kontrollinnretninger og indikatorer 

Direktiv 78/316/EØF X  

33A Plassering og merking av manuelle 

betjeningsinnretninger, 

kontrollinnretninger og indikatorer 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 121 

X  

34 Avising/avdugging Direktiv 78/317/EØF (5)  

34A Avisings- og 

avduggingsinnretninger for 

frontruten 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 672/2010 

(5)  

35 Vindusvisker/vindusspyler Direktiv 78/318/EØF (6)  
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35A Vindusvisker- og 

vindusspyleranlegg for frontruten 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 1008/2010 

(6)  

36 Varmeanlegg Direktiv 2001/56/EF X  

36A Varmeanlegg Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 122 

X  

41 Utslipp (Euro IV og V) fra tunge 

kjøretøyer 

Direktiv 2005/55/EF X(8)  

41A Utslipp (Euro VI) fra tunge 

kjøretøyer / tilgang til opplysninger 

Forordning (EF) nr. 595/2009 X(9)  

42 Sidevern Direktiv 89/297/EØF X A 

42A Sidevern for lastebiler Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 73 

X A 

43 Avskjermingssystemer Direktiv 91/226/EØF X A 

43A Avskjermingssystemer Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 109/2011 

X A 

45 Sikkerhetsglass Direktiv 92/22/EØF X  

45A Sikkerhetsglass og montering av 

dette i kjøretøyer 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 43 

X  

46 Dekk Direktiv 92/23/EØF X I 

46A Montering av dekk Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 458/2011 

X I 

46C Luftfylte dekk for nyttekjøretøyer 

og deres tilhengere (klasse C2 og 

C3) 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 54 

X I 

46D Rullestøy fra dekk, friksjon på vått 

føre og rullemotstand (klasse C1, 

C2 og C3) 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 117 

X I 

47 Hastighetsbegrensere Direktiv 92/24/EØF X  

47A Hastighetsbegrensning for 

kjøretøyer 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 89 

X  
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Nr. Emne Rettsakt N3 O4 

48 Masser og dimensjoner (for andre 

kjøretøyer enn dem som er nevnt i 

nr. 44) 

Direktiv 97/27/EF X X 

48A Masser og dimensjoner Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 1230/2012 

A A 

49 Utstikkende deler på førerhus Direktiv 92/114/EØF A  

49A Nyttekjøretøyer med hensyn til 

deres utstikkende deler foran 

førerhusets bakvegg 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 61 

A  

50 Koplinger Direktiv 94/20/EF X(10) X 

50A Komponenter til mekanisk kopling 

av vogntog 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 55 

X(10) X 

50B CCD-kopling; montering av en 

godkjent type CCD 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 102 

X(10) X(10) 

56 Kjøretøyer for transport av farlig 

gods 

Direktiv 98/91/EF X(13) X(13) 

56A Kjøretøyer for transport av farlig 

gods 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 105 

X(13) X(13) 

57 Underkjøringshinder foran Direktiv 2000/40/EF A  

57A Innretninger for 

underkjøringshinder foran (FUPD) 

og montering av dem; 

underkjøringshinder foran (FUP) 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 93 

A  

62 Hydrogensystem Forordning (EF) nr. 79/2009 X  

63 Generell sikkerhet Forordning (EF) nr. 661/2009 X(15) X(15) 

65 Avansert nødbremssystem Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 347/2012 

Ikke 

relevant(16) 

 

66 System for feltskiftevarsel Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 351/2012 

Ikke 

relevant(17) 

 

67 Spesifikke komponenter for 

flytende petroleumsgasser (LPG) og 

montering av dem på motorvogner 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 67 

X  
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Nr. Emne Rettsakt N3 O4 

69 Elektrisk sikkerhet Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 100 

X  

70 Spesifikke komponenter til CNG og 

montering av dem på motorvogner 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 110 

X  

Merknader: 

X  Kravene i relevant rettsakt får anvendelse. Endringsserier til UN-ECE-reglementer med obligatorisk 

anvendelse er oppført i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 661/2009. Endringsserier som er vedtatt på et 

senere tidspunkt, godtas som alternativ. Medlemsstatene kan innvilge utvidelser av eksisterende 

typegodkjenninger gitt i henhold til tidligere EU-direktiver som er opphevet ved forordning (EF) 

nr. 661/2009, på de vilkårene som er fastsatt ved artikkel 13 nr. 14 i forordning (EF) nr. 661/2009. 

Ikke relevant  Denne rettsakten gjelder ikke for dette kjøretøyet (ingen krav). 

(1)  For kjøretøyer med en referansemasse på høyst 2 610 kg. Kan på anmodning fra produsenten anvendes på 

kjøretøyer med en referansemasse på høyst 2 840 kg. Med hensyn til tilgang til opplysninger om andre deler 

(f.eks. bodelen) enn basiskjøretøyet er det tilstrekkelig at produsenten gir rask og enkel tilgang til 

opplysninger om reparasjoner og vedlikehold. 

(2)  For kjøretøyer utstyrt med LPG- eller CNG-drevet anlegg kreves typegodkjenning for kjøretøyer i samsvar 

med UN-ECE-reglement nr. 67 eller UN-ECE-reglement nr. 110. 

(3)  Montering av et ESC-system kreves i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 661/2009. 

Gjennomføringsdatoene oppført i vedlegg V til forordning (EF) nr. 661/2009 får anvendelse. I samsvar med 

UN-ECE-reglement nr. 13 kreves ikke montering av et elektronisk stabilitetskontrollsystem («ESC») for 

spesialkjøretøyer i gruppe M2, M3, N2 og N3 og for kjøretøyer for ekstraordinær transport og tilhengere med 

områder avsatt til ståplasser. N1-kjøretøyer kan godkjennes i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 13 eller 

UN-ECE-reglement nr. 13-H. 

(4)  Montering av et ESC-system kreves i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 661/2009. Kravene 

oppført i del A i vedlegg 9 til UN-ECE-reglement nr. 13-H skal derfor oppfylles ved EF-typegodkjenning av 

nye kjøretøytyper og for å kunne registrere, selge og ta i bruk nye kjøretøyer. Gjennomføringsdatoene 

oppført i artikkel 13 i forordning (EF) nr. 661/2009 får anvendelse. N1-kjøretøyer kan godkjennes i samsvar 

med UN-ECE-reglement nr. 13 eller UN-ECE-reglement nr. 13-H. 

(4A)  Dersom sikringsinnretningen monteres, skal den oppfylle kravene i UN-ECE-reglement nr. 18. 

(4B)  Denne forordningen gjelder for seter som ikke faller inn under UN-ECE-reglement nr. 80. 

 Se artikkel 2 i forordning (EF) nr. 595/2009 for andre alternativer. 

(5)  Kjøretøyer i andre grupper enn gruppe M1 trenger ikke å oppfylle alle kravene i rettsakten, men skal være 

utstyrt med en egnet avisings-/avduggingsinnretning for frontruten. 

(6)  Kjøretøyer i andre grupper enn gruppe M1 trenger ikke å oppfylle alle kravene i rettsakten, men skal være 

utstyrt med en egnet vindusvisker-/vindusspylerinnretning for frontruten. 

(8)  For kjøretøyer med en referansemasse over 2 610 kg der muligheten i merknad (1) ikke er benyttet. 

(9)  For kjøretøyer med en referansemasse over 2 610 kg som ikke er typegodkjent (på anmodning fra 

produsenten og forutsatt at referansemassen er høyst 2 840 kg) i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007. 

For andre deler enn basiskjøretøyet er det tilstrekkelig at produsenten gir rask og enkel tilgang til 

opplysninger om reparasjoner og vedlikehold. 

(9A)  Får anvendelse bare dersom slike kjøretøyer har utstyr som omfattes av UN-ECE-reglement 64. System for 

overvåkning av dekktrykk for M1-kjøretøyer er obligatorisk i samsvar med artikkel 9 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 661/2009. 

(10)  Gjelder bare for kjøretøyer som er utstyrt med kopling(er). 
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(11)  Gjelder for kjøretøyer med en største teknisk tillatte totalmasse på høyst 2,5 tonn. 

(12)  Gjelder bare for kjøretøyer der «setets referansepunkt» eller «R»-punkt for det laveste setet er høyst 700 mm 

over bakken. 

(13)  Gjelder bare dersom produsenten søker om typegodkjenning av kjøretøy beregnet på transport av farlig 

gods. 

(14)  Gjelder bare for kjøretøyer i gruppe N1, klasse I (referansemasse ≤ 1305 kg). 

(15)  På anmodning fra produsenten kan en typegodkjenning gis i henhold til dette punktet som alternativ til 

typegodkjenninger i henhold til hvert enkelt punkt i forordning (EF) nr. 661/2009. 

(16)  Montering av et avansert nødbremssystem kreves ikke for spesialkjøretøyer i henhold til artikkel 1 i 

forordning (EU) nr. 347/2012. 

(17)  Montering av et system for feltskiftevarsel kreves ikke for spesialkjøretøyer i henhold til artikkel 1 i 

forordning (EU) nr. 351/2012. 

A  Kravene skal oppfylles så langt det er mulig. Typegodkjenningsmyndigheten kan gi unntak bare dersom 

produsenten godtgjør at kjøretøyet ikke kan oppfylle kravene på grunn av sin særlige funksjon. Det skal 

framgå av typegodkjenningsdokumentet og samsvarssertifikatet hvilke unntak som er gitt (merknad – 

nr. 52). 

A1  Montering av ESC er ikke påbudt. Ved etappevis godkjenning kan produsenten, dersom endringer i en 

bestemt etappe vil kunne innvirke på ESC-systemets funksjon i basiskjøretøyet, enten deaktivere systemet 

eller godtgjøre at kjøretøyet ikke er blitt utrygt eller ustabilt. Dette kan for eksempel godtgjøres ved å utføre 

raske doble kjørefeltskift i hver retning ved 80 km/t med tilstrekkelig kraft til at ESC-systemet aktiveres. En 

slik aktivering skal skje under velkontrollerte forhold, og skal bidra til å forbedre kjøretøyets stabilitet. 

Teknisk instans har rett til å kreve ytterligere prøving dersom det anses nødvendig. 

B  Gjelder bare for dører som gir atkomst til seter beregnet på normal bruk når kjøretøyet kjører på vei, og der 

avstanden mellom R-punktet i setet og dørflatens gjennomsnittsplan, målt vinkelrett på kjøretøyets midtplan 

i lengderetningen, er høyst 500 mm. 

C  Gjelder bare den delen av kjøretøyet som ligger foran bakerste sete beregnet på normal bruk når kjøretøyet 

kjører på vei, og bare for hodets slagsone som definert i rettsakten. 

D  Gjelder bare for seter beregnet på normal bruk når kjøretøyet kjører på vei. Seter som ikke er beregnet brukt 

når kjøretøyet kjører på vei, skal merkes tydelig for brukerne med et piktogram eller et skilt med 

hensiktsmessig tekst. Kravet om sikring av bagasje i UN-ECE-reglement 17 får ikke anvendelse. 

E  Bare foran. 

F  Det er tillatt å endre påfyllingsrørets forløp og lengde, og å flytte drivstofftanken innenfor karosseriet. 

G  Ved etappevis godkjenning kan kravene for basiskjøretøyets/det delvis oppbygde kjøretøyets gruppe (f.eks. 

karosseriet som ble brukt til å konstruere spesialkjøretøyet) også benyttes. 

H  Eksosanlegget kan forlenges med inntil 2 m etter bakerste lydpotte uten ytterligere prøving. 

I   Dekk skal være typegodkjent i henhold til kravene i UN-ECE-reglement nr. 54, selv om kjøretøyets høyeste 

konstruksjonshastighet er under 80 km/t. Belastningskapasiteten kan justeres i forhold til tilhengerens 

høyeste konstruksjonshastighet etter avtale med dekkprodusenten. 

J  For alle vinduer unntatt førerhusets (front- og sideruter) kan materialet være sikkerhetsglass eller hardplast. 

K  Ytterligere alarminnretninger er tillatt.  



Nr. 40/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2021 

 

L  Gjelder bare for seter beregnet på normal bruk når kjøretøyet kjører på vei. Alle sitteplasser i baksetet skal 

minst være utstyrt med fester for hoftebelter. Seter som ikke er beregnet brukt når kjøretøyet kjører på vei, 

skal merkes tydelig for brukerne med et piktogram eller et skilt med hensiktsmessig tekst. Isofix kreves ikke 

i ambulanser og likbiler. 

M  Gjelder bare for seter beregnet på normal bruk når kjøretøyet kjører på vei. Alle sitteplasser i baksetet skal 

minst være utstyrt med hoftebelter. Seter som ikke er beregnet brukt når kjøretøyet kjører på vei, skal 

merkes tydelig for brukerne med et piktogram eller et skilt med hensiktsmessig tekst. Isofix kreves ikke i 

ambulanser og likbiler. 

N  Forutsatt at alle påbudte lysinnretninger er montert, og at det ikke går ut over den geometriske synligheten. 

Q  Eksosanlegget kan forlenges med inntil 2 m etter bakerste lydpotte uten ytterligere prøving. En EF-

typegodkjenning som er utstedt for det mest representative basiskjøretøyet, er fortsatt gyldig selv om 

referansevekten endres. 

R  Forutsatt at alle medlemsstaters kjennemerker kan monteres og være synlig. 

S  Lystransmisjonsfaktoren er minst 60 %, og dødvinkelen fra A-stolpen er ikke større enn 10o. 

T  Prøvingen skal utføres bare på ferdigoppbygde / etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer. Kjøretøyet kan 

prøves i henhold til direktiv 70/157/EØF. Følgende grenseverdier gjelder for nr. 5.2.2.1 i vedlegg I til 

direktiv 70/157/EØF: 

a)  81 dB(A) for kjøretøyer med en motoreffekt som er under 75 kW, 

b)  83 dB(A) for kjøretøyer med en motoreffekt som er minst 75 kW, men under 150 kW, 

c)  84 dB(A) for kjøretøyer med en motoreffekt som er minst 150 kW. 

U  Prøvingen skal utføres bare på ferdigoppbygde / etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer. Kjøretøyer med inntil 

fire aksler skal oppfylle alle kravene i rettsakten. Det kan gjøres unntak for kjøretøyer med mer enn fire 

aksler, forutsatt 

— at den særlige konstruksjonen tilsier det, 

— at alle krav i rettsakten med hensyn til parkeringsbrems, driftsbrems og nødbrems er oppfylt. 

U1  ABS er ikke påbudt for kjøretøyer med hydrostatisk drift. 

V  Alternativt kan direktiv 97/68/EF også anvendes. 

V1  For kjøretøyer med hydrostatisk drift kan alternativt direktiv 97/68/EF også anvendes. 

W0  Eksosanlegget kan forlenges uten ytterligere prøving, forutsatt at mottrykket er det samme. Dersom det 

kreves ny prøving, er ytterlige 2dB(A) over gjeldende grenseverdi tillatt. 

W1  Kravene skal oppfylles, men endring i eksosanlegget tillates uten ytterligere prøving av eksosutslipp og 

CO2-/drivstofforbruk, forutsatt at forurensningsreduserende innretninger, herunder eventuelle partikkelfiltre, 

ikke påvirkes. Det kreves ingen ny prøving av det endrede kjøretøyets fordampingsutslipp, forutsatt at 

innretningene for kontroll av fordampingsutslipp beholdes slik produsenten har montert dem på 

basiskjøretøyet. 

 En EF-typegodkjenning som er utstedt for det mest representative basiskjøretøyet, er fortsatt gyldig selv om 

referansemassen endres. 

W2  Det er tillatt å endre påfyllingsrørets forløp og lengde, drivstoffslange og drivstoffdamprør uten ytterligere 

prøving. Det er tillatt å flytte den opprinnelige drivstofftanken, forutsatt at alle krav er oppfylt. Ytterligere 

prøving i henhold til vedlegg 5 til UN-ECE-reglement nr. 34 kreves imidlertid ikke. 
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W3  Lengdeplanet for rullestolens forutsatte kjørestilling skal være parallelt med kjøretøyets lengdeplan. 

 Eieren av kjøretøyet skal på hensiktsmessig måte opplyses om at det anbefales en rullestol med en struktur 

som overholder den relevante delen av ISO 7176-19:2008, for at den skal tåle belastningene som overføres 

av festemekanismen under ulike kjøreforhold. 

 Det kan foretas hensiktsmessige tilpasninger av kjøretøyets seter uten ytterligere prøving, forutsatt at det 

kan godtgjøres for teknisk instans at fester, mekanismer og hodestøtter gir samme grad av beskyttelse. 

 Kravet om sikring av bagasje i UN-ECE-reglement nr. 17 får ikke anvendelse. 

W4  Kravene i rettsakten(e) skal oppfylles for ombordstigningshjelpemidler når de er i hvilestilling. 

W5  Hver rullestolplass skal være forsynt med festepunkter til festeutstyr for rullestol og sikringsutstyr for 

rullestolbrukere (WTORS) som er i samsvar med tilleggsbestemmelsene i tillegg 3. 

W6  Hver rullestolplass skal være forsynt med et sikkerhetsbelte for rullestolbrukeren som er i samsvar med 

tilleggsbestemmelsene i tillegg 3. 

 Dersom festepunktene for sikkerhetsbelter som følge av ombygging må flyttes til utenfor toleransen fastsatt 

i punkt 7.7.1 i UN-ECE-reglement nr. 16-06, skal teknisk instans kontrollere om endringen gir en dårligere 

løsning. Dersom det er tilfellet, skal det utføres en prøving som omhandlet i punkt 7.7.1 i UN-ECE-

reglement nr. 16-06. En utvidelse av EF-typegodkjenningen er ikke nødvendig. Prøvingen kan utføres med 

komponenter som ikke har gjennomgått aldringsprøving som omhandlet i UN-ECE-reglement nr. 16-06. 

W8  I forbindelse med beregningene skal vekten av rullestolen og rullestolbrukeren til sammen antas å være 

160 kg. Massen skal være konsentrert om punktet P på typerullestolen i den kjørestillingen som produsenten 

har angitt. 

 Enhver begrensning av setekapasiteten som følge av bruk av rullestol(er) skal registreres i kjøretøyeierens 

håndbok, på side 2 i EU-typegodkjenningsdokumentet og i samsvarssertifikatet (under merknader). 

Y  Forutsatt at alle påbudte lysinnretninger er montert. 

Z  Kravene knyttet til utstikking av åpne vinduer får ikke anvendelse for bodelen. 

Z1  Mobile kraner med mer enn seks aksler anses som terrenggående kjøretøyer (N3G) dersom minst tre aksler 

er i drift, og forutsatt at de oppfyller kravene i vedlegg II nr. 4.3 bokstav b) ii) og iii), samt nr. 4.3 bokstav 

c).» 
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4)  Vedlegg XII skal lyde: 

«VEDLEGG XII 

BEGRENSNINGER FOR SMÅ SERIER OG RESTKJØRETØYER 

A.  BEGRENSNINGER FOR SMÅ SERIER 

1.  Antallet enheter av en kjøretøytype som årlig registreres, selges eller tas i bruk i Den europeiske union i 

henhold til artikkel 22, kan ikke overstige det antallet som er oppført nedenfor for den aktuelle 

kjøretøygruppen. 

Gruppe Enheter 

M1 1000 

M2, M3 0 

N1 1000 

N2, N3 0 

O1, O2 0 

O3, O4 0 

2.  Antallet enheter av en kjøretøytype som årlig registreres, selges eller tas i bruk i en medlemsstat i 

henhold til artikkel 23, skal fastsettes av medlemsstaten, men skal ikke overstige det antallet som er 

oppført nedenfor for den aktuelle kjøretøygruppen. 

Gruppe Enheter 

M1 100 

M2, M3 250 

N1 500 til 31. oktober 2016 

250 fra 1. november 2016 

N2, N3 250 

O1, O2 500 

O3, O4 250 

3.  Antallet enheter av en kjøretøytype som årlig registreres, selges eller tas i bruk i en medlemsstat i 

henhold til artikkel 6 nr. 2 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012, skal fastsettes av hver enkelt 

medlemsstat, men skal ikke overstige det antallet som er oppført nedenfor for den aktuelle 

kjøretøygruppen. 

Gruppe Enheter 

M2, M3 1000 

N2, N3 1200 

O3, O4 2000 

  



10.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/239 

 

B.  BEGRENSNINGER FOR RESTKJØRETØYER 

Det antallet ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer som tas i bruk i hver medlemsstat i 

henhold til framgangsmåten for restkjøretøyer, skal begrenses på en av følgende måter, som den enkelte 

medlemsstat selv velger: 

1.  Antallet kjøretøyer av én eller flere typer i gruppe M1 kan ikke overstige 10 %, og kan for alle andre 

grupper ikke overstige 30 %, av alle typer kjøretøy som er tatt i bruk i medlemsstaten i løpet av det 

foregående året. 

 Dersom henholdsvis 10 % og 30 % utgjør under 100 kjøretøyer, kan medlemsstaten tillate at høyst  

100 kjøretøyer tas i bruk. 

2.  Kjøretøyer av en bestemt type skal begrenses til kjøretøyer som på eller etter produksjonsdatoen har fått 

utstedt et gyldig samsvarssertifikat med minst tre måneders gyldighet fra utstedelsesdatoen, men som 

senere er blitt ugyldig på grunn av en rettsakt som er trådt i kraft.» 

 ____________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2014/44/EU 

av 18. mars 2014 

om endring av vedlegg I, II og III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF om 

typegodkjenning av jordbruks- eller skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne maskiner, 

samt deres systemer, deler og tekniske enheter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- 

eller skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne 

maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter, og 

om oppheving av direktiv 74/150/EØF(1), særlig artikkel 19 

nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2003/37/EF opprettes typegodkjennings-

systemet for jordbruks- og skogbrukstraktorer, noe som 

bringer direktivet i samsvar med reglene for 

typegodkjenning av motorvogner. 

2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/25/EF av  

22. mai 2000 om tiltak mot utslipp av forurensende 

gasser og partikler fra motorer til framdrift av 

jordbruks- og skogbrukstraktorer og om endring av 

rådsdirektiv 74/150/EØF(2) er et av særdirektivene 

innenfor rammen av typegodkjenningssystemet opprettet 

ved direktiv 2003/37/EF. Direktiv 2000/25/EF er endret 

for å omfatte flere endringer av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 97/68/EF av 16. desember 1997 om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak 

mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra 

forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-

veigående mobile maskiner(3) når det gjelder tilpasning 

til den tekniske utvikling, innføring av nye utslippstrinn, 

innføring av alternative framgangsmåter for 

typegodkjenning og gjennomføring av fleksible 

ordninger. 

3) For å ta hensyn til disse endringene av direktiv 

2000/25/EF bør de tilsvarende administrative 

bestemmelsene i direktiv 2003/37/EF ajourføres. 

4) Vedlegg I, II og III til direktiv 2003/37/EF bør derfor 

endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 82 av 20.3.2014, s. 20, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 172/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 20. 

(1) EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1. 

(2) EFT L 173 av 12.7.2000, s. 1. 

(3) EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1. 

5) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 20 nr. 1 i 

direktiv 2003/37/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg I, II og III til direktiv 2003/37/EF endres i samsvar 

med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 1. januar 2015 sette i kraft de 

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten 

til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2021/EØS/40/19 

 ____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I, II og III til direktiv 2003/37/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I modell A i vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3.2.2 skal lyde: 

«3.2.2.  Tiltak mot luftforurensning 

3.2.2.1.  Innretning for resirkulering av veivhusgasser: ja/nei(1) 

3.2.2.2.  Ekstra forurensningsreduserende innretninger (dersom slike finnes og ikke omfattes av et annet 

nummer) 

3.2.2.2.1.  Katalysator: ja/nei(1) 

3.2.2.2.1.1.  Merke(r):  ....................................................................................................................................  

3.2.2.2.1.2.  Type(r):  ......................................................................................................................................  

3.2.2.2.1.3.  Antall katalysatorer og katalysatorelementer  .............................................................................  

3.2.2.2.1.4.  Katalysatorens/katalysatorenes dimensjoner og volum:  .............................................................  

3.2.2.2.1.5.  Type katalytisk virkning:  ...........................................................................................................  

3.2.2.2.1.6.  Samlet mengde edelmetaller:  .....................................................................................................  

3.2.2.2.1.7.  Relativ konsentrasjon:  ................................................................................................................  

3.2.2.2.1.8.  Substrat (struktur og materiale):  .................................................................................................  

3.2.2.2.1.9.  Celletetthet:  ................................................................................................................................  

3.2.2.2.1.10.  Type katalysatorhus:  ..................................................................................................................  

3.2.2.2.1.11.  Katalysatoren/katalysatorenes plassering (sted og største/minste avstand fra motor):  ................  

3.2.2.2.1.12.  Normalt driftsområde (K):  .........................................................................................................  

3.2.2.2.1.13.  Forbruksreagens (eventuelt):  ......................................................................................................  

3.2.2.2.1.13.1.  Type og konsentrasjon av reagens som kreves for katalytisk virkning:  ......................................  

3.2.2.2.1.13.2.  Normalt driftstemperaturområde for reagens:  ............................................................................  

3.2.2.2.1.13.3.  Internasjonal standard (eventuelt):  .............................................................................................  

3.2.2.2.1.14.  NOx-føler: ja/nei(1) 

3.2.2.2.2.  Lambda-sonde: ja/nei(1) 

3.2.2.2.2.1.  Merke(r):  ....................................................................................................................................  

3.2.2.2.2.2.  Type:  ..........................................................................................................................................  

3.2.2.2.2.3.  Plassering:  ..................................................................................................................................  

3.2.2.2.3.  Luftinnsprøyting: ja/nei(1) 

3.2.2.2.3.1.  Type (pulserende luft, luftpumpe osv.):  .....................................................................................  

3.2.2.2.4.  EGR: ja/nei(1) 

3.2.2.2.4.1.  Kjennetegn (kjølt/ikke-kjølt, høyt trykk/lavt trykk osv.):  ...........................................................  

3.2.2.2.5.  Partikkelfelle: ja/nei(1)  
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3.2.2.2.5.1.  Partikkelfellens dimensjoner og volum:  .....................................................................................  

3.2.2.2.5.2.  Partikkelfellens type og utforming:  ............................................................................................  

3.2.2.2.5.3.  Plassering (sted og største/minste avstand fra motor):  ...............................................................  

3.2.2.2.5.4.  Metode eller system for regenerering, beskrivelse og/eller tegning:  ..........................................  

3.2.2.2.5.5.  Normalt driftstemperaturområde (K) og trykk (kPa):  .................................................................  

3.2.2.2.6.  Andre systemer: ja/nei(1) 

3.2.2.2.6.1.  Beskrivelse og virkemåte:  ........................................................................................................ » 

b)  Nr. 3.4.2 skal lyde: 

«3.4.2.  Ventilinnstilling 

3.2.4.1.  Største ventilløftehøyder og åpnings- og lukkevinkler i forhold til dødpunktene eller tilsvarende 

spesifikasjon:  .....................................................................................................................................  

3.2.4.2.  Referanse- og/eller innstillingsområder(1) 

3.2.4.3.  System for variable ventiltider (om relevant og hvor: innsuging og/eller eksos) 

3.2.4.3.1.  Type: kontinuerlig eller på/av(1) 

3.2.4.3.2.  Kamvinkel ved faseskift:  ................................................................................................................. » 

c)  I nr 3.1.1.2 skal tabellen erstattes med følgende tabell: 

 
«Represen-

tativ motor(*) 
Motorer i motorfamilie(**) 

Motortype      

Antall sylindrer      

Nominelt turtall (min-1)      

Drivstofftilførsel per takt (mm3) for 

dieselmotorer, drivstoffstrøm (g/h) for 

bensinmotorer, ved nominell nettoeffekt 

     

Nominell nettoeffekt (kW)      

Høyeste turtall (min-1)      

Største nettoeffekt (kW)      

Største dreiemoment (min-1)      

Drivstofftilførsel per takt (mm3) for 

dieselmotorer, drivstoffstrøm (g/h) for 

bensinmotorer, ved største dreiemoment 

     

Største dreiemoment (Nm)      

Laveste tomgangsturtall (min-1)      

Slagvolum (i % av representativ motor) 100     

(*) For fullstendige opplysninger se nr. 3.2. 

(**) For fullstendige opplysninger se nr. 3.4.» 
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d)  Nr. 3.4.2 skal lyde: 

«3.4.2  Tiltak mot luftforurensning 

3.4.2.1.  Innretning for resirkulering av veivhusgasser: ja/nei(1)  ..............................................................  

3.4.2.2.  Ekstra forurensningsreduserende innretninger (dersom slike finnes og ikke omfattes av et annet 

nummer) 

3.4.2.2.1.  Katalysator: ja/nei(1) 

3.4.2.2.1.1.  Merke(r):  ....................................................................................................................................  

3.4.2.2.1.2.  Type(r):  ......................................................................................................................................  

3.4.2.2.1.3.  Antall katalysatorer og katalysatorelementer  .............................................................................  

3.4.2.2.1.4.  Katalysatorens/katalysatorenes dimensjoner og volum:  .............................................................  

3.4.2.2.1.5.  Type katalytisk virkning:  ...........................................................................................................  

3.4.2.2.1.6.  Samlet mengde edelmetaller:  .....................................................................................................  

3.4.2.2.1.7.  Relativ konsentrasjon:  ................................................................................................................  

3.4.2.2.1.8.  Substrat (struktur og materiale):  .................................................................................................  

3.4.2.2.1.9.  Celletetthet:  ................................................................................................................................  

3.4.2.2.1.10.  Type katalysatorhus:  ..................................................................................................................  

3.4.2.2.1.11.  Katalysatoren/katalysatorenes plassering (sted og største/minste avstand fra motor):  ................  

3.4.2.2.1.12.  Normalt driftsområde (K):  .........................................................................................................  

3.4.2.2.1.13.  Forbruksreagens (eventuelt):  ......................................................................................................  

3.4.2.2.1.13.1.  Type og konsentrasjon av reagens som kreves for katalytisk virkning:  ......................................  

3.4.2.2.1.13.2.  Normalt driftstemperaturområde for reagens:  ............................................................................  

3.4.2.2.1.13.3.  Internasjonal standard (eventuelt):  .............................................................................................  

3.4.2.2.1.14.  NOx-føler: ja/nei(1) 

3.4.2.2.2.  Lambda-sonde: ja/nei(1) 

3.4.2.2.2.1.  Merke(r):  ....................................................................................................................................  

3.4.2.2.2.2.  Type:  ..........................................................................................................................................  

3.4.2.2.2.3.  Plassering:  ..................................................................................................................................  

3.4.2.2.3.  Luftinnsprøyting: ja/nei(1) 

3.4.2.2.3.1.  Type (pulserende luft, luftpumpe osv.):  .....................................................................................  

3.4.2.2.4.  EGR: ja/nei(1) 

3.4.2.2.4.1.  Kjennetegn (kjølt/ikke-kjølt, høyt trykk/lavt trykk osv.):  ...........................................................  

3.4.2.2.5.  Partikkelfelle: ja/nei(1) 

3.4.2.2.5.1.  Partikkelfellens dimensjoner og volum:  .....................................................................................  

3.4.2.2.5.2.  Partikkelfellens type og utforming:  ............................................................................................   
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3.4.2.2.5.3.  Plassering (sted og største/minste avstand fra motor):  ...............................................................  

3.4.2.2.5.4.  Metode eller system for regenerering, beskrivelse og/eller tegning:  ..........................................  

3.4.2.2.5.5.  Normalt driftstemperaturområde (K) og trykk (kPa):  .................................................................  

3.4.2.2.6.  Andre systemer: ja/nei(1) 

3.4.2.2.6.1.  Beskrivelse og virkemåte:  ........................................................................................................ »  

e)  Nr. 3.4.5 skal lyde: 

«3.4.5.  Ventilinnstilling 

3.4.5.1.  Største ventilløftehøyder og åpnings- og lukkevinkler i forhold til dødpunktene eller tilsvarende 

spesifikasjon:  .....................................................................................................................................  

3.4.5.2.  Referanse- og/eller innstillingsområder(1) 

3.4.5.3.  System for variable ventiltider (om relevant og hvor: innsuging og/eller eksos) 

3.4.5.3.1.  Type: kontinuerlig eller på/av(1) 

3.4.5.3.2.  Kamvinkel ved faseskift ................................................................................................................... » 

f)  Nytt nr. 3.5 skal lyde: 

«3.5  Motoreffekt 

3.5.1  Største netto motoreffekt: ……… kW, ved……… min–1 (i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 97/68/EF(*)) 

3.5.2  Nominell netto motoreffekt: ……… kW, ved ……… min–1 (i samsvar med direktiv 97/68/EF) 

3.5.3  Valgfritt: Effekt ved eventuelt kraftuttak (i samsvar med OECD-kode 2 eller ISO 789-1:1990), ved 

nominelt/nominelle turtall 

Standardturtall for kraftuttak 

(min-1) 

Tilsvarende motorturtall 

(min-1) 

Effekt 

(kW) 

1-540   

2-1000   

3-540 ECO   

4-1000 ECO   

  

(*) EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1.» 

2)  I vedlegg II kapittel C del II skal avsnitt 2 lyde: 

«2. Resultater av eksosutslippsprøving 

 Grunndirektivets nummer og siste endring som får anvendelse på EF-typegodkjenning. I tilfelle av direktiv 

med to eller flere innarbeidingsfaser oppgis hvilken fase: 

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

 Variant/versjon:  .................................................................................................................................................   
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a.  NRSC/ESC/WHSC(1) endelige prøvingsresultater, herunder DF (g/kWh) 

 Variant/versjon Variant/versjon Variant/versjon 

CO …… g/kWh …… g/kWh …… g/kWh 

HC …… g/kWh …… g/kWh …… g/kWh 

NOx …… g/kWh …… g/kWh …… g/kWh 

HC + NOx …… g/kWh …… g/kWh …… g/kWh 

PM …… g/kWh …… g/kWh …… g/kWh 

CO2 …… g/kWh …… g/kWh …… g/kWh 

b. NRSC/ESC/WHSC(1) endelige prøvingsresultater, herunder DF (g/kWh)(*) 

 Variant/versjon Variant/versjon Variant/versjon 

CO …… g/kWh …… g/kWh …… g/kWh 

HC …… g/kWh …… g/kWh …… g/kWh 

NOx …… g/kWh …… g/kWh …… g/kWh 

NMHC …… g/kWh …… g/kWh …… g/kWh 

CH4 …… g/kWh …… g/kWh …… g/kWh 

PM …… g/kWh …… g/kWh …… g/kWh 

NRTC-varmstartsyklus CO2 …… g/kWh …… g/kWh …… g/kWh 

NRTC-varmstartsyklus, arbeid …… kWh …… kWh …… kWh 

  

(1) Stryk det som ikke passer. 

(*) Når det er relevant.» 

3)  I del I A i vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3.6 skal lyde: 

«3.6.  Største netto motoreffekt: ……… kW, ved ……… min–1 (i samsvar med direktiv 97/68/EF)(1) 

3.6.1.  Nominell netto motoreffekt: ……… kW, ved ……… min–1 (i samsvar med direktiv 97/68/EF) 

3.6.2.  Valgfritt: Effekt ved eventuelt kraftuttak (i samsvar med OECD-kode 2 eller ISO 789-1:1990), ved 

nominelt/nominelle turtall 

  

(1) Angi hvilken prøvingsmetode som er brukt.»  
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b)  Nr. 15.1 og 15.2 skal lyde: 

«15.1. NRSC/ESC/WHSC(1) endelige prøvingsresultater, herunder DF 

 CO: ......... (g/kWh) HC: ......... (g/kWh) NOX: ......... (g/kWh) 

 (HC + NOx): ......... (g/kWh) partikler: ......... (g/kWh) CO2: ......... (g/kWh) 

15.2 NRSC/ESC/WHSC(1) endelige prøvingsresultater, herunder DF (g/kWh)(*) 

 CO: ......... (g/kWh) HC: ......... (g/kWh) NOX: ......... (g/kWh) 

 (HC + NOx): ......... (g/kWh) partikler: ......... (g/kWh) varmstartsyklus CO2: ……… (g/kWh) 

Syklusarbeid ved varmstart uten regenerering (kWh) 

  

(1) Stryk det som ikke passer. 

(*) Når det er relevant.» 

 ____________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2014/43/EU 

av 18. mars 2014 

om endring av vedlegg I, II og III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/25/EF om tiltak mot 

utslipp av forurensende gasser og partikler fra motorer til framdrift av jordbruks- og 

skogbrukstraktorer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og råds-

direktiv 2000/25/EF av 22. mai 2000 om tiltak mot utslipp av 

forurensende gasser og partikler fra motorer til framdrift av 

jordbruks- og skogbrukstraktorer og om endring av 

rådsdirektiv 74/150/EØF(1), særlig artikkel 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/25/EF 

fastsettes grenseverdiene for utslipp av forurensende 

gasser og partikler som skal anvendes gradvis i flere 

trinn, og framgangsmåten for prøving for forbrennings-

motorer til framdrift av jordbruks- og skogbruks-

traktorer ved henvisning til bestemmelsene i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF av  

16. desember 1997 om tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser 

og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres 

i ikke-veigående mobile maskiner(2). 

2) Teknisk utvikling krever rask tilpasning av de tekniske 

kravene fastsatt i vedleggene til direktiv 97/68/EF, og 

nevnte direktiv er derfor endret flere ganger. Direktiv 

2000/25/EF må derfor bringes i samsvar med 

bestemmelsene i direktiv 97/68/EF, med endringer. 

3) Vedlegg XII til direktiv 97/68/EF er endret ved 

kommisjonsdirektiv 2012/46/EU(3) for å innføre nye, 

alternative typegodkjenninger i samsvar med den 

tekniske utvikling på UN-ECE-nivå, og for å sikre 

internasjonal harmonisering av alternative fram-

gangsmåter for typegodkjenning. Disse bestemmelsene 

om alternativ typegodkjenning bør derfor innføres i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 82 av 20.3.2014, s. 12, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 173/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 21. 

(1) EFT L 173 av 12.7.2000, s. 1. 

(2) EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1. 

(3) EUT L 353 av 21.12.2012, s. 80. 

direktiv 2000/25/EF. I tillegg må henvisningene til 

reglement nr. 49 og nr. 96 fra De forente nasjoners 

økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE) 

ajourføres, for å sikre at de tilsvarer endringene av 

direktiv 97/68/EF med hensyn til anerkjennelse av 

alternative typegodkjenninger for motorer til framdrift 

av jordbruks- og skogbrukstraktorer. 

4) Vedlegg I, II og III til direktiv 2000/25/EF bør derfor 

endres. 

5) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 20 i direktiv 

2003/37/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg I, II og III til direktiv 2000/25/EF endres i samsvar 

med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 1. januar 2015 sette i kraft de 

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten 

til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

2021/EØS/40/20 
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Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

 



10.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/249 

 

VEDLEGG 

I vedlegg I, II og III til direktiv 2000/25/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  SPESIFIKASJONER OG PRØVINGER 

 Bestemmelsene i vedlegg I, avsnitt 4, 8 og 9, tillegg 1 og 2 samt i vedlegg III, IV og V til direktiv 

97/68/EF får anvendelse.» 

b)  I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 2.2 skal lyde: 

«2.2.  Tiltak mot luftforurensning 

2.2.1.  Innretning for resirkulering av veivhusgasser: ja/nei(1)  ..........................................................  

2.2.2.  Ekstra forurensningsreduserende innretninger (dersom slike finnes og ikke omfattes av et 

annet nummer) 

2.2.2.1.  Katalysator: ja/nei(1) 

2.2.2.1.1.  Merke(r):  ................................................................................................................................  

2.2.2.1.2.  Type(r):  ...................................................................................................................................  

2.2.2.1.3.  Antall katalysatorer og katalysatorelementer  ..........................................................................  

2.2.2.1.4.  Katalysatorens/katalysatorenes dimensjoner og volum:  ..........................................................  

2.2.2.1.5.  Type katalytisk virkning:  ........................................................................................................  

2.2.2.1.6.  Samlet mengde edelmetaller:  ..................................................................................................  

2.2.2.1.7.  Relativ konsentrasjon:  ............................................................................................................  

2.2.2.1.8.  Substrat (struktur og materiale):  .............................................................................................  

2.2.2.1.9.  Celletetthet:  ............................................................................................................................  

2.2.2.1.10.  Type katalysatorhus:  ...............................................................................................................  

2.2.2.1.11.  Katalysatoren/katalysatorenes plassering (sted og største/minste avstand fra motor):  ............  

2.2.2.1.12.  Normalt driftsområde (K):  ......................................................................................................  

2.2.2.1.13.  Forbruksreagens (eventuelt):  ..................................................................................................  

2.2.2.1.13.1.  Type og konsentrasjon av reagens som kreves for katalytisk virkning:  ..................................  

2.2.2.1.13.2.  Normalt driftstemperaturområde for reagens:  .........................................................................  

2.2.2.1.13.3.  Internasjonal standard (eventuelt):  ..........................................................................................  

2.2.2.1.14.  NOx-føler: ja/nei(1) 

2.2.2.2.  Lambda-sonde: ja/nei(1) 

2.2.2.2.1.  Merke(r):  ................................................................................................................................  

2.2.2.2.2.  Type: .......................................................................................................................................  

2.2.2.2.3.  Plassering:  ..............................................................................................................................  

2.2.2.3.  Luftinnsprøyting: ja/nei(1) 

2.2.2.3.1.  Type (pulserende luft, luftpumpe osv.):  ..................................................................................  

2.2.2.4.  EGR: ja/nei(1) 

2.2.2.4.1.  Kjennetegn (kjølt/ikke-kjølt, høyt trykk/lavt trykk osv.): ........................................................   
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2.2.2.5.  Partikkelfelle: ja/nei(1) 

2.2.2.5.1.  Partikkelfellens dimensjoner og volum:  ..................................................................................  

2.2.2.5.2.  Partikkelfellens type og utforming:  .........................................................................................  

2.2.2.5.3.  Plassering (sted og største/minste avstand fra motor):  ............................................................  

2.2.2.5.4.  Metode eller system for regenerering, beskrivelse og/eller tegning:  .......................................  

2.2.2.5.5.  Normalt driftstemperaturområde (K) og trykk (kPa):  .............................................................  

2.2.2.6.  Andre systemer: ja/nei(1) 

2.2.2.6.1.  Beskrivelse og virkemåte:  ..................................................................................................... » 

ii) Nr. 2.4 skal lyde: 

«2.4.  Ventilinnstilling 

2.4.1.  Største ventilløftehøyder og åpnings- og lukkevinkler i forhold til dødpunktene eller 

tilsvarende spesifikasjon:  ........................................................................................................  

2.4.2.  Referanse- og/eller innstillingsområder(1) 

2.4.3.  System for variable ventiltider (om relevant og hvor: innsuging og/eller eksos) 

2.4.3.1.  Type: kontinuerlig eller på/av(1) 

2.4.3.2.  Kamvinkel ved faseskift:  ...................................................................................................... » 

iii) I nr 3.1.2 skal tabellen erstattes med følgende tabell: 

 
«Representativ 

motor(*) 
Motorer i motorfamilie(**) 

Motortype      

Antall sylindrer      

Nominelt turtall (min-1)      

Drivstofftilførsel per takt (mm3) for dieselmotorer, 

drivstoffstrøm (g/h) for bensinmotorer, ved nominell 

nettoeffekt 

     

Nominell nettoeffekt (kW)      

Høyeste turtall (min-1)      

Største nettoeffekt (kW)      

Største dreiemoment (min-1)      

Drivstofftilførsel per takt (mm3) for dieselmotorer, 

drivstoffstrøm (g/h) for bensinmotorer, ved største 

dreiemoment 

     

Største dreiemoment (Nm)      

Laveste tomgangsturtall (min-1)      

Slagvolum (i % av representativ motor) 100     

(*) For fullstendige opplysninger se nr. 2. 

(**) For fullstendige opplysninger se nr. 4.» 

iv) Nr. 4.2 skal lyde: 

«4.2.  Tiltak mot luftforurensning 

4.2.1.  Innretning for resirkulering av veivhusgasser: ja/nei(1)  ..........................................................  
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4.2.2.  Ekstra forurensningsreduserende innretninger (dersom slike finnes og ikke omfattes av et 

annet nummer) 

4.2.2.1.  Katalysator: ja/nei (1) 

4.2.2.1.1.  Merke(r):  ................................................................................................................................  

4.2.2.1.2.  Type(r):  ...................................................................................................................................  

4.2.2.1.3.  Antall katalysatorer og katalysatorelementer  ..........................................................................  

4.2.2.1.4.  Katalysatorens/katalysatorenes dimensjoner og volum:  ..........................................................  

4.2.2.1.5.  Type katalytisk virkning:  ........................................................................................................  

4.2.2.1.6.  Samlet mengde edelmetaller:  ..................................................................................................  

4.2.2.1.7.  Relativ konsentrasjon:  ............................................................................................................  

4.2.2.1.8.  Substrat (struktur og materiale):  .............................................................................................  

4.2.2.1.9.  Celletetthet:  ............................................................................................................................  

4.2.2.1.10.  Type katalysatorhus:  ...............................................................................................................  

4.2.2.1.11.  Katalysatoren/katalysatorenes plassering (sted og største/minste avstand fra motor):  ............  

4.2.2.1.12.  Normalt driftsområde (K):  ......................................................................................................  

4.2.2.1.13.  Forbruksreagens (når det er relevant):  ....................................................................................  

4.2.2.1.13.1.  Type og konsentrasjon av reagens som kreves for katalytisk virkning:  ..................................  

4.2.2.1.13.2.  Normalt driftstemperaturområde for reagens:  .........................................................................  

4.2.2.1.13.3.  Internasjonal standard (eventuelt):  ..........................................................................................  

4.2.2.1.14.  NOx-føler: ja/nei(1) 

4.2.2.2.  Lambda-sonde: ja/nei(1) 

4.2.2.2.1.  Merke(r):  ................................................................................................................................  

4.2.2.2.2.  Type: .......................................................................................................................................  

4.2.2.2.3.  Plassering:  ..............................................................................................................................  

4.2.2.3.  Luftinnsprøyting: ja/nei(1) 

4.2.2.3.1.  Type (pulserende luft, luftpumpe osv.):  ..................................................................................  

4.2.2.4.  EGR: ja/nei(1) 

4.2.2.4.1.  Kjennetegn (kjølt/ikke-kjølt, høyt trykk/lavt trykk osv.): ........................................................  

4.2.2.5.  Partikkelfelle: ja/nei(1) 

4.2.2.5.1.  Partikkelfellens dimensjoner og volum:  ..................................................................................  

4.2.2.5.2.  Partikkelfellens type og utforming:  .........................................................................................  

4.2.2.5.3.  Plassering (sted og største/minste avstand fra motor):  ............................................................  

4.2.2.5.4.  Metode eller system for regenerering, beskrivelse og/eller tegning:  .......................................  

4.2.2.5.5.  Normalt driftstemperaturområde (K) og trykk (kPa):  .............................................................  

4.2.2.6.  Andre systemer: ja/nei(1) 

4.2.2.6.1.  Beskrivelse og virkemåte:  ..................................................................................................... » 

v) Nr. 4.4 skal lyde: 

«4.4.  Ventilinnstilling 

4.4.1.  Største ventilløftehøyder og åpnings- og lukkevinkler i forhold til dødpunktene eller 

tilsvarende spesifikasjon:  ........................................................................................................   
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4.4.2.  Referanse- og/eller innstillingsområder(1):  .............................................................................  

4.4.3.  System for variable ventiltider (om relevant og hvor: innsuging og/eller eksos) 

4.4.3.1.  Type: kontinuerlig eller på/av(1) 

4.4.3.2.  Kamvinkel ved faseskift:  ........................................................................................................  

  

(1) Stryk det som ikke passer.» 

c)  I tillegg 2 gjøres følgende endringer: 

i)  Nr. 2.4 skal lyde: 

«2.4.  Utslippsresultater for motoren/den representative motoren(1) 

2.4.1.  Opplysninger om NRSC-prøvingen 

Forringelsesfaktor (DF): beregnet/fastsatt(1) 

Angi DF-verdier og utslippsresultater i følgende tabell: 

NRSC-prøving 

DF mult/add(1) 

CO HC NOx HC + NOx PM 

 

     

Utslipp 
CO 

(g/kWh) 

HC 

(g/kWh) 

NOx 

(g/kWh) 

HC + NOx 

(g/kWh) 

PM 

(g/kWh) 

CO2 

(g/kWh) 

Prøvingsresultat       

Endelig prøvingsresultat 

med DF 

      

 

Ytterligere prøvingspunkter i kontrollområdet (eventuelt) 

Utslipp ved 

prøvingspunktet 

Motor-

turtall 

Belastning 

(%) 

CO 

(g/kWh) 

HC 

(g/kWh) 

NOx 

(g/kWh) 

PM 

(g/kWh) 

Prøvingsresultat 1       

Prøvingsresultat 2       

Prøvingsresultat 3       

2.4.1.2.  Prøvetakingssystem brukt i NRSC-prøvingen:  .......................................................................  

2.4.1.2.1.  Gassutslipp(*):  ........................................................................................................................  

2.4.1.2.2.  PM(*):  ....................................................................................................................................  

2.4.1.2.3.  Metode: ett filter/flere filtre(1) 

2.4.2.  Opplysninger om NRSC-prøvingen (eventuelt): 

2.4.2.1.  Utslippsresultater for motoren/den representative motoren: 

Forringelsesfaktor (DF): beregnet/fastsatt(1) 

Angi DF-verdier og utslippsresultater i følgende tabell: 

Regenereringsdata kan rapporteres for trinn IV-motorer.  
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NRTC-prøving 

DF mult/add(1) 

CO HC NOx HC + NOx PM 

 

     

Utslipp 
CO 

(g/kWh) 

HC 

(g/kWh) 

NOx 

(g/kWh) 

HC + NOx 

(g/kWh) 

PM 

(g/kWh) 

Kaldstart      

Utslipp 
CO 

(g/kWh) 

HC 

(g/kWh) 

NOx 

(g/kWh) 

HC + NOx 

(g/kWh) 

PM 

(g/kWh) 

CO2 

(g/kWh) 

Varmstart uten 

regenerering 

      

Varmstart med 

regenerering 

      

kr,u mult/add(1) 

kr,d mult/add(1) 

     

Vektet prøvingsresultat       

Endelig prøvingsresultat 

med DF 

     

Syklusarbeid for varmstart uten regenerering kWh 

2.4.2.2.  Prøvetakingssystem brukt i NRTC-prøvingen: 

Gassutslipp(*):  .........................................................................................................................  

PM(*):  .....................................................................................................................................  

Metode: ett filter/flere filtre(1) 

  

(*) Angi nummeret i det anvendte systemet som vist i avsnitt 1 i vedlegg VI til direktiv 97/68/EF. 

(1) Stryk det som ikke passer.» 

2)  I vedlegg II tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2.2 skal lyde: 

«2.2.  Tiltak mot luftforurensning 

2.2.1.  Innretning for resirkulering av veivhusgasser: ja/nei(1)  .................................................................  

2.2.2.  Ekstra forurensningsreduserende innretninger (dersom slike finnes og ikke omfattes av et annet 

nummer) 

2.2.2.1.  Katalysator: ja/nei(1) 

2.2.2.1.1.  Merke(r):  .......................................................................................................................................  

2.2.2.1.2.  Type(r):  .........................................................................................................................................  

2.2.2.1.3.  Antall katalysatorer og katalysatorelementer  ................................................................................  

2.2.2.1.4.  Katalysatorens/katalysatorenes dimensjoner og volum:  ................................................................  

2.2.2.1.5.  Type katalytisk virkning:  ..............................................................................................................  

2.2.2.1.6.  Samlet mengde edelmetaller:  ........................................................................................................  

2.2.2.1.7.  Relativ konsentrasjon:  ...................................................................................................................  

2.2.2.1.8.  Substrat (struktur og materiale):  ....................................................................................................  

2.2.2.1.9.  Celletetthet:  ...................................................................................................................................  

2.2.2.1.10.  Type katalysatorhus:  .....................................................................................................................  

2.2.2.1.11.  Katalysatoren/katalysatorenes plassering (sted og største/minste avstand fra motor):  ...................  

2.2.2.1.12.  Normalt driftsområde (K):  ............................................................................................................  

2.2.2.1.13.  Forbruksreagens (eventuelt):  .........................................................................................................  

2.2.2.1.13.1.  Type og konsentrasjon av reagens som kreves for katalytisk virkning:  .........................................   
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2.2.2.1.13.2.  Normalt driftstemperaturområde for reagens:  ...............................................................................  

2.2.2.1.13.3.  Internasjonal standard (eventuelt):  ................................................................................................  

2.2.2.1.14.  NOx-føler: ja/nei(1) 

2.2.2.2.  Lambda-sonde: ja/nei(1) 

2.2.2.2.1.  Merke(r):  .......................................................................................................................................  

2.2.2.2.2.  Type:  .............................................................................................................................................  

2.2.2.2.3.  Plassering:  .....................................................................................................................................  

2.2.2.3.  Luftinnsprøyting: ja/nei(1) 

2.2.2.3.1.  Type (pulserende luft, luftpumpe osv.):  ........................................................................................  

2.2.2.4.  EGR: ja/nei(1) 

2.2.2.4.1.  Kjennetegn (kjølt/ikke-kjølt, høyt trykk/lavt trykk osv.):  ..............................................................  

2.2.2.5.  Partikkelfelle: ja/nei(1) 

2.2.2.5.1.  Partikkelfellens dimensjoner og volum:  ........................................................................................  

2.2.2.5.2.  Partikkelfellens type og utforming:  ...............................................................................................  

2.2.2.5.3.  Plassering (sted og største/minste avstand fra motor):  ..................................................................  

2.2.2.5.4.  Metode eller system for regenerering, beskrivelse og/eller tegning:  .............................................  

2.2.2.5.5.  Normalt driftstemperaturområde (K) og trykk (kPa):  ....................................................................  

2.2.2.6.  Andre systemer: ja/nei(1) 

2.2.2.6.1.  Beskrivelse og virkemåte:  ........................................................................................................... » 

b)  Nr. 2.4 skal lyde: 

«2.4.  Ventilinnstilling 

2.4.1.  Største ventilløftehøyder og åpnings- og lukkevinkler i forhold til dødpunktene eller tilsvarende 

spesifikasjon:  ................................................................................................................................  

2.4.2.  Referanse- og/eller innstillingsområder(1):  ...................................................................................  

2.4.3.  System for variable ventiltider (om relevant og hvor: innsuging og/eller eksos) 

2.4.3.1.  Type: kontinuerlig eller på/av(1) 

2.4.3.2.  Kamvinkel ved faseskift:  ..............................................................................................................  

  

(1) Stryk det som ikke passer.» 

3)  Vedlegg III skal lyde: 

«VEDLEGG III 

ANERKJENNELSE AV ALTERNATIVE TYPEGODKJENNINGER 

Følgende typegodkjenninger og eventuelle tilhørende godkjenningsmerker anerkjennes å være likeverdig en 

godkjenning i henhold til dette direktiv: 

1.  For motorer i kategori H, I, J og K (trinn IIIA), som angitt i artikkel 9 nr. 3a og 3b i direktiv 97/68/EF, 

typegodkjenninger i samsvar med nr. 3.1, 3.2 og 3.3 i vedlegg XII til direktiv 97/68/EF. 

2.  For motorer i kategori L, M, N og P (trinn IIIB), som angitt i artikkel 9 nr. 3c i direktiv 97/68/EF, 

typegodkjenninger i samsvar med nr. 4.1, 4.2 og 4.3 i vedlegg XII til direktiv 97/68/EF. 

3.  For motorer i kategori Q og R (trinn IV), som angitt i artikkel 9 nr. 3d i direktiv 97/68/EF, typegodkjenninger i 

samsvar med nr. 5.1 og 5.2 i vedlegg XII til direktiv 97/68/EF.» 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 119/2014 

av 7. februar 2014 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF og europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 med hensyn til krom-anriket gjær som brukes ved framstilling 

av kosttilskudd, og krom(III)laktattrihydrat som tilsettes i næringsmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlems-

statenes lovgivning om kosttilskudd(1) særlig artikkel 4 nr. 5, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1925/2006 av 20. desember 2006 om tilsetting av vitaminer, 

mineraler og visse andre stoffer i næringsmidler(2), særlig 

artikkel 3 nr. 3, 

etter samråd med Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (EFSA) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegg II til direktiv 2002/46/EF fastsettes listen over 

vitaminer og mineraler som kan brukes ved framstilling 

av kosttilskudd. Ved kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1170/2009(3) er vedlegg I og II til 

direktiv 2002/46/EF blitt erstattet. Vedlegg II til direktiv 

2002/46/EF ble endret ved kommisjonsforordning (EU)  

nr. 1161/2011(4). 

2) I samsvar med artikkel 14 i direktiv 2002/46/EF skal 

bestemmelser om vitaminer og mineraler i kosttilskudd 

som kan ha innvirkning på folkehelsen, vedtas i samråd 

med Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet (EFSA). 

3) EFSA vedtok 31. oktober 2012 en vitenskapelig 

uttalelse om ChromoPrecise®, en type gjær som 

inneholder cellebundet krom, som av ernæringsmessige 

hensyn tilsettes som en kilde til krom i kosttilskudd, og 

biotilgjengeligheten av krom som stammer fra denne 

kilden(5). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 39 av 8.2.2014, s. 44, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 175/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 23. 

(1) EFT L 183 av 12.7.2002, s. 51. 

(2) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 26. 

(3) EUT L 314 av 1.12.2009, s. 36. 

(4) EUT L 296 av 15.11.2011, s. 29. 

(5) EFSAs vitenskapsgruppe for tilsetningsstoffer og næringsstoffer 

tilsatt i næringsmidler (ANS): «Scientific Opinion on 

ChromoPrecise® cellular bound chromium yeast added for 

nutritional purposes as a source of chromium in food supplements 

and the bioavailability of chromium form this source». EFSA 

Journal 2012; 10(11):2951. 

4) EFSA understreket at konklusjonene i nevnte uttalelse 

får anvendelse på bare gjær av typen ChromoPrecise®, 

og ikke på andre typer krom-anriket gjær. EFSA anså 

videre at spesifikasjonene for gjær av typen 

ChromoPrecise® bør inneholde spesifikasjoner for tap 

ved tørking og høyeste tillatte innhold av krom(VI). 

5) Det framgår av uttalelsen vedtatt av EFSA 31. oktober 

2012 at bruk av gjær av typen ChromoPrecise® i 

kosttilskudd ikke utgjør en sikkerhetsrisiko, forutsatt at 

visse vilkår angitt i uttalelsen overholdes. 

6) I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1925/2006 fastsettes 

listen over vitaminer og mineraler som kan tilsettes i 

næringsmidler. 

7) I samsvar med artikkel 3 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 1925/2006 skal endringer av listen i vedlegg II til 

nevnte forordning vedtas idet det tas hensyn til EFSAs 

uttalelse. 

8) EFSA vedtok 13. september 2012 en vitenskapelig 

uttalelse om krom(III)laktattrihydrat som en kilde til 

krom(III) som av ernæringsmessige hensyn tilsettes i 

næringsmidler(6). 

9) Det framgår av uttalelsen vedtatt av EFSA  

13. september 2012 at tilsetting av krom(III)-

laktattrihydrat i næringsmidler ikke utgjør en 

sikkerhetsrisiko, forutsatt at visse vilkår angitt i 

uttalelsen overholdes. 

10) De stoffene som EFSA har avgitt positiv uttalelse om, 

bør tilføyes på listene angitt i vedlegg II til direktiv 

2002/46/EF og vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 1925/2006. 

11) Den rådgivende gruppe for næringsmiddelkjeden, 

dyrehelsen og plantehelsen har rådspurt de berørte 

parter, og det er tatt hensyn til de mottatte merknadene.  

  

(6) EFSAs vitenskapsgruppe for tilsetningsstoffer og næringsstoffer 

tilsatt i næringsmidler (ANS): «Scientific Opinion on 

chromium(III) lactate tri-hydrate as a source of chromium added 

for nutritional purposes to foodstuff». EFSA Journal 2012; 

10(10):2881. 

2021/EØS/40/21 
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12) Direktiv 2002/46/EF og forordning (EF) nr. 1925/2006 

bør derfor endres. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I del B i vedlegg II til direktiv 2002/46/EF innsettes følgende 

etter posten for krom(III)klorid: 

«krom-anriket gjær(*) 

  

(*) Krom-anriket gjær framstilt ved dyrking av 

Saccharomyces cerevisiae i nærvær av krom(III)klorid 

som kilde til krom, og som i tørket form, slik det 

markedsføres, inneholder 230–300 mg krom/kg. 

Innholdet av krom(VI) skal ikke overstige 0,2 % av 

totalt krominnhold.» 

Artikkel 2 

I nr. 2 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1925/2006 innsettes 

følgende etter posten for krompikolinat: 

«krom(III)laktattrihydrat». 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 7. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 155/2014 

av 19. februar 2014 

om avslag på godkjenning av visse andre helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til 

redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 18 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er 

helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre 

de er godkjent av Kommisjonen i samsvar med nevnte 

forordning og oppført på en liste over tillatte påstander. 

2)  Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt 

at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan inngi 

søknader om godkjenning av helsepåstander til 

vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. 

Vedkommende nasjonale myndighet skal videresende 

gyldige søknader til Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter kalt 

«myndigheten», for vitenskapelig vurdering og til 

Kommisjonen og medlemsstatene til orientering. 

3)  Myndigheten skal avgi uttalelse om den aktuelle 

helsepåstanden. 

4)  Kommisjonen skal ta hensyn til uttalelsen fra 

myndigheten når den treffer beslutning om godkjenning 

av helsepåstander. 

5)  Etter en søknad fra Vitabiotics Ltd, inngitt i samsvar 

med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

ble myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av L-tyrosin og bidrag til 

normal syntese av dopamin (spørsmål nr. EFSA-Q-

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 50 av 20.2.2014, s. 11, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 175/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 23. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

2011-00319)(2). Helsepåstanden som søkeren foreslo, 

var formulert slik: «L-tyrosin er nødvendig for naturlig 

dannelse av dopamin». 

6)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok 20. juli 2011 

den vitenskapelige uttalelsen fra myndigheten, som 

påpekte at rollen L-tyrosin har i normal syntese av 

katekolaminer for befolkningen generelt allerede er 

vurdert med et positivt resultat i en tidligere uttalelse(3) i 

forbindelse med en evaluering av påstander nevnt i 

artikkel 13 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006 samt at 

L-tyrosin er utgangspunkt for syntese av alle kate-

kolaminer, herunder dopamin. Myndigheten konklu-

derte derfor med at det er fastslått en årsaks-

sammenheng mellom inntak av L-tyrosin i et kosthold 

med tilstrekkelige mengder proteiner og bidrag til 

normal syntese av dopamin, og foreslo som et 

hensiktsmessig bruksvilkår at «et næringsmiddel skal 

være en minst proteinkilde i henhold til vedlegget til 

forordning (EF) nr. 1924/2006». 

7)  Kommisjonen og medlemsstatene har vurdert om 

helsepåstanden som gjenspeiler disse konklusjonene, 

bør godkjennes i henhold til de foreslåtte bruksvilkårene 

siden en godkjenning også med rette kan tilbakeholdes 

dersom helsepåstandene ikke overholder andre allmenne 

eller særlige krav i forordning (EF) nr. 1924/2006, selv i 

tilfeller der påstanden har fått en positiv vitenskapelig 

vurdering av myndigheten. I sitt svar av  

9. november 2012 på Kommisjonens anmodning om 

blant annet en klargjøring om dokumentasjonen som er 

framlagt i forbindelse med helsepåstanden om L-tyrosin 

og de foreslåtte bruksvilkårene, påpekte myndigheten at 

dens konklusjoner når det gjelder denne påstanden var 

basert på den anerkjente biokjemiske rollen til  

L-tyrosin, slik det foreligger i protein. Kommisjonen 

tilføyde at på grunnlag av den inngitte dokumentasjonen 

kunne den ikke anslå kvantitativt hvor stort daglig 

inntak av L-tyrosin som er nødvendig for å oppnå den 

gunstige fysiologiske virkningen. Det er derfor ikke 

mulig å fastsette konkrete vilkår for bruk av denne 

påstanden som sikrer at det finnes en mengde L-tyrosin i 

sluttproduktet som gir den gunstige fysiologiske 

virkningen i samsvar med artikkel 5 nr. 1 bokstav b) 

punkt i) i forordning (EF) nr. 1924/2006. Dersom det 

ikke finnes slike konkrete bruksvilkår, kan den gunstige 

virkningen av stoffet som påstanden gjelder, ikke 

garanteres, og denne påstanden kan derfor villede 

forbrukeren. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene 

i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes.  

  

(2) EFSA Journal 2011; 9(7):2290. 

(3) EFSA Journal 2011; 9(6):2270. 
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8)  Etter en søknad fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, 

inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, ble myndigheten bedt om å avgi uttalelse 

om en helsepåstand om inntak av jern og opprett-

holdelse av normal hårvekst (spørsmål nr. EFSA-Q-

2012-00059)(1). Helsepåstanden som søkeren foreslo, 

var formulert slik: «Kraftig hårtap hos kvinner som ikke 

er i overgangsalderen». 

9)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok 15. mars 2012 

den vitenskapelige uttalelsen fra myndigheten, som 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte 

dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng 

mellom inntak av jern og opprettholdelse av normal 

hårvekst. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

10)  Etter en søknad fra Biocodex, innlevert i samsvar med 

artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en 

helsepåstand om inntak av citrullinmalat og raskere 

restitusjon av trette muskler etter trening (spørsmål 

nr. EFSA-Q-2011-00931)(2). Helsepåstanden som 

søkeren foreslo, var formulert slik: «Opprettholdelse av 

adenosintrifosfatnivåer (ATP-nivåer) gjennom 

reduksjon av laktatoverskudd for restitusjon av trette 

muskler». 

11)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok 11. mai 2012 

den vitenskapelige uttalelsen fra myndigheten, som 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte 

dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng 

mellom inntak av citrullinmalat og den påståtte 

virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

12)  Etter en søknad fra Nutrilinks Sarl, inngitt i samsvar 

med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

ble myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av EffEXT™ og opprett-

holdelse av normal bevegelighet i leddene (spørsmål 

nr. EFSA-Q-2012-00384)(3). Helsepåstanden som 

søkeren foreslo, var blant annet formulert slik: «Bidrar 

til å fremme bevegelighet i leddene». 

13)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

14. desember 2012 den vitenskapelige uttalelsen fra 

myndigheten, som konkluderte med at det på grunnlag 

av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen 

årsakssammenheng mellom inntak av EffEXT™ og den 

påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller 

kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

  

(1) EFSA Journal 2012; 10(3):2602. 

(2) EFSA Journal 2012; 10(5):2699. 

(3) EFSA Journal 2012; 10(12):3002. 

14)  Etter en søknad fra Nutrilinks Sarl, inngitt i samsvar 

med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

ble myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av krillolje og opprett-

holdelse av velvære i leddene (spørsmål nr. EFSA-Q-

2012-00385)(4). Helsepåstanden som søkeren foreslo, 

var blant annet formulert slik: «Bidrar til økt velvære i 

sensitive ledd». 

15)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

14. desember 2012 den vitenskapelige uttalelsen fra 

myndigheten, som konkluderte med at det på grunnlag 

av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen 

årsakssammenheng mellom inntak av krillolje og den 

påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller 

kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

16)  Etter en søknad fra Nutrilinks Sarl, inngitt i samsvar 

med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

ble myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av frøekstrakt fra Vitis 

vinifera L. og normal blodgjennomstrømning i venene 

(spørsmål nr. EFSA-Q-2012-00387)(5). Helsepåstanden 

som søkeren foreslo, var blant annet formulert slik: 

«Bidrar til å fremme blodgjennomstrømningen i beina». 

17)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

14. desember 2012 den vitenskapelige uttalelsen fra 

myndigheten, som konkluderte med at det på grunnlag 

av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen 

årsakssammenheng mellom inntak av frøekstrakt fra 

Vitis vinifera L. og den påståtte virkningen. Ettersom 

påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

18)  Etter en søknad fra Nutrilinks Sarl, inngitt i samsvar 

med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

ble myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av frøekstrakt fra Vitis 

vinifera L. og «Bidrar til å redusere hevelse i beina» 

(spørsmål nr. EFSA-Q-2012-00388)(6). Helsepåstanden 

som søkeren foreslo, var blant annet formulert slik: 

«Bidrar til å redusere hevelse i beina». 

19)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

14. desember 2012 den vitenskapelige uttalelsen fra 

myndigheten, som påpekte at påstanden viser til en 

reduksjon i perifert ødem ved kroniske kliniske lidelser 

(f.eks. kronisk venøs insuffisiens), og konkluderte på 

grunnlag av de framlagte dataene med at en slik 

reduksjon i perifert ødem ved kroniske kliniske lidelser 

er et terapeutisk mål for behandlingen av disse.  

  

(4) EFSA Journal 2012; 10(12):3003. 

(5) EFSA Journal 2012; 10(12):2996. 

(6) EFSA Journal 2012; 10(12):2997. 
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20)  Forordning (EF) nr. 1924/2006 supplerer de alminnelige 

prinsippene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2000/13/EF av 20. mars 2000 om tilnærming av 

medlemsstatenes lovgivning om merking og presen-

tasjon av samt reklamering for næringsmidler(1).  

I henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i direktiv 

2000/13/EF skal merkingen ikke tillegge et nærings-

middel egenskaper som forebygger, behandler eller 

helbreder sykdom hos mennesker, eller gi inntrykk av 

slike egenskaper. Siden det er forbudt å tillegge 

næringsmidler slike egenskaper, bør påstanden knyttet 

til virkningene av frøekstrakt fra Vitis vinifera L. og 

«Bidrar til å redusere hevelse i beina» ikke godkjennes. 

21)  Etter en søknad fra Roxlor Nutra LLC, inngitt i samsvar 

med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

ble myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av Cynatine® og opprett-

holdelse av normal bevegelighet i leddene (spørsmål 

nr. EFSA-Q-2012-00570)(2). Helsepåstanden som 

søkeren foreslo, var blant annet formulert slik: «Et 

daglig inntak på 500 mg Cynatine® bidrar til å fremme 

bevegelighet i leddene». 

22)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

14. desember 2012 den vitenskapelige uttalelsen fra 

myndigheten, som konkluderte med at det på grunnlag 

av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen 

årsakssammenheng mellom inntak av Cynatine® og den 

påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller 

kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

23)  Etter en søknad fra Actina, inngitt i samsvar med 

artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av OXY 280 og reduksjon 

av kroppsvekt (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-00572)(3). 

Helsepåstanden som søkeren foreslo, var blant annet 

formulert slik: «OXY 280 bidrar til vekttap». 

24)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

14. desember 2012 den vitenskapelige uttalelsen fra 

myndigheten, som konkluderte med at det på grunnlag 

av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen 

årsakssammenheng mellom inntak av OXY 280 og den 

påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller 

kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

25)  Etter en søknad fra Nutrilinks Sarl, inngitt i samsvar 

med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

  

(1) EUT L 109 av 6.5.2000, s. 29. 

(2) EFSA Journal 2012; 10(12):3004. 

(3) EFSA Journal 2012; 10(12):2999. 

ble myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av frøekstrakt fra Vitis 

vinifera L. og «Bidrar til å redusere væskeansamling i 

kroppen» (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-00574)(4). 

Helsepåstanden som søkeren foreslo, var blant annet 

formulert slik: «Bidrar til å redusere væskeansamling i 

kroppen». 

26)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

14. desember 2012 den vitenskapelige uttalelsen fra 

myndigheten, som påpekte at den påståtte virkningen 

viser til opprettholdelse av normal blodgjennom-

strømning i venene. Myndigheten påpekte også at den 

samme helsemessige sammenhengen allerede var 

vurdert med et negativt resultat i en tidligere uttalelse(5) 

og at henvisningen til den vitenskapelige dokumen-

tasjonen i forbindelse med denne påstanden allerede 

hadde blitt vurdert i den tidligere uttalelsen. Ettersom 

påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

27)  Etter en søknad fra Nutrilinks Sarl, inngitt i samsvar 

med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

ble myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av en kombinasjon av 

ekstrakter av Paullinia cupana Kunth (guarana) og 

Camellia sinensis (L.) Kuntze (grønn te) og reduksjon i 

kroppsvekt (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-00590)(6). 

Helsepåstanden som søkeren foreslo, var blant annet 

formulert slik: «Bidrar til å forbrenne fett». 

28)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

14. desember 2012 den vitenskapelige uttalelsen fra 

myndigheten, som konkluderte med at det på grunnlag 

av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen 

årsakssammenheng mellom inntak av en kombinasjon 

av ekstrakter av Paullinia cupana Kunth (guarana) og 

Camellia sinensis (L.) Kuntze (grønn te) og den påståtte 

virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

29)  Etter en søknad fra Nutrilinks Sarl, inngitt i samsvar 

med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

ble myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av en kombinasjon av 

lykopen, vitamin E, lutein og selen og «Bidrar til å 

forberede og aktivere bruning» (spørsmål nr. EFSA-Q-

2012-00593)(7). Helsepåstanden som søkeren foreslo, 

var blant annet formulert slik: «Bidrar til å forberede og 

aktivere bruning».  

  

(4) EFSA Journal 2012; 10(12):2998. 

(5) EFSA Journal 2012; 10(12):2996. 

(6) EFSA Journal 2012; 10(12):3000. 

(7) EFSA Journal 2012; 10(12):3001. 
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30)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

14. desember 2012 den vitenskapelige uttalelsen fra 

myndigheten, som påpekte at den påståtte virkningen 

viser til økt pigmentering i huden (dvs. bruning) som 

kan bidra til å beskytte huden mot skader forårsaket av 

UV-stråler. Myndigheten påpekte også at den samme 

helsemessige sammenhengen allerede var vurdert med 

negativt resultat i en tidligere uttalelse(1) og at 

henvisningen til den vitenskapelige dokumentasjonen i 

forbindelse med denne påstanden er den samme som i 

den tidligere uttalelsen. Ettersom påstanden ikke 

oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør 

den ikke godkjennes. 

31)  Helsepåstanden om virkningene av frøekstrakt fra Vitis 

vinifera L. og «Bidrar til å redusere hevelse i beina» er 

en helsepåstand som tillegger næringsmiddelet som 

påstanden omfatter, medisinske egenskaper som er 

forbudt for næringsmidler. 

32)  Helsepåstanden om OXY 280 og om kombinasjonen av 

ekstrakter av Paullinia cupana Kunth (guarana) og 

Camellia sinensis (L.) Kuntze (grønn te) er 

helsepåstander som nevnt i artikkel 13 nr. 1 bokstav c) i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 og omfattes derfor av 

overgangsperioden som er fastsatt i artikkel 28 nr. 6 i 

nevnte forordning. Siden søknaden ikke ble inngitt før 

19. januar 2008, er imidlertid ikke kravet i artikkel 28 

nr. 6 bokstav b) i nevnte forordning oppfylt, og disse 

påstandene kan derfor ikke omfattes av 

overgangsperioden som er fastsatt i nevnte artikkel. 

33)  De andre helsepåstandene som omfattes av denne 

forordning, er helsepåstander som nevnt i artikkel 13 

nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1924/2006, som 

omfattes av overgangsperioden fastsatt i artikkel 28 

nr. 5 i nevnte forordning inntil listen over tillatte 

helsepåstander vedtas, under forutsetning at de er i 

samsvar med denne forordning. 

  

(1) EFSA Journal 2012; 10(9):2890. 

34)  Listen over tillatte helsepåstander er fastsatt ved 

kommisjonsforordning (EU) nr. 432/2012(2) og har vært 

anvendt siden 14. desember 2012. Når det gjelder 

påstander nevnt i artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006 som ikke er ferdigvurdert av 

myndigheten eller ferdigbehandlet av Kommisjonen 

innen 14. desember 2012, og som i henhold til denne 

forordning ikke er oppført på listen over tillatte 

helsepåstander, bør det tillates en overgangsperiode da 

de fortsatt kan anvendes, slik at både driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak og vedkommende nasjonale 

myndigheter kan tilpasse seg til forbudet mot slike 

påstander. 

35)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  Helsepåstandene oppført i vedlegget til denne forordning 

skal ikke oppføres på Unionens liste over tillatte påstander som 

fastsatt i artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

2.  Helsepåstander nevnt i nr. 1 som var i bruk før 

ikrafttredelsen av denne forordning, kan imidlertid fortsatt 

brukes i seks måneder etter ikrafttredelsen av denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(2) EUT L 136 av 25.5.2012, s. 1. 

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

Utferdiget i Brussel, 19. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Avslåtte helsepåstander 

Søknad – Relevante bestemmelser i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, næringsmiddel 

eller næringsmiddelgruppe 
Påstand EFSA-uttalelse 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

L-tyrosin L-tyrosin er nødvendig for 

naturlig dannelse av 

dopamin 

Q-2011-00319 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

Jern Kraftig hårtap hos kvinner 

som ikke er i 

overgangsalderen 

Q-2012-00059 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

Citrullinmalat Opprettholdelse av 

adenosintrifosfatnivåer 

(ATP-nivåer) gjennom 

reduksjon av 

laktatoverskudd for 

restitusjon av trette muskler 

Q-2011-00931 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

EffEXT™ Bidrar til å fremme 

bevegelighet i leddene 

Q-2012-00384 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

Krillolje Bidrar til økt velvære i 

sensitive ledd 

Q-2012-00385 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

Frøekstrakt fra Vitis vinifera 

L. 

Bidrar til å fremme 

blodgjennomstrømningen i 

beina 

Q-2012-00387 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

Frøekstrakt fra Vitis vinifera 

L. 

Bidrar til å redusere hevelse 

i beina 

Q-2012-00388 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

Cynatine® Et daglig inntak på 500 mg 

Cynatine® bidrar til å 

fremme bevegelighet i 

leddene 

Q-2012-00570 
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Søknad – Relevante bestemmelser i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, næringsmiddel 

eller næringsmiddelgruppe 
Påstand EFSA-uttalelse 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

OXY 280 OXY 280 bidrar til vekttap Q-2012-00572 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

Frøekstrakt fra Vitis vinifera 

L. 

Bidrar til å redusere 

væskeansamling i kroppen 

Q-2012-00574 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

En kombinasjon av ekstrakter 

av Paullinia cupana Kunth 

(guarana) og Camellia 

sinensis (L.) Kuntze (grønn 

te). 

Bidrar til å forbrenne fett Q-2012-00590 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

En kombinasjon av lykopen, 

vitamin E, lutein og selen 

Bidrar til å forberede og 

aktivere bruning 

Q-2012-00593 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 175/2014 

av 25. februar 2014 

om avslag på godkjenning av visse andre helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til 

redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 18 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er 

helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre 

de er godkjent av Kommisjonen i samsvar med nevnte 

forordning og oppført på en liste over tillatte påstander. 

2)  Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt 

at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan inngi 

søknader om godkjenning av helsepåstander til 

vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. 

Vedkommende nasjonale myndighet skal videresende 

gyldige søknader til Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter kalt «Myndig-

heten», for vitenskapelig vurdering og til Kommisjonen 

og medlemsstatene til orientering. 

3)  Myndigheten skal avgi uttalelse om den aktuelle 

helsepåstanden. 

4)  Kommisjonen skal ta hensyn til uttalelsen fra 

Myndigheten når den treffer beslutning om godkjenning 

av helsepåstander. 

5)  Etter en søknad fra PiLeJe, inngitt i henhold til artikkel 

13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av en kombinasjon av  

B. longum LA 101, L. helveticus LA 102, L. lactis LA 

103 og S. thermophilus LA 104 og tarmplager (spørsmål 

nr. EFSA-Q-2012-00588)(2). Helsepåstanden som 

søkeren foreslo, var blant annet formulert slik: 

«Forbedrer tarmens velvære». 

6)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

12. februar 2013 den vitenskapelige uttalelsen fra 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 56 av 26.2.2014, s. 7, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 175/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 23. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EFSA Journal (2013) 11(2):3085. 

Myndigheten, som konkluderte med at det på grunnlag 

av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen 

årsakssammenheng mellom konsum av en kombinasjon 

av B. longum LA 101, L. helveticus LA 102, L. lactis 

LA 103 og S. thermophilus LA 104 og den påståtte 

virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

7)  Etter en søknad fra PiLeJe, inngitt i henhold til artikkel 

13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble Myndig-

heten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om 

virkningene av en kombinasjon av B. longum LA 101, 

L. helveticus LA 102, L. lactis LA 103 og  

S. thermophilus LA 104 og avføringshyppighet 

(spørsmål nr. EFSA-Q-2012-00589)(3). Helsepåstanden 

som søkeren foreslo, var blant annet formulert slik: 

«Regulerer passasjen gjennom tarmen». 

8)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

12. februar 2013 den vitenskapelige uttalelsen fra 

Myndigheten, som konkluderte med at det på grunnlag 

av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen 

årsakssammenheng mellom konsum av en kombinasjon 

av B. longum LA 101, L. helveticus LA 102, L. lactis 

LA 103 og S. thermophilus LA 104 og den påståtte 

virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

9)  Etter en søknad fra Nutrilinks Sarl, inngitt i henhold til 

artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av ♀EFAX™ og reduserte 

menstruasjonsplager (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-

00591)(4). Helsepåstanden som søkeren foreslo, var 

blant annet formulert slik: «♀EFAX™ bidrar til å 

opprettholde en normal menstruasjonssyklus». 

10)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

12. februar 2013 den vitenskapelige uttalelsen fra 

Myndigheten, som konkluderte med at det på grunnlag 

av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen 

årsakssammenheng mellom konsum av ♀EFAX™ og 

den påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke 

oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør 

den ikke godkjennes.  

  

(3) EFSA Journal (2013) 11(2):3086. 

(4) EFSA Journal (2013) 11(2):3081. 
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11)  Etter en søknad fra Kemin Foods LC, inngitt i henhold 

til artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av Slendesta® poteteks-

trakt og vekttap (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-00704)(1). 

Helsepåstanden som søkeren foreslo, var formulert slik: 

«Slendesta® bidrar til vekttap hos overvektige». 

12)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

12. februar 2013 den vitenskapelige uttalelsen fra 

Myndigheten, som konkluderte med at det på grunnlag 

av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen 

årsakssammenheng mellom konsum av Slendesta® 

potetekstrakt og den påståtte virkningen. Ettersom 

påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

13)  Etter en søknad fra Zambon B.V., inngitt i henhold til 

artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av Monurelle® og 

bakteriell kolonisering i urinveiene (spørsmål nr. EFSA-

Q-2012-00737)(2). Helsepåstanden som søkeren foreslo, 

var blant annet formulert slik: «Proanthocyanidins fra 

Monurelle® kan styrke forsvaret mot bakterielle 

patogener i de nedre urinveier». 

14)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

12. februar 2013 den vitenskapelige uttalelsen fra 

Myndigheten, som konkluderte med at det på grunnlag 

av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen 

årsakssammenheng mellom konsum av Monurelle® og 

den påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke 

oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør 

den ikke godkjennes. 

15)  Etter en søknad fra S.A. Vichy Catalan, inngitt i 

henhold til artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse 

om en helsepåstand om virkningene av Vichy Catalan 

kullsyreholdig naturlig mineralvann og reduksjon av 

lipemisk respons etter måltid (spørsmål nr. EFSA-Q-

2012-00872)(3). Helsepåstanden som søkeren foreslo, 

var formulert slik: «Vichy Catalan er et kullsyreholdig 

naturlig mineralvann med et høyt innhold av 

mineralsalter som bidrar til å redusere triglyserid-

økningen i blodet under fordøyelsen». 

16)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

12. februar 2013 den vitenskapelige uttalelsen fra 

Myndigheten, som konkluderte med at det på grunnlag 

av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen 

årsakssammenheng mellom konsum av Vichy Catalan 

kullsyreholdig naturlig mineralvann og den påståtte 

virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

  

(1) EFSA Journal (2013) 11(2):3083. 

(2) EFSA Journal (2013) 11(2):3082. 

(3) EFSA Journal (2013) 11(2):3087. 

17)  Helsepåstanden knyttet til Slendesta® potetekstrakt er 

en helsepåstand som omhandlet i artikkel 13 nr. 1 

bokstav c) i forordning (EF) nr. 1924/2006 og omfattes 

derfor av overgangsperioden som er fastsatt i artikkel 28 

nr. 6 i nevnte forordning. Ettersom søknaden ikke ble 

inngitt før 19. januar 2008, er imidlertid ikke kravet i 

artikkel 28 nr. 6 bokstav b) i nevnte forordning oppfylt, 

og denne påstanden kan derfor ikke omfattes av 

overgangsperioden fastsatt i nevnte artikkel. 

18)  De andre helsepåstandene som omfattes av denne 

forordning, er helsepåstander som omhandlet i artikkel 

13 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1924/2006, som 

omfattes av overgangsperioden fastsatt i artikkel 28  

nr. 5 i nevnte forordning inntil listen over tillatte 

helsepåstander vedtas, forutsatt at de overholder nevnte 

forordning. 

19)  Listen over tillatte helsepåstander er fastsatt ved 

kommisjonsforordning (EU) nr. 432/2012(4) og har vært 

anvendt siden 14. desember 2012. Når det gjelder 

påstander omhandlet i artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006 som Myndigheten ikke har vurdert eller 

Kommisjonen ikke har ferdigbehandlet innen  

14. desember 2012, og som i kraft av denne forordning 

ikke er oppført på listen over tillatte helsepåstander, bør 

det fastsettes en overgangsperiode da de fortsatt kan 

anvendes, slik at både driftsansvarlige for nærings-

middelforetak og vedkommende nasjonale myndigheter 

kan tilpasse seg til forbudet mot slike påstander. 

20)  De kommentarene som Kommisjonen har mottatt fra 

søkere og allmennheten i henhold til artikkel 16 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, er tatt i betraktning ved 

fastsettelse av tiltakene i denne forordning. 

21)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  Helsepåstandene oppført i vedlegget til denne forordning 

skal ikke oppføres på Unionens liste over tillatte påstander som 

fastsatt i artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

2.  Helsepåstander nevnt i nr. 1 som var i bruk før 

ikrafttredelsen av denne forordning, kan imidlertid fortsatt 

brukes i seks måneder etter ikrafttredelsen av denne forordning. 

  

(4) EUT L 136 av 25.5.2012, s. 1. 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 25. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Avslåtte helsepåstander 

Søknad – Relevante bestemmelser i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddelgruppe 

Påstand EFSA-uttalelse 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

En kombinasjon av B. 

longum LA 101, L. 

helveticus LA 102, L. lactis 

LA 103 og S. thermophilus 

LA 104 

Forbedrer tarmens 

velvære 

Q-2012-00588 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

En kombinasjon av B. 

longum LA 101, L. 

helveticus LA 102, L. lactis 

LA 103 og S. thermophilus 

LA 104 

Regulerer passasjen i 

tarmen 

Q-2012-00589 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

♀EFAX™ ♀EFAX™ bidrar til å 

opprettholde en normal 

menstruasjonssyklus 

Q-2012-00591 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Slendesta® potetekstrakt Slendesta® bidrar til 

vekttap hos overvektige 

Q-2012-00704 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Monurelle® Proanthocyanidins fra 

Monurelle® kan styrke 

forsvaret mot bakterielle 

patogener i de nedre 

urinveier 

Q-2012-00737 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Vichy Catalan 

kullsyreholdig naturlig 

mineralvann 

Vichy Catalan er et 

kullsyreholdig naturlig 

mineralvann med et høyt 

innhold av mineralsalter 

som bidrar til å redusere 

triglyseridøkningen i 

blodet under fordøyelsen 

Q-2012-00872 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 907/ 2013 

av 20. september 2013 

om fastsettelse av regler for søknader om bruk av generiske beskrivelser (betegnelser)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 1 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 1 nr. 4 i forordning (EF)  

nr. 1924/2006 kan særlige generiske beskrivelser 

(betegnelser) som tradisjonelt er blitt brukt til å angi en 

egenskap ved en gruppe næringsmidler eller drikker, og 

som antyder en virkning for helsen, unntas fra denne 

forordning etter en søknad fra de berørte driftsansvarlige 

for næringsmiddelforetak. 

2) For å sikre at søknader som gjelder generiske 

beskrivelser behandles på en måte som gir innsyn, og 

innen rimelig tid, skal Kommisjonen i henhold til 

artikkel 1 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006 vedta og 

offentliggjøre reglene som må følges i forbindelse med 

slike søknader. 

3) Reglene skal sikre at søknaden inneholder alle 

opplysninger som er nødvendig for å vurdere den. 

Videre skal reglene ikke hindre Kommisjonen i å 

innhente utfyllende opplysninger når dette er nødvendig, 

avhengig av den generiske beskrivelsens art og 

omfanget av unntaket som søknaden gjelder. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 251 av 21.9.2013, s. 7, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 176/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 25. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

4) For å unngå at det inngis flere søknader for den samme 

generiske beskrivelsen (betegnelsen) bør det tillates at 

bransjeorganisasjoner som representerer bestemte 

næringsmiddelsektorer, kan inngi søknader på vegne av 

sine medlemmer. 

5) For blant annet å sikre et høyt nivå for forbrukervern 

skal bruken av påstander ikke være uriktig, tvetydig 

eller villedende. Det samme bør gjelde for bruken av 

generiske beskrivelser (betegnelser) som kan antyde en 

virkning for helsen. I tråd med forholds-

messighetsprinsippet og for å nå dette målet må 

nasjonale myndigheter etter eget skjønn og under 

henvisning til Domstolens rettspraksis foreta en 

vurdering for å fastslå gjennomsnittsforbrukerens 

typiske reaksjon i et gitt tilfelle. 

6) Det bør kunne dokumenteres at den generiske 

beskrivelsen (betegnelsen) har vært brukt i medlems-

staten(e) i minst 20 år før ikrafttredelsesdatoen for 

denne forordning. 

7) Medlemsstatene er blitt rådspurt — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Søknader om bruk av generiske beskrivelser (betegnelser) i 

henhold til artikkel 1 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006 skal 

inngis og presenteres i samsvar med reglene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2021/EØS/40/24 

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

Utferdiget i Brussel, 20. september 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

DEL A 

Inngivelse av søknaden 

1. Det kan søkes om bruk av en generisk beskrivelse i én eller flere medlemsstater. Søknaden skal inngis til 

vedkommende nasjonale myndighet i én medlemsstat (heretter kalt «mottakermedlemsstaten»). Driftsansvarlige 

kan velge i hvilken medlemsstat søknaden skal inngis, blant medlemsstatene der den generiske beskrivelsen brukes. 

2. Søknaden skal inngis elektronisk og skal inneholde alle opplysninger som er angitt i del B i dette vedlegg. Ved 

behov kan medlemsstatene be om å få en papirkopi av søknaden. Når det gjelder opplysningene som er angitt i del 

B nr. 1.5 og 2 i dette vedlegg, er en liste over henvisninger alene ikke tilstrekkelig. 

3. Ved mottak av en søknad skal vedkommende nasjonale myndighet i mottakermedlemsstaten: 

– skriftlig bekrefte at søknaden er mottatt innen 14 dager etter mottak. I bekreftelsen skal det opplyses om når 

søknaden ble mottatt, 

– omgående underrette Kommisjonen ved å oversende et sammendrag av søknaden, 

– der det er relevant, oversende den fullstendige søknaden til eventuelle andre medlemsstater der det søkes om 

bruk av den generiske beskrivelsen (heretter kalt «berørte medlemsstater»), 

– dersom den eller de berørte medlemsstatene anser at søknaden ikke inneholder de data og de opplysningene som 

er nevnt i del B i vedlegget, skal de underrette mottakermedlemsstaten innen fire uker. 

4. Mottakermedlemsstaten skal omgående kontrollere, idet opplysningene fra den eller de berørte medlemsstatene tas i 

betraktning, at søknaden inneholder alle nødvendige opplysninger som er angitt i del B i dette vedlegg. Dersom 

søknaden ikke inneholder alle opplysningene som er angitt i del B i dette vedlegg, skal mottakermedlemsstaten be 

søkeren om å framlegge de nødvendige tilleggsopplysningene og opplyse om fristen for dette. 

5.  En søknad anses for å være ugyldig dersom søkeren ikke framlegger tilleggsopplysningene som 

mottakermedlemsstaten ber om. I slike tilfeller skal mottakermedlemsstaten underrette søkeren, Kommisjonen og 

andre berørte medlemsstater og begrunne hvorfor søknaden anses som ugyldig. Søkeren skal få mulighet til å inngi 

den samme søknaden på nytt, bortsett fra til den eller de medlemsstatene der de nødvendige opplysningene ikke ble 

framlagt. 

6.  Mottakermedlemsstaten skal omgående oversende den gyldige søknaden til Kommisjonen og alle medlemsstater og 

underrette søkeren om dette. Kommisjonen skal bekrefte mottak av den gyldige søknaden skriftlig til 

mottakermedlemsstaten innen 14 dager etter mottak. 

7.  Mottakermedlemsstaten og den eller de berørte medlemsstatene skal avgi sin uttalelse til Kommisjonen innen seks 

uker etter at den gyldige søknaden er oversendt. Uttalelsen skal angi om den generiske beskrivelsen oppfyller 

vilkårene for å få innvilget et unntak i henhold til artikkel 1 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006, og om den 

understøttes av opplysningene som er angitt i del B, nr. 1.3, 1.4, 1.5 eller eventuelt nr. 2 i dette vedlegg, og 

begrunne uttalelsen. Uttalelsene skal avgis skriftlig. Andre medlemsstater kan også avgi en uttalelse om søknaden 

til Kommisjonen innen samme frist og i henhold til samme kriterier. 

8. Etter å ha mottatt en gyldig søknad fra en medlemsstat og uttalelsene nevnt i nr. 7 i denne del av vedlegget, kan 

Kommisjonen innen rimelig tid innlede framgangsmåten for godkjenning av den generiske beskrivelsen i henhold 

til artikkel 1 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

DEL B 

Søknadens innhold 

1. Obligatoriske opplysninger 

Søknaden skal inneholde: 

1.1.  Et sammendrag av søknaden som skal inneholde: 

– søkerens navn og adresse, 

– den generiske beskrivelsen som søknaden gjelder, 

– en kort beskrivelse av egenskapene ved gruppen av næringsmidler eller drikker som omfattes av den 

generiske beskrivelsen, og 

– den eller de medlemsstatene som omfattes av søknaden om bruk av den generiske beskrivelsen.  
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1.2.  Søker 

Navn, adresse og kontaktopplysninger til den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket som inngir en søknad, 

og/eller til personen som har fått fullmakt til å kommunisere med Kommisjonen på vegne av søkeren. 

Søknader om godkjenning av en generisk beskrivelse kan også inngis av bransjeorganisasjoner som opptrer på 

vegne av sine medlemmer, og skal inneholde navn, adresse og kontaktopplysninger til bransjeorganisasjonen  

som inngir søknaden, og/eller til personen som har fått fullmakt til å kommunisere med Kommisjonen på vegne 

av bransjeorganisasjonen. Opplysninger om at søknaden støttes av bransjeorganisasjonens medlemmer er 

ønskelig. 

1.3.  Den generiske beskrivelsen som søknaden gjelder 

1. Den generiske beskrivelsen på det eller de språkene den tradisjonelt brukes på. En beskrivelse av den 

generiske beskrivelsen på engelsk der dette er relevant. 

2. Den eller de medlemsstatene der den generiske beskrivelsen brukes. 

1.4.  Gruppen av næringsmidler eller drikker som omfattes av den generiske beskrivelsen 

1. En angivelse av gruppen av næringsmidler eller drikker som markedsføres med den generiske beskrivelsen 

som søknaden gjelder. 

2. En detaljert beskrivelse av de egenskaper og elementer som skiller gruppen av næringsmidler eller drikker 

som markedsføres med den generiske beskrivelsen som søknaden gjelder, fra andre produkter som tilhører 

samme gruppe av næringsmidler eller drikker. 

1.5. Understøttende opplysninger om bruken av den generiske beskrivelsen 

Relevant bibliografisk eller annen verifiserbar dokumentasjon som viser at gruppen av næringsmidler eller 

drikker med den generiske beskrivelsen har vært på markedet i en periode på minst 20 år i medlemsstaten(e) før 

datoen for ikrafttredelse av denne forordning. 

2. Tilleggsopplysninger som må framlegges på initiativ fra medlemsstatene: understøttende opplysninger om 

forbrukerens forståelse/oppfattelse 

Dersom mottakermedlemsstatene og den eller de berørte medlemsstatene anser det som nødvendig for å kunne 

vurdere søknaden, kan de be om følgende typer tilleggsopplysninger fra søkeren før søknaden inngis til 

Kommisjonen: 

– relevant dokumentasjon eller relevante opplysninger om forbrukernes forståelse og oppfatning av de 

virkninger som den generiske beskrivelsen kan antyde. Slike opplysninger skal omfatte den eller de 

medlemsstatene der den generiske beskrivelsen brukes, 

– relevant dokumentasjon eller relevante opplysninger som viser at forbrukeren forbinder den generiske 

beskrivelsen med den bestemte gruppen av næringsmidler eller drikker som er angitt i nr. 1.4 i denne del av 

vedlegget. 

3. Andre tilleggsopplysninger (valgfritt) 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 40/2014 

av 17. januar 2014 

om godkjenning av en annen helsepåstand om næringsmidler enn dem som viser til redusert 

sykdomsrisiko og barns utvikling og helse, og om endring av forordning (EU) nr. 432/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 18 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er 

helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre 

de er godkjent av Kommisjonen i samsvar med nevnte 

forordning og oppført på en liste over tillatte påstander. 

2)  Kommisjonen har i henhold til artikkel 13 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 vedtatt forordning (EU) 

nr. 432/2012(2), der det opprettes en liste over andre 

tillatte helsepåstander om næringsmidler enn dem som 

viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og 

helse. 

3)  Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt 

at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal inngi 

søknader om godkjenning av helsepåstander til 

vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. 

Vedkommende nasjonale myndighet skal videresende 

gyldige søknader til Den europeiske myndighet for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 14 av 18.1.2014, s. 8, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 176/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 25. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 432/2012 av 16. mai 2012 om 

fastsettelse av en liste over tillatte helsepåstander om 

næringsmidler som ikke viser til redusert sykdomsrisiko eller barns 

utvikling og helse (EUT L 136 av 25.5.2012, s. 1). 

næringsmiddelsikkerhet (EFSA), heretter kalt 

«myndigheten», for vitenskapelig vurdering samt til 

Kommisjonen og medlemsstatene til orientering. 

4)  Kommisjonen skal ta hensyn til uttalelsen fra 

myndigheten når den treffer beslutning om godkjenning 

av helsepåstander. 

5)  Med henblikk på å oppmuntre til nyskaping bør de 

helsepåstandene som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller inneholder en anmodning 

om sikring av data underlagt eiendomsrett, gjennomgå 

en framskyndet framgangsmåte for godkjenning. 

6)  Etter en søknad fra Nordic Sugar A/S, inngitt i henhold 

til artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av sukkerbetefiber på 

økning av avføringsvolumet (spørsmål nr. EFSA-Q-

2011-00972(3). Helsepåstanden som søkeren foreslo, var 

formulert slik: «Sukkerbetefiber øker avførings-

volumet». 

7)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

8. desember 2011 den vitenskapelige uttalelsen fra 

myndigheten, som konkluderte med at det på grunnlag 

av de framlagte opplysningene var påvist en 

årsakssammenheng mellom konsum av sukkerbetefiber 

og den påståtte virkningen. En helsepåstand som 

gjenspeiler denne konklusjonen, bør følgelig anses å 

oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006 og bør 

oppføres på EU-listen over tillatte påstander fastsatt ved 

forordning (EU) nr. 432/2012.  

  

(3) EFSA Journal 2011;9(12):2468. 

2021/EØS/40/25 
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8)  Ett av målene for forordning (EF) nr. 1924/2006 er å 

sikre at helsepåstander er sannferdige, tydelige, 

pålitelige og nyttige for forbrukeren, og at det i den 

forbindelse tas hensyn til formuleringen og 

presentasjonen av dem. Dersom ordlyden i påstander 

som søkeren bruker, har samme betydning for 

forbrukerne som ordlyden i en godkjent helsepåstand, 

fordi de viser til samme forhold mellom en 

næringsmiddelkategori, et næringsmiddel eller en av 

dets bestanddeler og helse, bør de derfor omfattes av 

samme bruksvilkår som de som er angitt i vedlegget til 

denne forordning. 

9)  Registeret over ernærings- og helsepåstander som 

inneholder alle tillatte helsepåstander, bør i samsvar 

med artikkel 20 i forordning (EF) nr. 1924/2006 

ajourføres for å ta hensyn til denne forordning. 

10)  Forordning (EU) nr. 432/2012 bør derfor endres. 

11)  Medlemsstatene er blitt rådspurt — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Helsepåstanden angitt i vedlegget til denne forordning skal 

oppføres på EU-listen over tillatte påstander fastsatt i artikkel 

13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

Artikkel 2 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 432/2012 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 17. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 432/2012 innsettes følgende post i alfabetisk rekkefølge: 

Næringsstoff, stoff, næringsmiddel eller 

næringsmiddelkategori 
Påstand Vilkår for bruk av påstanden 

Vilkår og/eller begrensninger for bruk av 

næringsmiddelet og/eller en 

tilleggserklæring eller -advarsel 

EFSA Journal-nummer 

Registreringsnummer på den 

konsoliderte listen innsendt til EFSA 

for vurdering 

«Sukkerbetefiber Sukkerbetefiber bidrar til å øke 

avføringsvolumet 

Påstanden kan brukes bare om 

næringsmidler som er rike på slike 

fibrer i henhold til påstanden 

FIBERRIK i vedlegget til 

forordning (EF) nr. 1924/2006. 

 2011;9(12):2468»  

 



10.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/273 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1321/2013 

av 10. desember 2013 

om opprettelse av EU-listen over godkjente røykaromaråvarer for bruk uten videre behandling i 

eller på næringsmidler og/eller til framstilling av avledede røykaromaer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR – 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2065/2003 av 10. november 2003 om røykaromaer som 

brukes eller er beregnet på bruk i eller på næringsmidler(1), 

særlig artikkel 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2065/2003 

opprettes en første EU-liste over godkjente 

røykarmomaråvarer (heretter kalt «råvarer»). Denne 

listen skal opprettes på grunnlag av søknader om 

godkjenning inngitt av driftsansvarlige samt uttalelse 

om den relevante råvaren avgitt av Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndig-

heten»). 

2) I samsvar med artikkel 10 i forordning (EF) 

nr. 2065/2003 mottok Myndigheten 14 gyldige søknader 

om godkjenning av råvarer før 16. juni 2005. Tre 

søknader ble trukket. Myndigheten har derfor vurdert 

totalt 11 råvarer. Én vurdert søknad ble trukket etter at 

vurderingen var fullført. 

3) I samsvar med artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 2065/2003 kan godkjenningen av røykaromaer 

knyttes til bestemte bruksvilkår og bør i samsvar med 

artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning gis for ti år og kunne 

fornyes i samsvar med artikkel 12 i nevnte forordning. 

4) Råvarer og avledede røykaromaer brukes i eller på 

næringsmidler for å gi røyksmak eller for å utfylle andre 

smaker uten å gi røyksmak. De brukes også til røyking 

av kjøtt, fisk og melkeprodukter. En mer inngående 

undersøkelse om eksponering, utført av Rijksinstituut 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 333 av 12.12.2013,  

s. 54, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 176/2014 av 

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 25. 

(1) EUT L 309 av 26.11.2003, s. 1. 

voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)(2) viser at 

uavhengig av hvilken metode for eksponerings-

beregning som brukes, er den viktigste kilden til det 

høye inntaket hovedsakelig næringsmidler som 

tradisjonelt har vært røkt, for eksempel kokt røkt pølse 

og bacon. De næringsmiddelgrupper som tradisjonelt 

ikke har vært røkt, for eksempel potetgull, supper og 

sauser, påvirker ikke eksponeringen i betydelig grad. 

Ettersom råvarer framstilles fra røyk som er underlagt 

fraksjonerings- og renseprosesser, er bruken av 

røykaromaer i alminnelighet ansett som en mindre 

helserisiko enn bruk av røyk framstilt ved å brenne tre 

eller ved å varme opp sagflis eller små trefliser(3) 

5) Myndighetens sikkerhetsvurdering av råvaren 

Scansmoke PB1110, vedtatt 26. mars 2009(4), fastslår at 

de data søkeren har framlagt, er tilstrekkelige til å fjerne 

bekymringer rundt råvarens genotoksisitet. De 

bruksområder og mengder som opprinnelig ble foreslått 

av søkeren, ville imidlertid ha gitt en utilstrekkelig 

sikkerhetsmargin. Bruksområdene og mengdene er 

endret for å ta hensyn til denne uttalelsen. Råvaren 

Scansmoke PB1110 bør derfor godkjennes med 

forbehold om at den underlegges særlige bruksvilkår. 

6) Myndighetens sikkerhetsvurdering av råvaren Zesti 

Smoke Code 10, vedtatt 29. januar 2009(5) og  

6. juli 2011(6), fastslår at de data søkeren har framlagt, 

er tilstrekkelige til å fjerne bekymringer rundt råvarens 

genotoksisitet. De bruksområder og mengder som 

opprinnelig ble foreslått av søkeren, gir imidlertid en 

utilstrekkelig sikkerhetsmargin. Bruksområdene og 

mengdene er endret for å ta hensyn til denne uttalelsen. 

Råvaren Zesti Smoke Code 10 bør derfor godkjennes 

med forbehold om at den underlegges særlige 

bruksvilkår. 

7) Myndighetens sikkerhetsvurdering av råvaren Smoke 

Concentrate 809045, vedtatt 29. januar 2009(7), fastslår 

at de data søkeren har framlagt, er tilstrekkelige til å 

fjerne bekymringer rundt råvarens genotoksisitet. 

Bruksområdene og mengdene foreslått av søkeren, gir 

ikke grunn til bekymringer rundt sikkerheten. Råvaren 

Smoke Concentrate 809045 bør derfor godkjennes med 

forbehold om at den underlegges særlige bruksvilkår.  

  

(2) «Refined exposure assessment of smoke flavouring primary 

products with use levels provided by the industry. A pilot study 

into data collection of use levels.» RIVM Letter report 320026003. 

(3) EFSA Journal 2008; 724, 1-114. 

(4) EFSA Journal 2009; ON-1056, 1-23. 

(5) EFSA Journal 2009; ON-982, 1-24. 

(6) EFSA Journal 2011; 9(7):2307. 

(7) EFSA Journal 2009; ON-981, 1-19. 

2021/EØS/40/26 
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8) Myndighetens sikkerhetsvurdering av råvaren 

Scansmoke SEF 7525, vedtatt 14. mai 2009(1), fastslår 

at de data søkeren har framlagt, er tilstrekkelige til å 

fjerne bekymringer rundt råvarens genotoksisitet. 

Bruksområdene og mengdene foreslått av søkeren, gir 

ikke grunn til bekymringer rundt sikkerheten. Råvaren 

Scansmoke SEF 7525 bør derfor godkjennes med 

forbehold om at den underlegges særlige bruksvilkår. 

9) Myndighetens sikkerhetsvurdering av råvaren SmokEz 

C-10, vedtatt 14. mai 2009(2) og 4. juli 2012(3), fastslår 

at de data søkeren har framlagt, er tilstrekkelige til å 

fjerne bekymringer rundt råvarens genotoksisitet. De 

bruksområder og mengder som opprinnelig ble foreslått 

av søkeren, gir imidlertid en utilstrekkelig sikkerhets-

margin. Bruksområdene og mengdene er endret for å ta 

hensyn til denne uttalelsen. Råvaren SmokEz C-10 bør 

derfor godkjennes med forbehold om at den underlegges 

særlige bruksvilkår. 

10) Myndighetens sikkerhetsvurdering av råvaren SmokEz 

Enviro-23, vedtatt 14. mai 2009(4) og 4. juli 2012(5), 

fastslår at de data søkeren har framlagt, er tilstrekkelige 

til å fjerne bekymringer rundt råvarens genotoksisitet. 

De bruksområder og mengder som opprinnelig ble 

foreslått av søkeren, gir imidlertid en utilstrekkelig 

sikkerhetsmargin. Bruksområdene og mengdene er 

endret for å ta hensyn til denne uttalelsen. Råvaren 

SmokEz Enviro-23 bør derfor godkjennes med 

forbehold om at den underlegges særlige bruksvilkår. 

11) Myndighetens sikkerhetsvurdering av råvaren 

TradismokeTM A MAX, vedtatt 26. november 2009(6), 

fastslår at de data søkeren har framlagt, er tilstrekkelige 

til å fjerne bekymringer rundt råvarens genotoksisitet. 

De bruksområder og mengder som opprinnelig ble 

foreslått av søkeren, gir imidlertid en utilstrekkelig 

sikkerhetsmargin. Bruksområdene og mengdene er 

endret for å ta hensyn til denne uttalelsen. Råvaren 

TradismokeTM A MAX bør derfor godkjennes med 

forbehold om at den underlegges særlige bruksvilkår. 

12) Myndighetens sikkerhetsvurdering av råvaren 

Scansmoke R909, vedtatt 26. november 2009(7), fastslår 

at de data søkeren har framlagt, er tilstrekkelige til å 

fjerne bekymringer rundt råvarens genotoksisitet. De 

bruksområder og mengder som opprinnelig ble foreslått 

av søkeren, gir imidlertid en utilstrekkelig sikkerhets-

margin. Bruksområdene og mengdene er endret for å ta 

  

(1) EFSA Journal 2009; 1224, 1-24. 

(2) EFSA Journal 2009; 1225, 1-28. 

(3) EFSA Journal 2012; 10(7)2830. 

(4) EFSA Journal 2009; 1226, 1-26. 

(5) EFSA Journal 2012; 10(7)2829. 

(6) EFSA Journal 2010; 8(1):1394. 

(7) EFSA Journal 2010; 8(1):1395. 

hensyn til denne uttalelsen. Søkeren underrettet den  

26. november 2012 Kommisjonen om at navnet på 

råvaren er endret til proFagus-Smoke R709. Råvaren 

proFagus-Smoke R709 bør derfor godkjennes med 

forbehold om at den underlegges særlige bruksvilkår. 

13) Myndighetens sikkerhetsvurdering av råvaren Fumo-

komp, vedtatt 24. september 2009(8) og 6. juli 2011(9), 

fastslår at de data søkeren har framlagt, er tilstrekkelige 

til å fjerne bekymringer rundt råvarens genotoksisitet. 

Bruksområdene og mengdene foreslått av søkeren, gir 

ikke grunn til bekymringer rundt sikkerheten. Råvaren 

Fumokomp bør derfor godkjennes med forbehold om at 

den underlegges særlige bruksvilkår. 

14) Myndighetens sikkerhetsvurdering av råvaren AM 01, 

vedtatt 26. november 2009(10) og 2. februar 2012(11), 

fastslår at de data søkeren har framlagt, er tilstrekkelige 

til å fjerne bekymringer rundt råvarens genotoksisitet. 

De bruksområder og mengder som opprinnelig ble 

foreslått av søkeren, gir imidlertid en utilstrekkelig 

sikkerhetsmargin. Bruksområdene og mengdene er 

endret for å ta hensyn til denne uttalelsen. Råvaren AM 

01 bør derfor godkjennes med forbehold om at den 

underlegges særlige bruksvilkår. 

15) For hver godkjente råvare bør EU-listen inneholde en 

entydig produktkode, produktets navn, godkjennings-

innehaverens navn og adresse, en beskrivelse og 

karakterisering av produktet, vilkårene for bruk i eller 

på spesifikke næringsmidler eller næringsmiddel-

kategorier, datoen produktet er godkjent fra og datoen 

produktet er godkjent til. I denne forordning bør det 

henvises til næringsmiddelkategoriene slik de er fastsatt 

ved vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilset-

ningsstoffer i næringsmidler(12). 

16) Vilkårene for framstilling av råvarer er fastsatt ved 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 2065/2003, herunder 

grenseverdier for polysykliske aromatiske hydro-

karboner. 

17) Når godkjente røykaromaer brukes i eller på nærings-

midler, må bruken være i samsvar med bruksvilkårene, 

herunder grenseverdier, som fastsatt i vedlegget til 

denne forordning. Når godkjente røykaromaer brukes i 

kombinasjon, bør de enkelte verdiene reduseres 

proporsjonalt.  

  

(8) EFSA Journal 2009; 7(9):1343. 

(9) EFSA Journal 2011; 9(7):2308. 

(10) EFSA Journal 2010; 8(1):1396. 

(11) EFSA Journal 2012; 10(2):2580. 

(12) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 
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18) Røyking med regenerert røyk er en prosess for 

behandling av et næringsmiddel ved å eksponere det for 

røyk som regenereres ved å forstøve røykaromaer i et 

røykekammer under de tids- og temperaturforhold som 

tilsvarer varm- eller kaldrøyking. Ettersom røykaroma 

går tapt under røyking, vil det i slike tilfeller være 

vanskelig å estimere hvor mye røykaroma som vil være 

til stede i det ferdige næringsmiddelet når det bringes i 

omsetning. Bruken bør derfor være i samsvar med god 

framstillingspraksis. 

19) Med mindre en godkjent røykaroma omfattes av 

ytterligere begrensninger kan den forekomme i 

næringsmidler på andre måter enn gjennom direkte 

tilførsel, som et resultat av overføring fra en ingrediens 

der røykaromaen var tillatt, forutsatt at mengden 

røykaroma i det ferdige næringsmiddelet ikke er høyere 

enn den ville vært dersom ingrediensen hadde vært 

brukt under vanlige tekniske forhold og i henhold til 

god framstillingspraksis. 

20) EU-listen over røykaromaer bør få anvendelse uten at 

det berører andre bestemmelser fastsatt i særskilt 

sektorlovgivning. 

21) Ettersom det allerede finnes røykaromaer på markedet i 

medlemsstatene, er det innført bestemmelser som sikrer 

en smidig overgang til en framgangsmåte for 

godkjenning i Unionen. Ved artikkel 20 i forordning 

(EF) nr. 2065/2003 er det derfor fastsatt overgangs-

perioder. 

22) I henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 2065/2003 

kan godkjenninger fornyes for 10 år av gangen ved at 

godkjenningsinnehaveren inngir en søknad til Kommi-

sjonen. Søknaden må ledsages av dokumentene oppført 

i artikkel 12 nr. 2 i nevnte forordning. Disse dokumen-

tene må inneholde alle tilgjengelige opplysninger om 

toksikologiske data i henhold til Myndighetens 

anbefaling i dens veiledning av 7. oktober 2004 eller 

dens seneste ajourføring. 

23) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Den uttømmende listen med røykaromaråvarer som er godkjent 

for bruk i eller på næringsmidler og/eller til framstilling av 

avledede røykaromaer i Unionen, som nevnt i artikkel 6 i 

forordning (EF) nr. 2065/2003, er fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Listen med godkjente røykaromaer fastsettes med virkning fra 

1. januar 2014. 

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

Utferdiget i Brussel, 10. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

EU-liste over godkjente røykaromaråvarer for bruk uten videre behandling i eller på næringsmidler og/eller til 

framstilling av avledede røykaromaer 

Merknad 1:  Grenseverdier henviser til verdier i eller på næringsmiddelet, slik det er brakt i omsetning. Som unntak 

fra dette prinsippet skal grenseverdiene for tørkede og/eller konsentrerte næringsmidler som må 

rekonstitueres, gjelde næringsmiddelet etter at det er rekonstituert etter anvisningene på etiketten og med 

hensyn til minste fortynningsfaktor. Dersom råvarer brukes til framstilling av avledede røykaromaer, skal 

grenseverdiene justeres tilsvarende. 

Merknad 2:  Når godkjente røykaromaer brukes i kombinasjon i eller på næringsmidler, skal de enkelte verdiene 

reduseres proporsjonalt. 

Merknad 3:  Der røykaromaer er godkjent for bruk i bearbeidet kjøtt (næringsmiddelkategori 8.2) eller i bearbeidet 

fisk og bearbeidede fiskerivarer (næringsmiddelkategori 9.2), og disse næringsmidlene er røkt i et 

røykekammer med generert røyk fra disse godkjente røykaromaene, skal bruken være i samsvar med god 

framstillingspraksis. 

Merknad 4:  Røykaroma er tillatt: 

a)  i andre sammensatte næringsmidler enn dem som er omhandlet i vedlegget, dersom råvaren er tillatt i 

en av ingrediensene i det sammensatte næringsmiddelet, 

b)  i et næringsmiddel som skal brukes bare til framstilling av et sammensatt næringsmiddel, forutsatt at 

det sammensatte næringsmiddelet er i samsvar med denne forordning. 

Dette får ikke anvendelse på morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger, bearbeidede kornbaserte næringsmidler samt 

barnemat og næringsmidler til spesielle medisinske formål beregnet på spedbarn og småbarn som nevnt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF av 6. mai 2009 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernærings-

messige behov(1). 

Entydig kode  SF-001 

Produktets betegnelse Scansmoke PB 1110 

Godkjenningsinnehavers navn Azelis Denmark A/S 

Godkjenningsinnehavers 

adresse 

Lundtoftegaardsvej 95 

2800 Lyngby 

DANMARK 

Beskrivelse og karakterisering 

av produktet 

1.  Kildematerialer: 

90 % bøk (Fagus sylvatica), 10 % eik (Quercus alba) 

2.  Spesifikasjoner: 

– pH: 2,12,9 

– Vann: 47,0–56,0 % 

– Syre (%) (uttrykt som eddiksyre): 8–12 % 

– Karbonylforbindelser: 17–25 % 

– Fenoler (som syringol, mg/g): 10,5–20,1 

3.  Renhetskriterier: 

– Bly: <5,0 mg/kg 

– Arsen: <3,0 mg/kg 

– Kadmium: <1,0 mg/kg 

– Kvikksølv: <1,0 mg/kg 

Bruksvilkår Næringsmiddelkategori Grenseverdi g/kg 

1.7.  Ost og osteprodukter 2,0 

2.  Fett og olje samt fett- og oljeemulsjoner 0,002 

3.  Spiseis 0,005 

5.  Sukkervarer 0,05 

  

(1) EUT L 124 av 20.5.2009, s. 21. 
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 8.1.2. Bearbeidet kjøtt, som definert i 

europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 853/2004(1) 

2,0 

 8.2.  Bearbeidet kjøtt 2,0 

 9.2.  Bearbeidet fisk og bearbeidede 

fiskerivarer, herunder krepsdyr og 

bløtdyr 

2,0 

 9.3.  Fiskerogn 2,0 

 12.2.  Urter, krydder, smaksingredienser 2,3 

 12.5.  Supper og buljonger 0,23 

 12.6.  Sauser 1,0 

 12.7.  Salater og salt smørepålegg 0,23 

 14.1.  Alkoholfrie drikker 0,02 

 14.2.  Alkoholholdige drikker og tilsvarende 

drikker uten alkohol eller med lavt 

alkoholinnhold 

0,02 

 15.  Spiseferdig snacks 2,0 

Dato produktet er godkjent fra 1. januar 2014 

Dato produktet er godkjent til 1. januar 2024 

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

 

Entydig kode SF-002 

Produktets betegnelse Zesti Smoke Code 10 

Godkjenningsinnehavers navn Mastertaste 

Godkjenningsinnehavers adresse Draycott Mills 

Cam 

Dursley 

Gloucestershire GL11 5NA 

DET FORENTE KONGERIKE 

Beskrivelse og karakterisering av 

produktet 

1.  Kildemateriale: 

50–60 % hickory (Carya ovata), 40–50 % eik (Quercus alba) 

2.  Spesifikasjoner: 

– pH: 2,0–2,5 

– Vann: 62,3–65,7 % 

– Syre (%) (uttrykt som eddiksyre): 10,5–11 % 

– Karbonylforbindelser (g/100 ml): 15–25 

– Fenoler (mg/ml): 12–22 

3.  Renhetskriterier: 

– Bly: < 5,0 mg/kg 

– Arsen: < 3,0 mg/kg 

– Kadmium: < 1,0 mg/kg 

– Kvikksølv: < 1,0 mg/kg 

Bruksvilkår Næringsmiddelkategori Grenseverdi g/kg 

 1.7.  Ost og osteprodukter 0,50 

 1.8.  Melkeprodukterstatninger, herunder 

hvitemidler til drikker 

0,50 
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 4.2.  Bearbeidede frukter og grønnsaker 0,30 

 8.1.2. Bearbeidet kjøtt som definert i forordning 

(EF) nr. 853/2004 

2,5 

 8.2.  Bearbeidet kjøtt 2,5 

 9.2.  Bearbeidet fisk og bearbeidede 

fiskerivarer, herunder krepsdyr og bløtdyr 

2,0 

 9.3.  Fiskerogn 2,0 

 12.2.  Urter, krydder, smaksingredienser 3,0 

 12.5.  Supper og buljonger 0,30 

 12.6.  Sauser 1,0 

 12.9.  Proteinprodukter, unntatt produkter som 

omfattes av kategori 1.8 

1,0 

 15.  Spiseferdig snacks 3,0 

Dato produktet er godkjent fra 1. januar 2014 

Dato produktet er godkjent til 1. januar 2024 

 

Entydig kode SF-003 

Produktets betegnelse Smoke Concentrate 809045 

Godkjenningsinnehavers navn Symrise AG 

Godkjenningsinnehavers adresse Mühlenfeldstraße 1 

37603 Holzminden 

TYSKLAND 

Beskrivelse og karakterisering av 

produktet 

1.  Kildemateriale: 

Bøk (Fagus sylvatica) 

2.  Spesifikasjoner: 

– pH: 2–3 

– Vann: 5–15 % 

– Syre (%) (uttrykt som eddiksyre): 8–15 % 

– Karbonylforbindelser: 10–20 % 

– Fenoler: 0,2–0,6 % 

3.  Renhetskriterier: 

– Bly: < 5 mg/kg 

– Arsen: < 3 mg/kg 

– Kadmium: < 1 mg/kg 

– Kvikksølv: < 1 mg/kg 

Bruksvilkår Næringsmiddelkategori Grenseverdi g/kg 

 1.  Melkeprodukter og 

melkeprodukterstatninger 

0,50 

 4.2.  Bearbeidede frukter og grønnsaker 0,30 

 6.4.5. Fyll til pasta (ravioli og lignende) 1,0 

 7.1.  Brød og rundstykker 0,60 

 7.2.  Fine bakervarer 0,60 

 8.  Kjøtt 0,60 
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 9.2.  Bearbeidet fisk og bearbeidede 

fiskerivarer, herunder krepsdyr og 

bløtdyr 

0,60 

 9.3.  Fiskerogn 0,60 

 12.2.  Urter, krydder, smaksingredienser 3,0 

 12.5.  Supper og buljonger 0,60 

 12.6.  Sauser 4,0 

 12.7.  Salater og salt smørepålegg 1,0 

 12.9.  Proteinprodukter, unntatt produkter som 

omfattes av kategori 1.8 

1,0 

 15.  Spiseferdig snacks 3,0 

Dato produktet er godkjent fra 1. januar 2014 

Dato produktet er godkjent til 1. januar 2024 

 

Entydig kode SF-004 

Produktets betegnelse Scansmoke SEF 7525 

Godkjenningsinnehavers navn Azelis Denmark A/S 

Godkjenningsinnehavers adresse Lundtoftegaardsvej 95 

2800 Lyngby 

DANMARK 

Beskrivelse og karakterisering av 

produktet 

1.  Kildematerialer: 

 35 % rødeik (Quercus rubra), 35 % hviteik (Quercus alba), 10 % lønn (Acer 

saccharum), 10 % bøk (Fagus grandifolia) og 10 % hickory (Carya ovata). 

2.  Spesifikasjoner: 

– Vann: 0,3–0,9 vektprosent 

– Syre (uttrykt som eddiksyre): 0,09–0,25 meq/g 

– Karbonylforbindelser: 1,2–3,0 vektprosent 

– Fenoler: 8–12 vektprosent 

3.  Renhetskriterier: 

– Bly: < 5,0 mg/kg 

– Arsen: < 3,0 mg/kg 

– Kadmium: < 1,0 mg/kg 

– Kvikksølv: < 1,0 mg/kg 

Bruksvilkår Næringsmiddelkategori Grenseverdi g/kg 

 1.  Melkeprodukter og 

melkeprodukterstatninger 

0,16 

 2.  Fett og olje samt fett- og oljeemulsjoner 0,05 

 4.2.  Bearbeidede frukter og grønnsaker 0,05 

 5.  Sukkervarer 0,08 

 6.  Korn og kornprodukter 0,05 

 7.1.  Brød og rundstykker 0,08 

 7.2.  Fine bakervarer 0,08 

 8.  Kjøtt 0,16 
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 9.2.  Bearbeidet fisk og bearbeidede 

fiskerivarer, herunder krepsdyr og 

bløtdyr 

0,16 

 9.3.  Fiskerogn 0,16 

 10.2.  Bearbeidede egg og eggprodukter 0,05 

 12.2.  Urter, krydder, smaksingredienser 0,18 

 12.5.  Supper og buljonger 0,05 

 12.6.  Sauser 0,05 

 12.7.  Salater og salt smørepålegg 0,05 

 12.9.  Proteinprodukter, unntatt produkter som 

omfattes av kategori 1.8 

0,05 

 14.1.  Alkoholfrie drikker 0,05 

 14.2.  Alkoholholdige drikker og tilsvarende 

drikker uten alkohol eller med lavt 

alkoholinnhold 

0,05 

 15.  Spiseferdig snacks 0,08 

Dato produktet er godkjent fra 1. januar 2014 

Dato produktet er godkjent til 1. januar 2024 

 

Entydig kode SF-005 

Produktets betegnelse SmokEz C-10 

Godkjenningsinnehavers navn Red Arrow Products Company LLC 

Godkjenningsinnehavers adresse P.O. Box 1537 

633 South 20th street 

Manitowoc, WI 54221- 1537 

USA 

Beskrivelse og karakterisering av 

produktet 

1.  Kildematerialer: 

Lønn (Acer saccharum): 25–60 % 

Eik (Quercus alba): 10–40 % 

Hickory (Carya ovata): 10–25 % 

 Ask (Fraxinus americana), bjørk (Betula papyrifera og Betula 

alleghanisensis), kirsebær (Prunus serotina), bøk (Facus grandifolia):  

0–15 % (totalt) 

2.  Spesifikasjoner: 

– pH: 2,15–2,6 

– Vann: 60,7–65,1 % 

– Syre (%) (uttrykt som eddiksyre): 10,5–12,0 vektprosent 

– Karbonylforbindelser: 12,0–17,0 vektprosent 

– Fenoler: 10,0–15,0 mg/ml 

3.  Renhetskriterier: 

– Bly: < 5,0 mg/kg 

– Arsen: < 3,0 mg/kg 

– Kadmium: < 1,0 mg/kg 

– Kvikksølv: < 1,0 mg/kg 

Bruksvilkår Næringsmiddelkategori Grenseverdi g/kg 

 1.7.  Ost og osteprodukter 0,20 

 8.1.2. Bearbeidet kjøtt som definert i 

forordning (EF) nr. 853/2004 

2,5 



10.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/281 

 

 8.2.  Bearbeidet kjøtt 2,5 

 9.2.  Bearbeidet fisk og bearbeidede 

fiskerivarer, herunder krepsdyr og 

bløtdyr 

2,0 

 9.3.  Fiskerogn 2,0 

 12.2. Urter, krydder og smaksingredienser 3,0 

 12.6.  Sauser og lignende produkter 3,0 

 15.  Spiseferdig snacks 3,0 

Dato produktet er godkjent fra 1. januar 2014 

Dato produktet er godkjent til 1. januar 2024 

 

Entydig kode SF-006 

Produktets betegnelse SmokEz Enviro-23 

Godkjenningsinnehavers navn Red Arrow Products Company LLC 

Godkjenningsinnehavers adresse P.O. Box 1537 

633 South 20th street 

Manitowoc, WI 54221- 1537 

USA 

Beskrivelse og karakterisering av 

produktet 

1.  Kildematerialer: 

 Lønn (Acer saccharum): 25–65 % 

 Eik (Quercus alba): 20–75 % 

 Hickory (Carya ovata), ask (Fraxinus americana), bjørk (Betula papyrifera og 

Betula alleghanisensis), kirsebær (Prunus serotina), bøk (Facus grandifolia): 

0–15 % (totalt) 

2.  Spesifikasjoner: 

– pH: 2,8–3,2 

– Vann: 57,0–64,4 % 

– Syre (%) (uttrykt som eddiksyre): 6,0–7,0 vektprosent 

– Karbonylforbindelser: 16,0–24,0 vektprosent 

– Fenoler: 10,0–16,0 mg/ml 

3.  Renhetskriterier: 

– Bly: < 5,0 mg/kg 

– Arsen: < 3,0 mg/kg 

– Kadmium: < 1,0 mg/kg 

– Kvikksølv: < 1,0 mg/kg 

Bruksvilkår Næringsmiddelkategori Grenseverdi g/kg 

 1.7.  Ost og osteprodukter 2,0 

 8.1.2. Bearbeidet kjøtt som definert i forordning 

(EF) nr. 853/2004 

5,0 

 8.2.  Bearbeidet kjøtt 5,0 

 9.2.  Bearbeidet fisk og bearbeidede 

fiskerivarer, herunder krepsdyr og bløtdyr 

2,0 

 9.3.  Fiskerogn 2,0 

Dato produktet er godkjent fra 1. januar 2014 

Dato produktet er godkjent til 1. januar 2024 
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Entydig kode SF-007 

Produktets betegnelse TradismokeTM A MAX 

Godkjenningsinnehavers navn Nactis 

Godkjenningsinnehavers adresse 36, rue Gutenberg–ZI La Marinière 

91070 Bondoufle 

FRANKRIKE 

Beskrivelse og karakterisering 

av produktet 

1.  Kildematerialer: 

 Bøk (Fagus grandifolia) 

2.  Spesifikasjoner: 

– pH: 1,5–2,5 

– Vann: 50–58 vektprosent 

– Syre (%) (uttrykt som eddiksyre): 13–16 vektprosent 

– Karbonylforbindelser: 17 – 22 vektprosent 

– Fenoler: 30–45 mg/ml 

3.  Renhetskriterier: 

– Bly: < 5,0 mg/kg 

– Arsen: < 3,0 mg/kg 

– Kadmium: < 1,0 mg/kg 

– Kvikksølv: < 1,0 mg/kg 

Bruksvilkår Næringsmiddelkategori Grenseverdi g/kg 

 1.4.  Gjærede melkeprodukter tilsatt aroma, 

herunder varmebehandlede produkter 

1,0 

 1.6.3.  Annen fløte 1,0 

 1.7.3.  Spiselig osteskorpe 1,0 

 1.7.5.  Smelteost 1,0 

 2.  Fett og olje samt fett- og oljeemulsjoner 1,0 

 8.1.2.  Bearbeidet kjøtt som definert i 

forordning (EF) nr. 853/2004 

4,0 

 8.2.  Bearbeidet kjøtt 4,0 

 9.2.  Bearbeidet fisk og bearbeidede 

fiskerivarer, herunder krepsdyr og 

bløtdyr 

4,0 

 9.3.  Fiskerogn 4,0 

 12.2.  Urter, krydder, smaksingredienser 1,0 

 12.5.  Supper og buljonger 0,50 

 12.6.  Sauser 1,0 

 14.1.  Alkoholfrie drikker 0,10 

 14.2.  Alkoholholdige drikker og tilsvarende 

drikker uten alkohol eller med lavt 

alkoholinnhold 

0,10 

 15.  Spiseferdig snacks 1,0 

Dato produktet er godkjent fra 1. januar 2014 

Dato produktet er godkjent til 1. januar 2024 
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Entydig kode SF-008 

Produktets betegnelse proFagus-Smoke R709 

Godkjenningsinnehavers navn ProFagus Gmbh 

Godkjenningsinnehavers adresse Uslarer Strasse 30 

37194 Bodenfelde 

TYSKLAND 

Beskrivelse og karakterisering 

av produktet 

1.  Kildematerialer: 

 90 % bøk (Fagus sylvatica), 10 % eik (Quercus alba) 

2.  Spesifikasjoner: 

– pH: 2,0–2,5 

– Vann: 76,7–83,5 % 

– Syre (uttrykt som eddiksyre): 10,5–12,5 meq/g 

– Karbonylforbindelser: 5–10 vektprosent 

– Fenoler: 5–10 vektprosent 

3.  Renhetskriterier: 

– Bly: < 5,0 mg/kg 

– Arsen: < 3,0 mg/kg 

– Kadmium: < 1,0 mg/kg 

– Kvikksølv: < 1,0 mg/kg 

Bruksvilkår Næringsmiddelkategori Grenseverdi g/kg 

 1.7.  Ost og osteprodukter 2,5 

 2.  Fett og olje samt fett- og oljeemulsjoner 0,002 

 3.  Spiseis 0 005 

 4.2.  Bearbeidede frukter og grønnsaker 0,55 

 5.  Sukkervarer 0,10 

 8.1.2.  Bearbeidet kjøtt som definert i forordning 

(EF) nr. 853/2004 

2,5 

 8.2.  Bearbeidet kjøtt 2,5 

 9.2.  Bearbeidet fisk og bearbeidede 

fiskerivarer, herunder krepsdyr og bløtdyr 

2,5 

 9.3.  Fiskerogn 2,5 

 12.2.  Urter, krydder, smaksingredienser 4,0 

 12.4.  Sennep 0,10 

 12.5.  Supper og buljonger 0,28 

 12.6.  Sauser 1,5 

 12.7.  Salater og salt smørepålegg 0,40 

 14.1.  Alkoholfrie drikker 0,10 

 14.2.  Alkoholholdige drikker og tilsvarende 

drikker uten alkohol eller med lavt 

alkoholinnhold 

0,02 

 15.  Spiseferdig snacks 2,5 

Dato produktet er godkjent fra 1. januar 2014 

Dato produktet er godkjent til 1. januar 2024 
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Entydig kode SF-009 

Produktets betegnelse Fumokomp 

Godkjenningsinnehavers navn Kompozíció Kft 

Godkjenningsinnehavers adresse Kompozíció Kft 

2053 Herceghalom 

UNGARN 

Beskrivelse og karakterisering 

av produktet 

1.  Kildematerialer: 

 85 % bøk (Fagus sylvatica), 15 % agnbøk (Carpinus betulus) 

2.  Spesifikasjoner: 

– Vanninnhold: < 2 vektprosent 

– Syre (%) (uttrykt som eddiksyre): 1–8 vektprosent 

– Karbonylforbindelser: 25–30 vektprosent 

– Fenoler: 15–60 vektprosent 

3.  Renhetskriterier: 

– Bly: < 5,0 mg/kg 

– Arsen: < 3,0 mg/kg 

– Kadmium: < 1,0 mg/kg 

– Kvikksølv: < 1,0 mg/kg 

Bruksvilkår Næringsmiddelkategori Grenseverdi g/kg 

 1.4.  Gjærede melkeprodukter tilsatt aroma, 

herunder varmebehandlede produkter 

0,06 

 1.6.3.  Annen fløte 0,06 

 1.7.  Ost og osteprodukter 0,06 

 1.8.  Melkeprodukterstatninger, herunder 

hvitemidler til drikker 

0,06 

 2.  Fett og olje samt fett- og 

oljeemulsjoner 

0,06 

 3.  Spiseis 0,06 

 4.2.  Bearbeidede frukter og grønnsaker 0,06 

 5.  Sukkervarer 0,06 

 6.3.  Frokostkorn 0,06 

 6.4.5.  Fyll til pasta (ravioli og lignende) 0,06 

 6.5.  Nudler 0,06 

 6.6.  Røre 0,06 

 6.7.  Forkokt eller bearbeidet korn 0,06 

 7.1.  Brød og rundstykker 0,06 

 7.2. Fine bakervarer 0,06 

 8.  Kjøtt 0,06 

 9.2.  Bearbeidet fisk og bearbeidede 

fiskerivarer, herunder krepsdyr og 

bløtdyr 

0,06 

 9.3.  Fiskerogn 0,06 

 10.2.  Bearbeidede egg og eggprodukter 0,06 

 12.2.  Urter, krydder, smaksingredienser 0,06 
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 12.3.  Eddik 0,06 

 12.4.  Sennep 0,06 

 12.5.  Supper og buljonger 0,06 

 12.6.  Sauser 0,06 

 12.7.  Salater og salt smørepålegg 0,06 

 12.9.  Proteinprodukter, unntatt produkter 

som omfattes av kategori 1.8 

0,06 

 13.3.  Næringsmidler til slanking beregnet 

på å erstatte det samlede daglige 

næringsinntaket eller ett enkelt måltid 

0,06 

 13.4.  Næringsmidler for personer med 

glutenintoleranse, som definert i 

forordning (EF) nr. 41/20091 

0,06 

 14.1.4.  Aromatiserte drikker 0,06 

 14.1.5.2.  Annet 0,06 

 14.2.  Alkoholholdige drikker og tilsvarende 

drikker uten alkohol eller med lavt 

alkoholinnhold 

0,06 

 15.  Spiseferdig snacks 0,06 

 16.  Desserter, unntatt produkter som 

omfattes av kategori 1, 3 og 4 

0,06 

Dato produktet er godkjent fra 1. januar 2014 

Dato produktet er godkjent til 1. januar 2024 

(1) EUT L 16 av 21.1.2009, s. 3. 

 

Entydig kode SF-010 

Produktets betegnelse AM 01 

Godkjenningsinnehavers navn AROMARCO, s.r.o 

Godkjenningsinnehavers adresse Mlynská 15 

929 01 Dunajská Streda 

SLOVAKIA 

Beskrivelse og karakterisering 

av produktet 

1.  Kildematerialer: 

 Bøk (Fagus sylvatica) 

2.  Spesifikasjoner: 

– Løsemiddel: blanding av etanol og vann (ca. 60/40 vektprosent) 

– Syre (uttrykt som eddiksyre): 3,5–5,2 g/kg 

– Karbonylforbindelser: 6,0–10,0 g/kg 

– Fenoler: 8,0–14,0 g/kg 

3.  Renhetskriterier: 

– Bly: < 5,0 mg/kg 

– Arsen: < 3,0 mg/kg 

– Kadmium: < 1,0 mg/kg 

– Kvikksølv: < 1,0 mg/kg 
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Bruksvilkår Næringsmiddelkategori Grenseverdi g/kg 

 1.4.  Gjærede melkeprodukter tilsatt aroma, 

herunder varmebehandlede produkter 

0,60 

 1.6.3.  Annen fløte 0,60 

 1.7.  Ost og osteprodukter 0,60 

 1.8.  Melkeprodukterstatninger, herunder 

hvitemidler til drikker 

0,60 

 2.  Fett og olje samt fett- og oljeemulsjoner 0,40 

 8.1.2.  Bearbeidet kjøtt som definert i 

forordning (EF) nr. 853/2004 

0,85 

 8.2.  Bearbeidet kjøtt 0,85 

 9.2.  Bearbeidet fisk og bearbeidede 

fiskerivarer, herunder krepsdyr og 

bløtdyr 

0,80 

 9.3.  Fiskerogn 0,80 

 14.2.  Alkoholholdige drikker og tilsvarende 

drikker uten alkohol eller med lavt 

alkoholinnhold 

0,02 

 15.  Spiseferdig snacks 1,30 

Dato produktet er godkjent fra 1. januar 2014 

Dato produktet er godkjent til 1. januar 2024 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 19/2014 

av 10. januar 2014 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og 

deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse for stoffet kloroform(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for rester av farmakologisk 

virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring 

av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), 

særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske 

legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinær-

preparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Grenseverdien for restmengder av farmakologisk 

virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i 

veterinærpreparater for dyr bestemt til nærings-

middelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i 

dyrehold, fastsettes i samsvar med forordning (EF) 

nr. 470/2009. 

2)  Farmakologisk virksomme stoffer og deres 

klassifisering med hensyn til grenseverdier for 

restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse er 

oppført i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) 

nr. 37/2010(2). 

3)  Kloroform er oppført i tabell 2 i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 37/2010 som et forbudt stoff. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 8 av 11.1.2014, s. 18, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 177/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 27. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 

om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med 

hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av 

animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 

4)  En søknad om fastsettelse av grenseverdier for 

restmengder av kloroform i alle drøvtyggere og svin, er 

inngitt til Det europeiske legemiddelkontor. 

5)  Komiteen for veterinærprodukter har i en anbefaling 

uttalt at det ikke er nødvendig å fastsette en grenseverdi 

for restmengder av kloroform i alle drøvtyggere og svin. 

6)  For vern av menneskers helse må det sikres at 

forbrukereksponeringen for restmengder holdes under 

det akseptable daglige inntaket, som angitt i artikkel 6 i 

forordning (EF) nr. 470/2009. Det er derfor nødvendig å 

begrense bruken av kloroform til hjelpestoffer i vaksiner 

og å begrense mengden stoff som kan gis. 

7)  I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 

skal Det europeiske legemiddelkontor overveie å bruke 

grenseverdier for restmengder som er fastsatt for et 

farmakologisk virksomt stoff i et bestemt nærings-

middel i forbindelse med et annet næringsmiddel som 

stammer fra samme art, eller grenseverdier for 

restmengder som er fastsatt for et farmakologisk 

virksomt stoff i en eller flere arter i forbindelse med 

andre arter. Komiteen for veterinærpreparater anbefalte 

at det manglende behov for å fastsette en grenseverdi for 

restmengder for kloroform ekstrapoleres fra alle 

drøvtyggere og svin til alle pattedyrarter bestemt til 

næringsmiddelproduksjon. 

8)  Tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør 

endres til å omfatte stoffet kloroform for alle 

pattedyrarter bestemt til næringsmiddelproduksjon, 

samtidig som det fastsettes at det ikke er nødvendig å 

fastsette en grenseverdi for restmengder, og posten for 

kloroform i tabell 2 i nevnte vedlegg bør utgå. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

2021/EØS/40/27 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 10. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 gjøres følgende endringer: 

1) I tabell 1 innsettes stoffet kloroform som følger: 

Farmakologisk 

virksomt stoff 
Restmarkør Dyrearter 

Grense-

verdi 
Målvev 

Andre bestemmelser (i 

henhold til artikkel 14  

nr. 7 i forordning (EF)  

nr. 470/2009) 

Terapeutisk 

klassifisering 

«Kloroform IKKE 

RELEVANT 

Alle 

pattedyrarter 

som brukes til 

produksjon av 

næringsmidler 

MRL 

ikke 

påkrevd 

IKKE RELE-

VANT 

Bare til bruk som 

hjelpestoff i vaksiner, 

og bare i 

konsentrasjoner på 

høyst 1 % (w/v) og i 

samlede doser på høyst 

20 mg per dyr. 

INGEN 

ANGIVEL-

SE» 

2) I tabell 2 utgår stoffet kloroform. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 20/2014 

av 10. januar 2014 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og 

deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse for stoffet butafosfan(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk 

virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring 

av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), 

særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske 

legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinær-

preparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Grenseverdien for restmengder av farmakologisk 

virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i 

veterinærpreparater for dyr bestemt til nærings-

middelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i 

dyrehold, fastsettes i samsvar med forordning (EF) 

nr. 470/2009. 

2)  Farmakologisk virksomme stoffer og deres 

klassifisering med hensyn til grenseverdier for 

restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse er 

oppført i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) 

nr. 37/2010(2). 

3)  Butafosfan er oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 37/2010 som et tillatt stoff for storfe, samtidig 

som det angis at en grenseverdi for restmengder ikke er 

påkrevd. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 8 av 11.1.2014, s. 20, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 177/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 27. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1. 

4)  En søknad om utvidelse av posten for butafosfan til å 

omfatte svin, er inngitt til Det europeiske 

legemiddelkontor. 

5)  Komiteen for veterinærprodukter har i en anbefaling 

uttalt at det ikke er nødvendig å fastsette en grenseverdi 

for restmengder av butafosfan i svin. 

6)  I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 

skal Det europeiske legemiddelkontor overveie å bruke 

grenseverdier for restmengder som er fastsatt for et 

farmakologisk virksomt stoff i et bestemt nærings-

middel i forbindelse med et annet næringsmiddel som 

stammer fra samme art, eller grenseverdier for 

restmengder som er fastsatt for et farmakologisk 

virksomt stoff i en eller flere arter i forbindelse med 

andre arter. 

7)  Komiteen for veterinærpreparater anbefalte at 

vurderingsresultatene for butafosfan ekstrapoleres fra 

alle drøvtyggere og svin til alle pattedyrarter bestemt til 

næringsmiddelproduksjon. 

8)  Posten for butafosfan i tabell 1 i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 37/2010 bør derfor endres til å omfatte stoffet 

butafosfan for alle pattedyrarter bestemt til nærings-

middelproduksjon, samtidig som det fastsettes at det 

ikke er nødvendig å fastsette en grenseverdi for 

restmengder. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2021/EØS/40/28 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 10. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal posten for stoffet butafosfan lyde: 

Farmakologisk 

virksomt stoff 
Restmarkør Dyrearter MRL Målvev 

Andre bestemmelser 

(i henhold til artikkel 

14 nr. 7 i forordning 

(EF) nr. 470/2009) 

Terapeutisk 

klassifisering 

«Butafosfan 
IKKE 

RELEVANT 

Alle pattedyrarter 

som brukes til 

produksjon av 

næringsmidler 

MRL 

ikke 

påkrevd 

IKKE 

RELEVANT 

INGEN 

ANGIVELSE 

Fordøyelseskanal 

og stoffskifte / 

mineraltilskudd» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 272/2014 

av 17. mars 2014 

om endring av rådsforordning (EF) nr. 297/95 med hensyn til justering etter inflasjonstakten av 

gebyrene til Det europeiske legemiddelkontor(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 297/95 av 

10. februar 1995 om fastsettelse av gebyrer til Det europeiske 

kontor for legemiddelvurdering(1), særlig artikkel 12 femte 

ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I samsvar med artikkel 67 nr. 3 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 726/2004(2) skal inntektene til 

Det europeiske legemiddelkontor (heretter kalt 

«Kontoret») bestå av et bidrag fra Unionen og av 

gebyrer som foretak betaler til Kontoret. Ved 

forordning (EF) nr. 297/95 fastsettes ulike 

gebyrkategorier og gebyrstørrelser. 

2)  Gebyrene bør ajourføres etter inflasjonstakten for 

2013. Inflasjonstakten i Unionen, offentliggjort av Den 

europeiske unions statistikkontor (Eurostat), var på 

1,5 % i 2013. 

3)  For å gjøre det enklere bør de justerte gebyrene 

avrundes til nærmeste 100 euro. 

4)  Forordning (EF) nr. 297/95 bør derfor endres. 

5)  Av hensyn til rettssikkerheten bør denne forordning 

ikke få anvendelse på gyldige søknader som ikke er 

ferdig behandlet per 1. april 2014. 

6)  I samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 297/95 

må ajourføringen gjøres med virkning fra 1. april 2014. 

Denne forordning bør derfor tre i kraft snarest mulig og 

få anvendelse fra nevnte dato — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 79 av 18.3.2014, 

s. 37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 178/2014 av 

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 28. 

(1) EFT L 35 av 15.2.1995, s. 1. 

(2) 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 30.04.2004, s. 1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 297/95 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a)  i nr. 1 gjøres følgende endringer: 

 i)  i bokstav a) gjøres følgende endringer: 

— i første ledd endres «274 400 euro» til 

«278 500 euro», 

— i annet ledd endres «27 500 euro» til 

«27 900 euro», 

— i tredje ledd endres «6 900 euro» til  

«7 000 euro». 

 ii)  i bokstav b) gjøres følgende endringer: 

— i første ledd endres «106 500 euro» til 

«108 100 euro», 

— i annet ledd endres «177 300 euro» til 

«180 000 euro», 

— i tredje ledd endres «10 600 euro» til «10 800 

euro», 

— i fjerde ledd endres «6 900 euro» til  

«7 000 euro». 

 iii)  i bokstav c) gjøres følgende endringer: 

— i første ledd endres «82 400 euro» til  

«83 600 euro», 

— i annet ledd endres «20 600-61 800 euro» til 

«20 900-62 700 euro», 

— i tredje ledd endres «6 900 euro» til  

«7 000 euro». 

b)  i nr. 2 gjøres følgende endringer: 

 i)  i bokstav a) første ledd gjøres følgende endringer: 

— «6 900 euro» endres til «7 000 euro».  

2021/EØS/40/29 
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 ii)  i bokstav b) gjøres følgende endringer: 

— i første ledd endres «82 400 euro» til 

«83 600 euro», 

— i annet ledd endres «20 600-61 800 euro» til 

«20 900-62 700 euro». 

c)  i nr. 3 endres «13 600 euro» til «13 800 euro». 

d)  i nr. 4 endres «20 600 euro» til «20 900 euro». 

e)  i nr. 5 endres «6 900 euro» til «7 000 euro». 

f)  i nr. 6 gjøres følgende endringer: 

 i)  i første ledd endres «98 400 euro» til 

«99 900 euro», 

 ii)  i annet ledd endres «24 500-73 800 euro» til 

«24 900-74 900 euro». 

2)  I artikkel 4 endres «68 400 euro» til «69 400 euro». 

3)  I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a)  i nr. 1 gjøres følgende endringer: 

 i)  i bokstav a) gjøres følgende endringer: 

— i første ledd endres «137 300 euro» til 

«139 400 euro», 

— i annet ledd endres «13 600 euro» til 

«13 800 euro», 

— i tredje ledd endres «6 900 euro» til 

«7 000 euro», 

— i fjerde ledd gjøres følgende endringer: 

— «68 400 euro» endres til «69 400 euro», 

— «6 900 euro» endres til «7 000 euro». 

 ii)  i bokstav b) gjøres følgende endringer: 

— i første ledd endres «68 400 euro» til «69 400 

euro», 

— i annet ledd endres «116 000 euro» til 

«117 700 euro», 

— i tredje ledd endres «13 600 euro» til 

«13 800 euro», 

— i fjerde ledd endres «6 900 euro» til 

«7 000 euro», 

— i femte ledd gjøres følgende endringer: 

— «34 300 euro» endres til «34 800 euro», 

— «6 900 euro» endres til «7 000 euro». 

 iii)  i bokstav c) gjøres følgende endringer: 

— i første ledd endres «34 300 euro» til 

«34 800 euro», 

— i annet ledd endres «8 600-25 700 euro» til 

«8 700-26 100 euro», 

— i tredje ledd endres «6 900 euro» til 

«7 000 euro». 

b)  i nr. 2 gjøres følgende endringer: 

 i)  i bokstav a) gjøres følgende endringer: 

— «6 900 euro» endres til «7 000 euro». 

 ii)  i bokstav b) gjøres følgende endringer: 

— i første ledd endres «41 100 euro» til 

«41 700 euro», 

— i annet ledd endres «10 300-30 900 euro» til 

«10 500-31 400 euro», 

— i tredje ledd endres «6 900 euro» til 

«7 000 euro». 

c)  i nr. 3 endres «6 900 euro» til «7 000 euro». 

d)  i nr. 4 endres «20 600 euro» til «20 900 euro». 

e)  i nr. 5 endres «6 900 euro» til «7 000 euro». 

f)  i nr. 6 gjøres følgende endringer: 

 i)  i første ledd endres «32 800 euro» til 

«33 300 euro», 

 ii)  i annet ledd endres «8 200-24 500 euro» til 

«8 300-24 900 euro». 

4)  I artikkel 6 endres «41 100 euro» til «41 700 euro». 

5)  I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a)  i nr. 1 endres «68 400 euro» til «69 400 euro», 

b)  i nr. 2 endres «20 600 euro» til «20 900 euro». 

6)  I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a)  i nr. 1 gjøres følgende endringer: 

 i)  i annet ledd endres «82 400 euro» til 

«83 600 euro»,  
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 ii)  i tredje ledd endres «41 100 euro» til 

«41 700 euro», 

 iii)  i fjerde ledd endres «20 600-61 800 euro» til 

«20 900-62 700 euro», 

 iv)  i femte ledd endres «10 300-30 900 euro» til 

«10 500-31 400 euro». 

b)  i nr. 2 gjøres følgende endringer: 

 i)  i annet ledd endres «274 400 euro» til 

«278 500 euro», 

 ii)  i tredje ledd endres «137 300 euro» til 

«139 400 euro», 

 iii)  i femte ledd endres «3 000-236 500 euro» til 

«3 000-240 000 euro», 

 iv)  i sjette ledd endres «3 000-118 400 euro» til 

«3 000-120 200 euro». 

c)  i nr. 3 endres «6 900 euro» til «7 000 euro». 

Artikkel 2 

Denne forordning får ikke anvendelse på gyldige søknader 

som ikke er ferdig behandlet per 1. april 2014. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. april 2014. 

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

Utferdiget i Brussel, 17. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV 2012/25/EU 

av 9. oktober 2012 

om fastsettelse av informasjonsprosedyrer for utveksling mellom medlemsstater av 

menneskeorganer beregnet på transplantasjon(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/53/EU av 7. juli 2010 om kvalitets- og sikker-

hetsstandarder for menneskeorganer beregnet på 

transplantasjon(1), særlig artikkel 29, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  For å sikre et høyt nivå for vern av folkehelsen og for å 

kunne spore organer og rapportere om alvorlige 

uønskede hendelser og bivirkninger ved utveksling av 

menneskeorganer mellom medlemsstater kreves det 

detaljerte og ensartede saksbehandlingsregler for 

oversending av opplysninger om organ- og 

donorkarakterisering. 

2) En rekke berørte parter i medlemsstatene kan være 

involvert, enten som avsendere eller mottakere, i 

oversendingen av opplysninger i forbindelse med 

utveksling av menneskeorganer, blant annet 

vedkommende myndigheter og institusjoner som er 

delegert myndighet, herunder europeiske organisasjoner 

for organutveksling, uttaksorganisasjoner og 

transplantasjonssentre. Når disse sender eller mottar 

opplysninger i forbindelse med utveksling av 

menneskeorganer, bør de følge de felles informa-

sjonsprosedyrene som er fastsatt i dette direktiv. Disse 

prosedyrene bør ikke utelukke at det i tillegg opprettes 

muntlig kontakt, særlig i akuttsituasjoner. 

3) Ved gjennomføring av dette direktiv skal 

medlemsstatene sikre at donorenes og mottakernes 

personopplysninger behandles i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av  

24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i 

forbindelse med behandling av personopplysninger og 

om fri utveksling av slike opplysninger(2). For å øke 

bevisstheten om dette hos personer som behandler 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 275 av 10.10.2012, 

s.27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 179/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, 

s. 29. 

(1) EUT L 207 av 6.8.2010, s. 14, rettet i EUT L 243 av 16.9.2010,  

s. 68. 

(2) EUT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

opplysninger som oversendes i henhold til dette 

direktiv, bør det tas med en påminnelse om det i 

skriftlige meldinger i henhold til dette direktiv. 

4) For å kunne reagere raskt i akuttsituasjoner og gjøre det 

enklere å oppfylle forpliktelsen fastsatt i artikkel  

10 nr. 3) bokstav b) i direktiv 2010/53/EU om å 

oppbevare opplysninger som kreves for å sikre full 

sporbarhet, i minst 30 år etter en donasjon, og uten at 

det berører andre institusjoners forpliktelser i denne 

forbindelse, bør disse opplysningene håndteres og 

registreres av vedkommende myndigheter eller 

institusjoner som er delegert myndighet. Uttaks-

organisasjoner og transplantasjonssentre bør derfor sikre 

at deres respektive vedkommende myndigheter eller 

institusjoner som er delegert myndighet, ved behov 

mottar en kopi av opplysningene om organ- og donorka-

rakteriseringen som utveksles i henhold til dette 

direktiv. 

5) Det er ulik praksis i medlemsstatene, og på det 

nåværende tidspunkt er det derfor ikke hensiktsmessig å 

innføre et standardskjema for oversending av 

opplysninger om organ- og donorkarakterisering i dette 

direktiv. For å forenkle den gjensidige forståelsen av 

opplysningene som oversendes, bør det imidlertid i 

framtiden utarbeides et slikt standardskjema i samarbeid 

med medlemsstatene. 

6) En alvorlig uønsket hendelse eller bivirkning kan bli 

oppdaget i opprinnelses- eller mottakerstaten, og dette 

kan skape bekymring om de donerte organenes kvalitet 

og sikkerhet, og dermed også om mottakernes helse og, 

ved uttak av donororganer fra levende donorer, om 

donorens helse. Ved utveksling av organer mellom 

medlemsstater kan slike bekymringer oppstå i 

forskjellige medlemsstater. Dessuten kan organer fra én 

donor bli transplantert til flere mottakere i forskjellige 

medlemsstater, slik at dersom en alvorlig uønsket 

hendelse eller bivirkning først påvises i én mottakerstat, 

må vedkommende myndigheter eller institusjoner som 

er delegert myndighet i opprinnelsesstaten og i de andre 

mottakerstatene, også underrettes om dette. Det er svært 

viktig å sikre at alle vedkommende myndigheter eller 

institusjoner som er delegert myndighet i alle 

medlemsstater, underrettes uten unødig opphold. 

Medlemsstatene må derfor sikre at alle relevante 

opplysninger formidles til alle berørte medlemsstater i 

form av skriftlige rapporter. Dersom ytterligere 

relevante opplysninger blir tilgjengelige, må de 

innledende rapportene ajourføres.  

2021/EØS/40/30 
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7) Slike opplysninger må svært ofte oversendes raskt. Det 

er av avgjørende betydning at den som skal sende 

opplysningene, raskt kan identifisere og underrette 

relevante mottakere. Vedkommende myndigheter eller 

institusjoner som er delegert myndighet i en 

medlemsstat, skal i henhold til kompetansefordelingen i 

den berørte medlemsstat videresende opplysninger som 

er mottatt i henhold til dette direktiv, til riktig mottaker. 

En liste over nasjonale kontaktpunkter, herunder deres 

kontaktopplysninger, bør gjøres tilgjengelig på 

unionsplan og ajourføres kontinuerlig. 

8) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for organtransplantasjon nedsatt 

ved artikkel 30 i direktiv 2010/53/EU — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

Dette direktiv får anvendelse på utveksling på tvers av 

landegrensene av menneskeorganer beregnet på transplantasjon 

i Den europeiske union. 

Artikkel 2 

Formål 

I samsvar med artikkel 29 i direktiv 2010/53/EU fastsetter dette 

direktiv 

a)  prosedyrer for oversending av opplysninger om organ- og 

donorkarakterisering, 

b)  prosedyrer for oversending av nødvendige opplysninger for 

å sikre at organer kan spores, 

c)  prosedyrer for å sikre rapportering av alvorlige uønskede 

hendelser og bivirkninger. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

a) «opprinnelsesstat» medlemsstaten der organet tas ut med 

tanke på transplantasjon, 

b) «mottakerstat» medlemsstaten dit organet sendes med tanke 

på transplantasjon, 

c) «nasjonalt donor-/mottakeridentifikasjonsnummer» 

identifikasjonskoden som tildeles en donor eller mottaker i 

samsvar med det identifikasjonssystemet som er opprettet 

på nasjonalt plan i henhold til artikkel 10 nr. 2 i direktiv 

2010/53/EU, 

d) «organspesifikasjon» 1) den anatomiske beskrivelsen av et 

organ, herunder type (f.eks. hjerte, lever), 2) plassering i 

kroppen (høyre eller venstre) når det er relevant og 3) om 

det dreier seg om et helt organ eller en del av et organ, med 

opplysning om organlapp eller -segment, 

e) «institusjon som er delegert myndighet» en institusjon som 

er delegert oppgaver i samsvar med artikkel 17 nr. 1 i 

direktiv 2010/53/EU, eller en europeisk organisasjon for 

organutveksling som er delegert oppgaver i samsvar med 

artikkel 21 i direktiv 2010/53/EU. 

Artikkel 4 

Felles saksbehandlingsregler 

1.  Medlemsstatene skal sikre at opplysninger som 

oversendes i henhold til dette direktiv mellom vedkommende 

myndigheter eller institusjoner som er delegert myndighet, 

uttaksorganisasjoner og/eller transplantasjonssentre 

a)  oversendes skriftlig, enten elektronisk eller per faks, 

b)  er skrevet på et språk som både avsender og mottaker 

forstår, eller i mangel av dette, på et språk som er avtalt 

mellom partene, eller i mangel av dette, på engelsk, 

c)  oversendes uten unødig opphold, 

d)  registreres og kan gjøres tilgjengelige på forespørsel, 

e)  angir dato og klokkeslett for oversendingen, 

f)  inneholder kontaktopplysninger til personen som har ansvar 

for oversendingen, 

g)  inneholder en påminnelse av typen: 

«Inneholder personopplysninger. Må beskyttes mot ulovlig 

videreformidling eller tilgang.». 

2.  I akuttsituasjoner kan opplysningene utveksles muntlig, 

særlig ved utveksling i henhold til artikkel 5 og 7. Etter den 

muntlige kontakten må opplysningene oversendes skriftlig i 

samsvar med nevnte artikler. 

3.  Mottaker- eller opprinnelsesstatene skal sikre at mottak av 

de opplysningene som er oversendt i henhold til dette direktiv, 

bekreftes overfor avsenderen i samsvar med kravene fastsatt i 

nr. 1. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at utpekt personell hos 

vedkommende myndigheter eller institusjoner som er delegert 

myndighet 

a)  er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken i tilfelle 

akuttsituasjoner, 

b)  er i stand til å motta og oversende opplysninger i henhold til 

dette direktiv uten unødig opphold. 

Artikkel 5 

Opplysninger om organ- og donorkarakterisering 

1.  Dersom det planlegges å utveksle organer mellom 

medlemsstater, skal medlemsstatene før utvekslingen sikre at 

vedkommende myndighet eller institusjoner som er delegert 

myndighet i opprinnelsesstaten, i samsvar med artikkel 7 i og 

vedlegget til direktiv 2010/53/EU oversender opplysningene 

som er innhentet for å karakterisere de uttatte organene og 

donoren, til vedkommende myndigheter eller institusjoner som 

er delegert myndighet i den potensielle mottakerstaten.  
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2.  Dersom noen av opplysningene som skal oversendes i 

samsvar med nr. 1, ikke er tilgjengelige på tidspunktet for den 

første oversendingen, men blir tilgjengelige senere, skal 

medlemsstatene sikre at de oversendes i tide til å 

muliggjøremedisinske beslutninger 

a)  av vedkommende myndighet eller institusjon som er 

delegert myndighet i opprinnelsesstaten, til vedkommende 

myndighet eller institusjon som er delegert myndighet i 

mottakerstaten, eller 

b)  direkte av uttaksorganisasjonen til transplantasjonssenteret. 

3.  Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak for å sikre at 

uttaksorganisasjoner og transplantasjonssentre oversender en 

kopi av opplysningene i henhold til denne artikkel, til deres 

respektive vedkommende myndigheter eller institusjoner som 

er delegert myndighet. 

Artikkel 6 

Opplysninger for å sikre at organer kan spores 

1.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndighet 

eller institusjon som er delegert myndighet i opprinnelsesstaten, 

underretter vedkommende myndighet eller institusjon som er 

delegert myndighet i mottakerstaten, om: 

a)  organspesifikasjon, 

b)  nasjonalt donoridentifikasjonsnummer, 

c)  dato for uttak, 

d)  navn på og kontaktopplysninger til uttakssenteret. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndighet 

eller institusjon som er delegert myndighet i mottakerstaten, 

underretter vedkommende myndighet eller institusjon som er 

delegert myndighet i opprinnelsesstaten, om 

a)  det nasjonale mottakeridentifikasjonsnummeret eller, 

dersom organet ikke ble transplantert, den endelige bruken 

av det, 

b)  dato for transplantasjonen, dersom dette er relevant, 

c)  navn på og kontaktopplysninger til transplantasjonssenteret. 

Artikkel 7 

Rapportering av alvorlige uønskede hendelser og 

bivirkninger 

Medlemsstatene skal sikre at følgende prosedyre gjennomføres 

av deres vedkommende myndigheter eller institusjoner som er 

delegert myndighet: 

a)  Dersom vedkommende myndighet eller institusjon som er 

delegert myndighet i mottakerstaten, underrettes om en 

alvorlig uønsket hendelse eller bivirkning som mistenkes å 

være knyttet til et organ som er mottatt fra en annen 

medlemsstat, skal den umiddelbart underrette 

vedkommende myndighet eller institusjon som er delegert 

myndighet i opprinnelsesstaten, og uten unødig opphold 

oversende en innledende rapport med opplysningene 

fastsatt i vedlegg I, i den grad disse opplysningene er 

tilgjengelige, til den aktuelle vedkommende myndighet 

eller institusjon som er delegert myndighet. 

b)  Dersom vedkommende myndighet eller institusjon som er 

delegert myndighet i opprinnelsesstaten, underrettes om en 

alvorlig uønsket hendelse eller bivirkning som mistenkes å 

være knyttet til en donor, og vedkommendes organer også 

er sendt til andre medlemsstater, skal den umiddelbart 

underrette vedkommende myndigheter eller institusjoner 

som er delegert myndighet i alle berørte mottakerstater, og 

oversende en innledende rapport som inneholder 

opplysningene fastsatt i vedlegg I. 

c)  Dersom ytterligere opplysninger blir tilgjengelige etter den 

innledende rapporten, skal de oversendes uten unødig 

opphold. 

d)  Vedkommende myndighet eller institusjon som er delegert 

myndighet i opprinnelsesstaten, skal som hovedregel innen 

tre måneder etter den innledende rapporten som er 

oversendt i henhold til bokstav a) eller b), oversende en 

felles sluttrapport som inneholder opplysningene fastsatt i 

vedlegg II, til vedkommende myndigheter eller institu-

sjoner som er delegert myndighet, i alle mottakerstater. 

Vedkommende myndigheter eller institusjoner som er 

delegert myndighet i mottakerstatene, skal framlegge 

relevante opplysninger i rimelig tid til vedkommende 

myndighet eller institusjon som er delegert myndighet i 

opprinnelsesmedlemsstaten. Sluttrapporten skal utarbeides 

når alle relevante opplysninger fra alle berørte 

medlemsstater er innhentet. 

Artikkel 8 

Forbindelser mellom medlemsstatene 

1.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen 

kontaktopplysningene til vedkommende myndighet eller 

institusjoner som er delegert myndighet, og som de relevante 

opplysningene skal oversendes til, i henhold til artikkel 5, 6 og 

7. Disse kontaktopplysningene bør minst inneholde følgende: 

organisasjonens navn, telefonnummer, e-postadresse, 

faksnummer og postadresse. 

2.  Dersom en medlemsstat har flere vedkommende 

myndigheter eller institusjoner som er delegert myndighet, skal 

den sikre at opplysningene som én av dem mottar i henhold til 

artikkel 5, 6 eller 7, videreformidles til rette vedkommende 

myndighet eller institusjon som er delegert myndighet på 

nasjonalt plan, i samsvar med kompetansefordelingen i nevnte 

medlemsstat. 

3.  I samsvar med nr. 1 skal Kommisjonen gjøre tilgjengelig 

for medlemsstatene en liste over alle vedkommende 

myndigheter og institusjoner som er delegert myndighet i 

medlemsstatene. Medlemsstatene skal ajourføre listen. 

Kommisjonen kan overlate opprettelsen og ajourføringen av 

listen til en tredjemann. 

Artikkel 9 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 10. april 2014 sette i kraft de 

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 
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Artikkel 10 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Brussel 9. oktober 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Innledende rapport ved mistanke om alvorlige uønskede hendelser eller bivirkninger 

1. Rapporterende medlemsstat 

2. Rapportens identifikasjonsnummer: stat (ISO)/nasjonalt nummer 

3. Kontaktopplysninger til rapporterende instans (vedkommende myndighet eller institusjon som er delegert 

myndighet i rapporterende medlemsstat): telefonnummer, e-postadresse og faksnummer, dersom dette er 

tilgjengelig 

4. Rapporterende senter/organisasjon 

5. Kontaktopplysninger til koordinator/kontaktperson (transplantasjons-/uttakssenter i rapporterende medlemsstat): 

telefonnummer, e-postadresse og faksnummer, dersom dette er tilgjengelig 

6. Rapporteringstidspunkt (åååå/mm/dd/tt/mm) 

7. Opprinnelsesstat 

8. Nasjonalt donoridentifikasjonsnummer som angitt i artikkel 6 

9. Alle mottakermedlemsstater (dersom disse er kjente) 

10. Nasjonalt mottakeridentifikasjonsnummer(-numre) som angitt i artikkel 6 

11. Tidspunkt da den alvorlige uønskede hendelsen eller bivirkningen inntraff (åååå/mm/dd/tt/mm) 

12. Tidspunkt da den alvorlige uønskede hendelsen eller bivirkningen ble påvist (åååå/mm/dd/tt/mm) 

13. En beskrivelse av den alvorlige uønskede hendelsen eller bivirkningen 

14. Umiddelbare tiltak som er truffet/foreslått 

 ______  
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VEDLEGG II 

Sluttrapport om alvorlige uønskede hendelser eller bivirkninger 

1. Rapporterende medlemsstat 

2. Rapportens identifikasjonsnummer: stat (ISO)/nasjonalt nummer 

3. Kontaktopplysninger til rapporterende instans: telefonnummer, e-postadresse og faksnummer, dersom dette er 

tilgjengelig 

4. Rapporteringstidspunkt (åååå/mm/dd/tt/mm) 

5. Identifikasjonsnummer(-numre) for sluttrapport(er) (vedlegg I) 

6. Beskrivelse av hendelsen 

7. Berørte medlemsstater 

8. Undersøkelsesresultat og endelig konklusjon 

9. Forebyggende og korrigerende tiltak som er truffet 

10. Konklusjon/oppfølging, dersom dette kreves 

 ____________  
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV 2014/69/EU 

av 13. mars 2014 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bly i dielektrisk keramikk i kondensatorer 

med en merkespenning på høyst 125 V AC eller 250 V DC beregnet på industrielle overvåkings- og 

kontrollinstrumenter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige 

stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2011/65/EU forbys bruk av bly i elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning. 

2) Det er fremdeles ikke teknisk mulig å erstatte bly i dielektrisk keramikk i kondensatorer med en merkespenning på høyst 

125 V AC eller 250 V DC som brukes i industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter, eller å erstatte disse 

komponentene i slike instrumenter. 

3) Selv om det er mulig å erstatte bly i keramiske kondensatorer med lav spenning beregnet på andre bruksområder, krever 

bruk av slike blyfrie komponenter i industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter at produsentene endrer 

utformingen til slike instrumenter eller deler av dem og innhenter ny godkjenning for den nye utformingen for å sikre at 

de er teknisk anvendbare og for å dokumentere at de er pålitelige. Bruk av bly i keramiske kondensatorer med lav 

spenning beregnet på industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter bør derfor unntas fra forbudet fram til  

31. desember 2020. Med henblikk på innovasjonssyklusene for industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter er 

dette en relativt kort overgangsperiode som trolig ikke vil ha negativ innvirkning på innovasjonen. 

4) I samsvar med «reparert som produsert»-prinsippet i direktiv 2011/65/EU, som har som mål å forlenge levetiden til 

produkter som oppfyller kravene etter at de er brakt i omsetning, skal reservedeler omfattes av dette unntaket også etter 

at det har opphørt å gjelde og uten tidsbegrensning. 

5) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1. Den siste dagen i den sjette måneden etter ikrafttredelsen av dette direktiv skal medlemsstatene sette i kraft de lover og 

forskrifter som er nødvendige for å etterkomme det. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 148 av 20.5.2014, s. 72, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 181/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 31. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

2021/EØS/40/31 
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Artikkel 3 

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

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 13. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU skal nytt nr. 40 lyde: 

«40. Bly i dielektrisk keramikk i kondensatorer med en merkespenning på høyst 125 V AC eller 250 V DC beregnet på 

industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter. 

Opphører å gjelde 31. desember 2020. Kan etter nevnte dato brukes i reservedeler for industrielle overvåkings- og 

kontrollinstrumenter som bringes i omsetning før 1. januar 2021.» 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV 2014/70/EU 

av 13. mars 2014 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bly i mikrokanalplater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige 

stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2011/65/EU forbys bruk av bly i elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning. 

2) Mikrokanalplater (MCP) brukes til påvisning og forsterkning av ioner og elektroner i medisinsk utstyr og overvåkings- 

og kontrollinstrumenter. Det er ikke vitenskapelig og teknisk mulig å erstatte bly i mikrokanalplater. 

3) Det er ikke mulig å erstatte mikrokanalplater som komponenter med alternative detektorer under forhold der det kreves 

ekstrem miniatyrisering, svært korte svartider eller svært høye signalmultipliseringsfaktorer. Bruk av bly når ytelsen og 

egenskapene til mikrokanalplater er bedre enn ytelsen og egenskapene til alternative detektorer, bør derfor unntas fra 

forbudet. Ettersom det foreløpig ikke finnes noen blyfrie alternativer, skal unntaket, i henhold til artikkel 5 nr. 2 i 

direktiv 2011/65/EU, ha en gyldighetstid på sju år fra de aktuelle tidspunktene for oppfyllelse av kravene for medisinsk 

utstyr, overvåkings- og kontrollinstrumenter, medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk og industrielle overvåkings- og 

kontrollinstrumenter som fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i direktiv 2011/65/EU. Med henblikk på innovasjonssyklusene for alt 

medisinsk utstyr og alle overvåkings- og kontrollinstrumenter er sju år en relativt kort overgangsperiode som trolig ikke 

vil ha negativ innvirkning på innovasjonen. 

4) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Den siste dagen i den sjette måneden etter ikrafttredelsen av dette direktiv skal medlemsstatene sette i kraft de lover og 

forskrifter som er nødvendige for å etterkomme det. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 148 av 20.5.2014, s. 74, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 181/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 31. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 
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Artikkel 3 

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

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 13. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU skal nytt nr. 39 lyde: 

«39.  Bly i mikrokanalplater (MCP) som brukes i utstyr som har minst én av følgende egenskaper: 

a)  en elektron- eller ionedetektor med kompakt størrelse der plassen beregnet på detektoren er begrenset til høyst 

3 mm/mikrokanalplate (detektortykkelse + plass til installasjon av mikrokanalplaten), høyst 6 mm i alt, og en 

alternativ utforming som gir mer plass til detektoren, ikke er vitenskapelig og teknisk mulig, 

b)  en todimensjonal romlig oppløsning for påvisning av elektroner eller ioner, der minst ett av følgende vilkår er 

oppfylt: 

i)  en svartid på under 25 ns, 

ii)  et prøvepåvisningsområde på over 149 mm2, 

iii)  en multipliseringsfaktor på over 1,3 × 103. 

c)  en svartid på under 5 ns for påvisning av elektroner eller ioner, 

d)  et prøvepåvisningsområde på over 314 mm2 til påvisning av elektroner eller ioner, 

e)  en multipliseringsfaktor på over 4,0 × 107. 

Unntaket opphører å gjelde på følgende datoer: 

a) 21. juli 2021 for medisinsk utstyr og overvåkings- og kontrollinstrumenter, 

b) 21. juli 2023 for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, 

c) 21. juli 2024 for industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter.» 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV 2014/71/EU 

av 13. mars 2014 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bly i loddemateriale i et grensesnitt med 

stablede elementer med stor overflate(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige 

stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2011/65/EU forbys bruk av bly i elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning. 

2) Detektorteknologien med stablede elementer (stacked die elements – SDE) brukes i røntgendetektorer i CT- og 

røntgensystemer. Teknologien er gunstig for pasientene ettersom den reduserer dosen røntgenstråler som pasientene 

eksponeres for. Det er foreløpig ikke mulig å produsere SDE-detektorer med stor overflate med blyfritt loddemateriale. 

På bruksområdene nevnt over er det derfor ikke vitenskapelig og teknisk mulig å erstatte og fjerne bly. 

3) Bruk av bly i stablede elementer med stor overflate og flere enn 500 forbindelser per grensesnitt som brukes i 

røntgendetektorer i CT- og røntgensystemer, bør derfor unntas fra forbudet fram til 31. desember 2019. Med henblikk på 

innovasjonssyklusene for medisinsk utstyr og overvåkings- og kontrollinstrumenter er dette en relativt kort 

overgangsperiode som trolig ikke vil ha negativ innvirkning på innovasjonen. 

4) I samsvar med «reparert som produsert»-prinsippet i direktiv 2011/65/EU, som har som mål å forlenge levetiden til 

produkter som oppfyller kravene etter at de er brakt i omsetning, skal reservedeler omfattes av dette unntaket også etter 

at det har opphørt å gjelde og uten tidsbegrensning. 

5) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Den siste dagen i den sjette måneden etter ikrafttredelsen av dette direktiv skal medlemsstatene sette i kraft de lover og 

forskrifter som er nødvendige for å etterkomme det. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 148 av 20.5.2014, s. 76, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 181/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 31. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

2021/EØS/40/33 
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Artikkel 3 

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

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 13. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU skal nytt nr. 38 lyde: 

«38.  Bly i loddemateriale i et grensesnitt med stablede elementer (stacked die elements – SDE) med stor overflate og flere 

enn 500 forbindelser per grensesnitt som brukes i røntgendetektorer i CT- og røntgensystemer. 

Opphører å gjelde 31. desember 2019. Kan etter nevnte dato brukes i reservedeler for CT- og røntgensystemer som 

bringes i omsetning før 1. januar 2020.» 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV 2014/72/EU 

av 13. mars 2014 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bly i loddemateriale og overflatebehandling på termineringer på 

elektriske og elektroniske komponenter og overflatebehandling på kretskort som brukes i tenningsmoduler og andre 

elektriske og elektroniske motorstyringssystemer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige 

stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2011/65/EU forbys bruk av bly i elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning. 

2) Tenningsmoduler og andre elektriske og elektroniske styringssystemer for forbrenningsmotorer som må monteres nær 

bevegelige deler på håndholdte verktøy, og som er påkrevd for at motoren skal kunne fungere, er utsatt for kraftige 

vibrasjoner og svært kraftige termiske påkjenninger. Disse utfordrende miljøforholdene krever bruk av bly. Det er ikke 

teknisk mulig å erstatte eller fjerne bly i disse komponentene. 

3) Produsentene må derfor få tid til å utvikle teknisk anvendbare blyfrie alternativer og til å dokumentere at disse er 

pålitelige. Bruk av bly i loddemateriale og overflatebehandling på termineringer på elektriske og elektroniske 

komponenter og overflatebehandling på kretskort som brukes i tenningsmoduler og andre elektriske og elektroniske 

motorstyringssystemer, bør derfor unntas fra forbudet fram til 31. desember 2018. Dette er en relativt kort 

overgangsperiode som trolig ikke vil ha negativ innvirkning på innovasjonen. 

4) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Den siste dagen i den sjette måneden etter ikrafttredelsen av dette direktiv skal medlemsstatene sette i kraft de lover og 

forskrifter som er nødvendige for å etterkomme det. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 148 av 20.5.2014, s. 78, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 181/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 31. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 
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Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 13. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegg III til direktiv 2011/65/EU skal nytt nr. 41 lyde: 

«41 Bly i loddemateriale og overflatebehandling på termineringer på elektriske og 
elektroniske komponenter og overflatebehandling på kretskort som brukes i 
tenningsmoduler og andre elektriske og elektroniske motorstyringssystemer, som 
av tekniske årsaker må monteres direkte på eller i veivhuset eller sylinderen på 
håndholdte forbrenningsmotorer (klasse SH:1, SH:2, SH:3 i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 97/68/EF(*) 

Opphører å gjelde  
31. desember 2018 

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF av 16. desember 1997 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av 

forurensende gasser og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner (EFT L 59 av 27.2.1998, 

s. 1).» 
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV 2014/73/EU 

av 13. mars 2014 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bly i platinerte platinaelektroder som brukes 

til måling av konduktivitet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige 

stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2011/65/EU forbys bruk av bly i elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning. 

2) Platinerte platinaelektroder (PPE) er platinaelektroder som er belagt med et tynt lag platinasvart. Elektrodene brukes når 

det er behov for å måle konduktivitet i et bredt måleområde, eller ved måling av konduktivitet under svært sure eller 

basiske forhold. Det er ikke vitenskapelig og teknisk mulig å erstatte eller fjerne bly i platinerte platinaelektroder eller 

erstatte slike elektroder med andre typer elektroder på nevnte bruksområder. 

3) Bruk av bly i platinerte platinaelektroder til måling av konduktivitet i et bredt måleområde eller til måling av 

konduktivitet under svært sure eller basiske forhold bør derfor unntas fra forbudet fram til 31. desember 2018. Denne 

overgangsperioden er nødvendig av forskningshensyn og vil trolig ikke ha negativ innvirkning på innovasjonen. 

4) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Den siste dagen i den sjette måneden etter ikrafttredelsen av dette direktiv skal medlemsstatene sette i kraft de lover og 

forskrifter som er nødvendige for å etterkomme det. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 148 av 20.5.2014, s. 80, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 181/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 31. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

2021/EØS/40/35 
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Artikkel 3 

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

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 13. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU skal nytt nr. 37 lyde: 

«37.  Bly i platinerte platinaelektroder som brukes til måling av konduktivitet, og der minst ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  måling av konduktivitet i et bredt måleområde som omfatter mer enn én størrelsesorden (f.eks. mellom 0,1 mS/m 

og 5 mS/m), til bruk på laboratorier i forbindelse med ukjente konsentrasjoner, 

b)  målinger av løsninger der det kreves en nøyaktighet på +/– 1 % av prøveområdet, og der det kreves at elektroden 

har høy korrosjonsbestandighet for noe av det følgende: 

i)  løsninger med en surhetsgrad på < pH 1, 

ii)  løsninger med en alkalitet på < pH 13, 

iii)  etsende løsninger som inneholder halogengass, 

c)  målinger av konduktivitet over 100 mS/m som må utføres med bærbare instrumenter. 

Opphører å gjelde 31. desember 2018.» 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV 2014/74/EU 

av 13. mars 2014 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bly i andre koplingssystemer med bøyelige 

stifter enn av typen «C-press» beregnet på industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige 

stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2011/65/EU forbys bruk av bly i elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning. 

2) Koplingssystemer med bøyelige stifter brukes i digitaliseringsenheter med høy hastighet, radiofrekvens- og 

radiobølgesignalkilder samt trådløst prøvingsutstyr. Blyfrie koplingssystemer med bøyelige stifter brukes foreløpig ikke 

i industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter. Kravene til ytelse og pålitelighet er høyere for industrielle 

overvåkings- og kontrollinstrumenter enn for annet elektrisk og elektronisk utstyr, og de blyfrie erstatningene er ikke 

tilstrekkelig pålitelige under slike forhold. 

3) For å gjøre det mulig for produsentene å utvikle teknisk anvendbare blyfrie komponenter og dokumentere at de er 

pålitelige når de brukes i industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter, bør bruk av bly i andre koplingssystemer 

med bøyelige stifter enn av typen «C-press» beregnet på industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter derfor unntas 

fra forbudet fram til 31. desember 2020. Med henblikk på innovasjonssyklusene for industrielle overvåkings- og 

kontrollinstrumenter er dette en relativt kort overgangsperiode som trolig ikke vil ha negativ innvirkning på 

innovasjonen. 

4) I samsvar med «reparert som produsert»-prinsippet i artikkel 4 nr. 4 i direktiv 2011/65/EU, som har som mål å forlenge 

levetiden til produkter som oppfyller kravene etter at de er brakt i omsetning, skal reservedeler omfattes av dette 

unntaket også etter at det har opphørt å gjelde og uten tidsbegrensning. 

5) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Den siste dagen i den sjette måneden etter ikrafttredelsen av dette direktiv skal medlemsstatene sette i kraft de lover og 

forskrifter som er nødvendige for å etterkomme det. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 148 av 20.5.2014, s. 82, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 181/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 31. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

2021/EØS/40/36 
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Artikkel 3 

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

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 13. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU skal nytt nr. 36 lyde: 

«36.  Bly som brukes i andre koplingssystemer med bøyelige stifter enn av typen «C-press» beregnet på industrielle 

overvåkings- og kontrollinstrumenter. 

Opphører å gjelde 31. desember 2020. Kan etter nevnte dato brukes i reservedeler for industrielle overvåkings- og 

kontrollinstrumenter som bringes i omsetning før 1. januar 2021.» 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV 2014/75/EU 

av 13. mars 2014 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av kvikksølv i kaldkatodelysrør som brukes som 

bakgrunnsbelysning i LCD-skjermer, høyst 5 mg per rør, til industrielle overvåkings- og kontrollsystemer 

som bringes i omsetning før 22. juli 2017(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige 

stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2011/65/EU forbys bruk av kvikksølv i elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning. 

2) En rekke industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter er utstyrt med LCD-skjermer med bakgrunnsbelysning som 

krever bruk av kaldkatodelysrør (CCFL) med 5 mg kvikksølv. De samlede negative virkninger på miljø, helse og 

forbrukersikkerhet forbundet med å erstatte kvikksølvholdige kaldkatodelysrør i industrielle overvåkings- og 

kontrollinstrumenter vil trolig være større enn de samlede fordelene for miljø, helse og forbrukersikkerhet. 

3) For å gjøre det mulig å reparere produkter og forlenge produktenes levetid bør det gis unntak fra begrensningen som 

gjelder kvikksølv i kaldkatodelysrør som brukes som bakgrunnsbelysning i LCD-skjermer i industrielle overvåkings- og 

kontrollinstrumenter. I samsvar med «reparert som produsert»-prinsippet bør unntaket få anvendelse på alle produkter 

som bringes i omsetning før 22. juli 2017, som er datoen da overvåkings- og kontrollinstrumenter skal overholde 

kravene, og unntaket bør gjelde i sju år fra nevnte dato. Det er lite trolig at unntaket vil ha negativ innvirkning på 

innovasjonen. 

4) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Den siste dagen i den sjette måneden etter ikrafttredelsen av dette direktiv skal medlemsstatene sette i kraft de lover og 

forskrifter som er nødvendige for å etterkomme det. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 148 av 20.5.2014, s. 84, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 181/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 31. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 
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Artikkel 3 

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

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 13. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU skal nytt nr. 35 lyde: 

«35.  Kvikksølv i kaldkatodelysrør som brukes som bakgrunnsbelysning i LCD-skjermer, høyst 5 mg per rør, til industrielle 

overvåkings- og kontrollinstrumenter som bringes i omsetning før 22. juli 2017 

Opphører å gjelde 21. juli 2024.» 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV 2014/76/EU 

av 13. mars 2014 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av kvikksølv i håndlagde gassutladningsrør til 

bruk i skilter, dekorativ og arkitektonisk belysning samt spesialbelysning og lyskunst(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige 

stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2011/65/EU forbys bruk av kvikksølv i elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning. 

2) Håndlagde gassutladningsrør (HLDT) er håndlagde spesiallamper som finnes i en rekke utgaver. Eksempler på dette er 

neonskilter, individuell arkitektonisk belysning og spesiallyskilder som brukes til forskning innen analytisk kjemi. 

Ettersom gassutladningsrør brukes både innendørs og utendørs og har et individuelt sammensatt fargespektrum, må de 

fungere på en pålitelig måte under vanskelige og kalde forhold og ha svært lang forventet levetid da de ofte er vanskelig 

å komme til. For å kunne fungere tilfredsstillende under slike forhold må gassutladningsrør inneholde en liten mengde 

kvikksølv. 

3) Det er ikke vitenskapelig og teknisk mulig å fjerne eller erstatte kvikksølv i gassutladningsrør eller å erstatte 

gassutladningsrør helt med andre teknologier, f.eks. LED. Bruk av kvikksølv i gassutladningsrør som brukes i skilter, 

dekorativ og arkitektonisk belysning, spesialbelysning og lyskunst, bør derfor unntas fra forbudet. Det bør ikke brukes 

mer kvikksølv enn det som er nødvendig, og unntaket bør opphøre å gjelde 31. desember 2018 for å unngå negativ 

innvirkning på innovasjonen. 

4) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Den siste dagen i den sjette måneden etter ikrafttredelsen av dette direktiv skal medlemsstatene sette i kraft de lover og 

forskrifter som er nødvendige for å etterkomme det. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 148 av 20.5.2014, s. 86, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 181/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 31. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 
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Artikkel 3 

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

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 13. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegg III til direktiv 2011/65/EU skal nytt nr. 4(g) lyde: 

«4(g) Kvikksølv i håndlagde gassutladningsrør som brukes i skilter, dekorativ og 
arkitektonisk belysning, spesialbelysning og lyskunst, der kvikksølvinnholdet skal 
være begrenset som følger: 

a)  20 mg per elektrodepar + 0,3 mg per rørlengde i cm, men ikke mer enn 80 mg, til 
utendørs og innendørs bruk med en omgivelsestemperatur på under 20 °C, 

b)  15 mg per elektrodepar + 0,24 mg per rørlengde i cm, men ikke mer enn 80 mg, til 
all innendørs bruk. 

Opphører å gjelde 
31. desember 2018» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 301/2014 

av 25. mars 2014 

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 seksverdige kromforbindelser(*) 

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) Den 19. januar 2012 framla Danmark 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-dokumentasjon»). 

Dokumentasjonen viste at eksponering for seksverdig 

krom, når det forekommer i lærvarer eller lærdeler av 

varer som kommer i kontakt med huden, utgjør en risiko 

for menneskers helse. Seksverdige kromforbindelser 

kan medføre nye tilfeller av sensibilisering og utløse 

allergiske reaksjoner. Dokumentasjonen viser at det er 

nødvendig med tiltak på unionsplan. 

2) Seksverdige kromforbindelser kan dannes i lær gjennom 

oksidasjon av treverdige kromforbindelser, som tilføres 

i visse garvingsprosesser for å kryssbinde kollagen-

strukturen og dermed øke lærets dimensjonsstabilitet 

samt dets motstandsdyktighet mot mekaniske 

handlinger og varme. I henhold til vedlegg  

XV-dokumentasjonen er det kjent gjennom hvilke 

mekanismer og under hvilke forhold seksverdig krom 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 90 av 26.3.2014, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 182/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 33. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

dannes, og de fleste garverier i Unionen har allerede 

utviklet og i stor utstrekning gjennomført tiltak for å 

kontrollere og begrense dannelsen. 

3) Den 28. november 2012 vedtok komiteen for 

risikovurdering (heretter kalt «RAC») ved enighet en 

uttalelse om den begrensning som er foreslått i vedlegg 

XV-dokumentasjonen. Ifølge uttalelsen fra RAC er 

begrensningen det best egnede tiltaket på unionsplan for 

å bekjempe den påviste risikoen som seksverdige 

kromforbindelser utgjør, både med hensyn til 

effektivitet og praktisk gjennomføring. RAC foreslo 

imidlertid i sin uttalelse å endre begrensningen ved å 

utelate formuleringen om direkte og langvarig kontakt 

med huden, som opprinnelig inngikk i vedlegg XV-

dokumentasjonen. 

4) Den foreslåtte begrensningen fokuserer på risikoen for 

hudsensibilisering som følge av direkte eller indirekte 

hudkontakt med lærvarer eller lærdeler av varer som 

inneholder seksverdig krom. Hos allerede sensibiliserte 

personer kan slik kontakt også utløse allergiske 

reaksjoner ved lavere konsentrasjoner enn dem som 

kreves for å framkalle sensibilisering. 

5) Den foreslåtte begrensningen bør omfatte lærvarer og 

varer som inneholder lærdeler som brukes av forbrukere 

og arbeidstakere, og som, under normale eller rimelig 

forutsigbare bruksvilkår, kommer i kontakt med huden. 

6) Standardmetoden EN ISO 17075 er den eneste 

internasjonalt anerkjente analysemetoden som for tiden 

er tilgjengelig for å påvise forekomsten av seksverdig 

krom i lær, herunder lær i varer. Bestemmelsesgrensen 

for standardmetoden EN ISO 17075 er 3 mg/kg 

(0,0003 vektprosent) seksverdig krom i den samlede 

tørrvekten av læret. Fastsettelse av en slik terskel for å 

begrense at lærvarer eller varer som inneholder lærdeler, 

bringes i omsetning, er derfor berettiget av overvåkings- 

og håndhevingshensyn.  

2021/EØS/40/39 



10.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/317 

 

7) Ifølge uttalelsen fra RAC tilsvarer terskelen på 3 mg/kg 

(0,0003 vektprosent) seksverdig krom i den samlede 

tørrvekten av læret eksponering som er høyere enn 

laveste dose med observert skadevirkning for utløsning. 

Ifølge uttalelsen fra RAC forventes denne terskelen å 

være 80 % effektiv med hensyn til å redusere 

forekomsten av nye tilfeller av seksverdig krom-relatert 

allergisk dermatitt som følge av seksverdig krom i 

lærvarer. 

8) Effekten begrensningen har på antallet tilfeller av 

kromallergi kan bestemmes ved å overvåke tilfeller av 

seksverdig krom-relatert allergisk dermatitt. Dersom 

forekomsten av allergien ikke reduseres, eller dersom en 

analysemetode for å oppdage lavere innhold av 

seksverdig krom blir tilgjengelig og anses som pålitelig, 

bør denne begrensningen vurderes på nytt. 

9) Den 6. mars 2013 vedtok Komiteen for sosioøkonomisk 

analyse (heretter kalt «SEAC») ved enighet en uttalelse 

om den begrensning som er foreslått i vedlegg  

XV-dokumentasjonen. I henhold til uttalelsen fra SEAC 

ble begrensningen, som endret av RAC, ansett som det 

mest hensiktsmessige tiltaket på unionsplan for å 

bekjempe den påviste risikoen med tanke på forholds-

messigheten mellom sosioøkonomiske fordeler og 

sosioøkonomiske kostnader. 

10) Forumet for utveksling av opplysninger om 

gjennomføring ble konsultert under framgangsmåten for 

begrensninger. 

11) Den 8. april 2013 oversendte Byrået uttalelsene fra RAC 

og SEAC til Kommisjonen, og på dette grunnlag 

konkluderte Kommisjonen med at det oppstår en 

uakseptabel risiko for menneskers helse når det 

forekommer seksverdige kromforbindelser i lærvarer og 

varer som inneholder lærdeler og som kommer i kontakt 

med huden, noe som må behandles på unionsplan. Den 

sosioøkonomiske konsekvensen av begrensingen, 

herunder tilgjengeligheten av alternativer, er tatt i 

betraktning. 

12) Begrensningen på omsetning av brukte varer ville 

påføre en uforholdsmessig stor byrde på forbrukere som 

videreselger disse varene. En slik begrensning ville 

dessuten være vanskelig å håndheve for denne typen 

transaksjoner. Begrensningen bør derfor ikke omfatte 

lærvarer eller varer som inneholder lærdeler, som var i 

sluttbruk i Unionen før denne forordning får anvendelse. 

13) De berørte parter bør gis 12 måneder etter 

ikrafttredelsen av denne forordning til å treffe de tiltak 

som er nødvendige for å etterkomme denne forordning, 

som omfatter varer som allerede befinner seg i 

forsyningskjeden, herunder på lager. 

14) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

15) 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. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. mai 2015. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 25. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 tilføyes nr. 5, 6 og 7 til kolonne 2 i post 47: 

 «5.  Lærvarer som kommer i kontakt med huden, skal ikke bringes i omsetning dersom 

de inneholder seksverdig krom i konsentrasjoner på 3 mg/kg eller høyere (0,0003 % 

vektprosent) i den samlede tørrvekten av læret. 

6.  Varer som inneholder lærdeler og som kommer i kontakt med huden, skal ikke 

bringes i omsetning dersom noen av lærdelene inneholder seksverdig krom i 

konsentrasjoner på 3 mg/kg eller høyere (0,0003 % vektprosent) i den samlede 

tørrvekten av lærdelen. 

7.  Nr. 5 og 6 får ikke anvendelse på omsetning av brukte varer som var i sluttbruk i 

Unionen før 1. mai 2015.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 260/2014 

av 24. januar 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 440/2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og 

godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) for å tilpasse den til den  

tekniske utvikling(*) 

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 13 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008(2) inneholder 

forsøksmetoder for bestemmelse av stoffers fysisk-

kjemiske egenskaper, toksisitet og økotoksisitet som 

skal anvendes med hensyn til forordning (EF) 

nr. 1907/2006. 

2)  Forordning (EF) nr. 440/2008 bør ajourføres for å gi 

prioritet til innføring av de nye og ajourførte alternative 

forsøksmetodene som nylig ble vedtatt av OECD, slik at 

antallet forsøksdyr kan reduseres mest mulig i samsvar 

med europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU av 

22. september 2010 om vern av dyr som brukes til 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 81 av 19.3.2014, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 183/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 34.  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) EUT L 142 av 31.5.2008, s. 1. 

vitenskapelige formål(3) og rådsdirektiv 86/609/EØF av 

24. november 1986 om tilnærming av medlemsstatenes 

lover og forskrifter om vern av forsøksdyr og dyr til 

andre vitenskapelige formål(4). 

3)  Tilpasningen inneholder to metoder for fastsettelse av 

fysisk-kjemiske egenskaper, herunder en ajourføring av 

forsøksmetoden for fastsettelse av vannløselighet og en 

ny forsøksmetode for fastsettelse av fordelings-

koeffisienter som er relevant for vurderingen av 

persistente, bioakkumulerende og giftige stoffer (PBT); 

fire nye og én ajourført metode for fastsettelse av 

økotoksisitet og skjebne og atferd i miljøet; ni metoder 

for fastsettelse av giftighet og andre helsevirkninger, 

herunder fire forsøksmetoder for fastsettelse av giftighet 

ved innånding, som omfatter en ajourføring av tre 

metoder og én ny metode for å redusere antallet dyr som 

brukes, og for å forbedre vurderingen av virkningene, én 

ajourføring av forsøksmetoden for fastsettelse av oral 

giftighet ved gjentatt dose i 28 dager for å omfatte 

parametrer for vurdering av hormonforstyrrende 

virkning, én ajourføring av forsøksmetoden for 

toksikokinetikk som er relevant for utformingen og 

forståelsen av toksikologiske undersøkelser, og én 

ajourføring av forsøksmetodene for fastsettelse av 

kronisk giftighet, kreftfremkallende egenskaper og 

kombinert kronisk giftighet og kreftframkallende 

egenskaper. 

4)  Forordning (EF) nr. 440/2008 bør derfor endres. 

5)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 — 

  

(3) EUT L 276 av 20.10.2010, s. 33. 

(4) EUT L 358 av 18.12.1986, s. 1. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 24. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 81 av 19.3.2014, s. 3-253.] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0260&qid=1620374738810&from=EN
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 358/2014 

av 9. april 2014 

om endring av vedlegg II og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 

om kosmetiske produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske 

produkter(1), særlig artikkel 31 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I posten med referansenummer 25 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1223/2009 er det fastsatt at høyeste tillatte 

konsentrasjon av triclosan brukt som konserveringsmiddel i kosmetiske produkter er 0,3 %. 

2)  Vitenskapskomiteen for forbruksvarer (SCCP), som i henhold til kommisjonsbeslutning 2008/721/EF(2) er erstattet med 

Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet (SCCS), vedtok i januar 2009 en uttalelse om sikkerheten ved triclosan for 

menneskers helse(3), etterfulgt av en tilføyelse i mars 2011(4). 

3)  Ifølge SCCP vil fortsatt bruk av triclosan som konserveringsmiddel i alle kosmetiske produkter ved høyeste tillatte 

konsentrasjon (0,3 %) innebære en fare for forbrukerne på grunn av omfanget av den samlede eksponeringen, noe også 

SCCS har bekreftet. Ifølge SCCP vil imidlertid bruk av triclosan i tannpasta, håndsåper, kroppssåper/dusjgeler, 

deodoranter, ansiktspudder og dekkstifter ved høyeste tillatte konsentrasjon (0,3 %) ikke innebære noen fare. Dessuten 

anså SCCS at annen bruk av triclosan i negleprodukter som er beregnet på rensing av finger- og tånegler før festing av 

kunstige negler ved høyeste tillatte konsentrasjon (0,3 %), og bruk i munnskyllevæsker ved høyeste tillatte 

konsentrasjon (0,2 %) heller ikke innebære noen fare for forbrukerne. 

4)  På bakgrunn av ovennevnte uttalelser fra SCCS anser Kommisjonen at dersom dagens restriksjon for bruk av triclosan 

opprettholdes på gjeldende nivå, kan det innebære en risiko for menneskers helse. De ytterligere begrensningene som 

SCCP og SCCS har foreslått, bør derfor oppføres i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1223/2009. 

5)  I posten med referansenummer 12 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1223/2009 er det fastsatt at høyeste konsentrasjon 

for én ester er 0,4 % og for blandinger av estere 0,8 % ved bruk av parabener under den kjemiske betegnelsen  

4-hydroksybenzosyre og dens salter og estere som konserveringsmiddel i kosmetiske produkter. 

6)  I desember 2010 vedtok SCCS en uttalelse om parabener(5), etterfulgt av en klargjøring i oktober 2011(6), som svar på 

Danmarks ensidige vedtak om å forby propylparaben og butylparaben og isoformer og salter av dette i kosmetiske 

produkter for barn under tre år på grunn av stoffenes potensielle hormonforstyrrende virkning, som ble truffet i samsvar 

med artikkel 12 i rådsdirektiv 76/768/EØF(7). 

7)  SCCS bekreftet at metylparaben og etylparaben ikke innebærer noen fare ved høyeste tillatte konsentrasjon. SCCS 

fastslo også at bransjen ikke hadde framlagt tilstrekkelige opplysninger for å kunne foreta en sikkerhetsvurdering av 

isopropylparaben, isobutylparaben, fenylparaben, benzylparaben og pentylparaben. Det er derfor ikke mulig å vurdere 

hvilken risiko disse forbindelsene innebærer for mennesker. Disse stoffene bør derfor ikke lenger være oppført i vedlegg 

V, men ettersom de kan brukes som antimikrobielt stoff, bør de oppføres i vedlegg II, slik at det tydelig framgår at de er 

forbudt i kosmetiske produkter. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 107 av 10.4.2014, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 184/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 35. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) Kommisjonsbeslutning 2008/721/EF av 5. september 2008 om opprettelse av en rådgivningsstruktur med vitenskapskomiteer og 

sakkyndige på området forbrukersikkerhet, folkehelse og miljø, og om oppheving av beslutning 2004/210/EF (EUT L 241 av 10.9.2008, 

s. 21). 

(3) SCCP/1192/08, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_166.pdf 

(4) SCCS/1414/11, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_054.pdf 

(5) SCCS/1348/10, revisjon av 22. mars 2011. 

(6) SCCS/1446/11. 

(7) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169. 
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8)  En undersøkelse foretatt av franske myndigheter(1) imøtegikk SCCS' konklusjoner i nevnte uttalelser om propylparaben 

og butylparaben, og i mai 2013 vedtok SCCS derfor at det skulle utføres en ny risikovurdering av disse to stoffene(2). 

Tiltak som gjelder propylparaben og butylparaben er under utarbeiding som et neste skritt i risikohåndteringen av 

parabener. 

9)  Det er ikke uttrykt bekymring når det gjelder sikkerheten ved 4-hydroksybenzosyre og dens salter (kalsiumparaben, 

natriumparaben, kaliumparaben). 

10)  De relevante vedlegg til forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor endres. 

11)  Anvendelsen av de nevnte begrensningene bør utsettes, slik at bransjen kan foreta de nødvendige tilpasninger i 

produktsammensetningen. Etter at denne forordning er trådt i kraft, bør virksomheter få en frist på seks måneder for å 

tilpasse produkter som bringes i omsetning, til kravene, og 15 måneder for å sørge for at produkter som ikke oppfyller 

kravene, ikke lenger gjøres tilgjengelig på markedet, slik at eksisterende lagre kan tømmes. 

12)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og V til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Fra 30. oktober 2014 kan bare kosmetiske produkter som er i samsvar med denne forordning, bringes i omsetning i Unionen. 

Fra 30. juli 2015 kan bare kosmetiske produkter som er i samsvar med denne forordning, gjøres tilgjengelig på Unionens 

marked. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 9. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

 

  

(1) Gazin V., Marsden E., Briffaux J-P (2012), «Propylparaben: 8-week postweaning juvenile toxicity study with 26-week treatment free 

period in male Wistar rat by the oral route (gavage)». Poster framlagt på SOTs årsmøte i San Francisco, USA — abstrakt-ID 2359*327. 

(2) SCCS/1514/13. 
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VEDLEGG 

I vedleggene til forordning (EF) nr. 1223/2009 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II tilføyes følgende poster med referansenummer 1374–1378: 

Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff 

Kjemisk betegnelse / INN CAS-nummer EF-nummer 

a b c d 

«1374 Isopropyl-4-hydroksybenzoat (INCI: Isopropylparaben) 
Natriumsalt eller salter av isopropylparaben 

4191-73-5 224-069-3 

1375 Isobutyl-4-hydroksybenzoat (INCI: Isobutylparaben) 4247-02-3 224-208-8 

Natriumsalt eller salter av isobutylparaben 84930-15-4 284-595-4 

1376 Fenyl-4-hydroksybenzoat (INCI: Fenylparaben) 17696-62-7 241-698-9 

1377 Benzyl-4-hydroksybenzoat (INCI: Benzylparaben) 94-18-8  

1378 Pentyl-4-hydroksybenzoat (INCI: Pentylparaben) 6521-29-5 229-408-9» 
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2) I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

a) Posten med referansenummer 12 skal lyde: 

 Identifikasjon av stoff Vilkår  

Referanse-

nummer 
Kjemisk betegnelse / INN 

Navn i ordliste over vanlige navn på 

bestanddeler 
CAS-nummer EF-nummer 

Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

Ordlyd i bruksvilkår og 

advarsler 

a b c d e f g h i 

«12 4-Hydroksybenzosyre 
og dens salter og 
estere, annet enn estere 
av isopropyl, isobutyl, 
fenyl, benzyl og pentyl 

4-Hydroxybenzoic acid 99-96-7 202-804-9  0,4 % (som syre) for én 
ester 
0,8 % (som syre) for 
blandinger av estere» 

  

methylparaben 99-76-3 202-785-7    

butylparaben 94-26-8 202-318-7    

potassium ethylparaben 36457-19-9 253-048-1    

potassium paraben 16782-08-4 240-830-2    

propylparaben 94-13-3 202-307-7    

sodium methylparaben 5026-62-0 225-714-1    

sodium ethylparaben 35285-68-8 252-487-6    

sodium propylparaben 35285-69-9 252-488-1    

sodium butylparaben 36457-20-2 253-049-7    

ethylparaben 120-47-8 204-399-4    

sodium paraben 114-63-6 204-051-1    

potassium methylparaben 26112-07-2 247-464-2    

potassium butylparaben 38566-94-8 254-009-1    

potassium propylparaben 84930-16-5 284-597-5    

calcium paraben 69959-44-0 274-235-4»    



   

 

N
r. 4

0
/3

2
6
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
0

.6
.2

0
2
1
 

 

b) Posten med referansenummer 25 skal lyde: 

 Identifikasjon av stoff Vilkår  

Referanse-

nummer 
Kjemisk betegnelse / INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 
Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

Ordlyd i bruksvilkår og 

advarsler 

a b c d e f g h i 

«25 2,2,4'-Triklor-2'-
hydroksydifenyleter 
(triclosan) 

Triclosan 3380-34-5 222-182-2 (a) Tannpasta 

Håndsåper 

Kroppssåper/dusjgeler 

Deodoranter (annet enn spray) 

Ansiktspudder og dekkstifter 

Negleprodukter til rensing av 
finger- og tånegler før festing av 
kunstige negler 

(a) 0,3 %   

(b) Munnskyllevæsker (b) 0,2 %»   

» 
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KOMMISJONSDIREKTIV 2014/18/EU 

av 29. januar 2014 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til listen over 

forsvarsrelaterte varer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/43/EF av 6. mai 2009 om forenkling av vilkårene for 

overføring av forsvarsrelaterte varer i Fellesskapet(1), særlig 

artikkel 13, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2009/43/EF omfatter alle forsvarsrelaterte varer 

som svarer til varene oppført i Den europeiske unions 

felles liste over militært utstyr, vedtatt av Rådet 

19. mars 2007. 

2) Rådet vedtok den 11. mars 2013 en ajourført utgave av 

Den europeiske unions felles liste over militært 

utstyr(2). 

3) Direktiv 2009/43/EF bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for overføring av forsvars-

relaterte varer i EU — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegget til direktiv 2009/43/EF erstattes med teksten i 

vedlegget til dette direktiv. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 40 av 11.2.2014, s. 20, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 185/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 36. 

(1) EUT L 146 av 10.6.2009, s. 1. 

(2) EUT C 90 av 27.3.2013, s. 1. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 12. mai 2014 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 17. mai 2014. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 29. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2021/EØS/40/42 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 40 av 11.2.2014, s. 21-55.] 
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KOMMISJONSDIREKTIV 2012/46/EU 

av 6. desember 2012 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF om tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra forbrenningsmotorer som 

skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

97/68/EF av 16. desember 1997 om tilnærming av 

medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av 

forurensende gasser og partikler fra forbrenningsmotorer som 

skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner(1), særlig 

artikkel 14, og  

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/26/EF av 

21. april 2004 om endring av direktiv 97/68/EF om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak 

mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra 

forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-

veigående mobile maskiner(2), ble det innført nye 

utslippstrinn IIIA, IIIB og IV i direktiv 97/68/EF for å 

sikre et bedre nivå for vern av miljøet og ivareta 

menneskers helse. Prøvingsmetodene er tilsvarende 

endret, først ved direktiv 2004/26/EF og senere ved 

kommisjonsdirektiv 2010/26/EU av 31. mars 2010 om 

endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

97/68/EF om tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende 

gasser og partikler fra forbrenningsmotorer som skal 

monteres i ikke-veigående mobile maskiner(3). 

2) Grenseverdiene for trinn IV vil bli obligatoriske for 

typegodkjenninger utstedt fra og med 1. januar 2013 for 

motorer av kategori Q og fra og med 1. oktober 2013 for 

motorer av kategori R. På grunnlag av de erfaringer som 

er gjort med euro V- og VI-motorer til tunge kjøretøyer i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 595/2009 av 18. juni 2009 om typegodkjenning av 

motorvogner og motorer med hensyn til utslipp fra 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 353 av 21.12.2012, 

s. 80, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 186/2014 av 

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 37. 

(1) EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1. 

(2) EUT L 146 av 30.4.2004, s. 1. 

(3) EUT L 86 av 1.4.2010, s. 29. 

tunge kjøretøyer (euro VI) og om tilgang til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer, og om endring av forordning (EF) 

nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF og om oppheving 

av direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF(4), 

er det fastslått visse mangler i prøvingskravene for 

motorer i trinn IV. For at det skal bli mulig å 

typegodkjenne motorer i trinn IV i kategoriene Q og R, 

idet det tas hensyn til den tekniske utviklingen, og for å 

øke den globale harmoniseringen er det nødvendig å 

revidere og utfylle visse bestemmelser i direktiv 

97/68/EF. Dette er også nødvendig for å redusere 

marginen for tolkning av prøvingsresultatene og 

begrense feilene ved vurdering av utslipp fra motorer. 

3) Ved direktiv 2010/26/EU ble det innført bestemmelser 

om NOx-kontroll som er nødvendige for å sikre at de 

avanserte etterbehandlingssystemer som kreves for å 

oppfylle de nye utslippsgrensene for motorer i trinn 

IIIB og IV, fungerer godt. Særlig for unngå at 

operatører omgår overholdelsen av utslippsgrensene er 

det viktig å utfylle bestemmelsene om NOx-kontroll 

ved å innføre et operatørvarslingssystem basert på de 

tilsvarende bestemmelsene i forordning (EF) 

nr. 595/2009 for tunge kjøretøyer (euro VI), kombinert 

med et totrinns motiveringssystem som i vesentlig grad 

reduserer utstyrets ytelse og dermed framtvinger 

overholdelse. 

4) Med innføringen av elektronisk styrte motorer er det 

blitt nødvendig å tilpasse prøvingsmetoden for å sikre 

at motorprøvingene bedre gjenspeiler de faktiske 

bruksforhold, og for å forhindre forsøk på omgåelse av 

utslippskravene («cycle beating»). Ved typegod-

kjenning bør derfor samsvar demonstreres innenfor det 

arbeidsområde som er valgt for prøvingsmotoren på 

grunnlag av ISO-standard 8178. Det er også nødvendig 

å angi driftsforholdene for motoren som disse 

prøvingene skal utføres under, og å endre 

beregningsmetodene for spesifikke utslipp slik at de 

tilsvarer dem som kreves for tunge kjøretøyer (euro 

VI) og å tilpasse dem til bestemmelsene hos Unionens 

viktigste handelspartnere.  

  

(4) EUT L 188 av 18.7.2009, s. 1. 

2021/EØS/40/43 
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5) Direktiv 97/68/EF fastsetter at produsenten skal angi 

særskilt motorens utslipp under bestemte kontrollvilkår 

med hensyn til høyde over havet eller trykk og 

temperatur. For bedre å gjenspeile hvordan motorene 

brukes i praksis, er det hensiktsmessig å utvide 

kriteriene for temperatur/trykk og høyde over havet ved 

å legge bestemmelsene tettere opp til kravene som 

gjelder for euro VI-motorer til tunge kjøretøyer. 

6) Holdbarhetskravene bør også revideres for å sikre 

effektiv utslippsreduksjon når motoren er i drift. På 

grunn av de teknologiske endringene som er forbundet 

med motorer i trinn IV og deres etterbehand-

lingssystemer, er bestemmelsene om holdbarhet i 

direktiv 97/68/EF ikke egnet for disse motorene, og 

derfor bør bestemmelser basert på bestemmelsene i 

forordning (EF) nr. 595/2009 om typegodkjenning av 

tunge kjøretøyer med hensyn til utslipp (euro VI) 

innlemmes i direktiv 97/68/EF. 

7) De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa 

har vedtatt en globalisert harmonisert prøvingsmetode 

for motorer i trinn IV (UN-ECE-reglement nr. 96, 

endringsserie 03). Denne metoden bør også gjelde for 

prøving av slike motorer i Unionen. 

8) I henhold til direktiv 97/68/EF skal godkjenninger som 

utstedes i henhold til annet særskilt unions- eller UN-

ECE-regelverk være likeverdige med typegodkjenninger 

som utstedes i henhold til nevnte direktiv. Henvisninger 

til de rettsakter som anses som likeverdige, bør tilpasses 

relevante gjeldende utgaver. Når det gjelder euro VI-

motorer til tunge kjøretøyer, er det nødvendig å angi at 

likeverdighet bare kan oppnås dersom visse ytterligere 

krav vedrørende motivering oppfylles. 

9) Rapporteringen av karbondioksidutslipp (CO2) gir 

ytterligere opplysninger om en motors ytelse. 

Rapportering av motorens CO2-utslipp i prøvings-

syklusene omfattes av bestemmelsene i forordning (EF) 

nr. 595/2009 om typegodkjenning av tunge kjøretøyer 

(euro VI og EPAs 40 CFR-standarder om utslipp av 

klimagasser). Slike bestemmelser bør derfor også 

innføres i direktiv 97/68/EF. 

10) Direktiv 97/68/EF inneholder ikke særskilte krav til 

utslipp av veivhusgasser, som er sekundære utslipp fra 

motoren. For å unngå tolkningsproblemer er det 

nødvendig å klargjøre hvordan utslipp av veivhusgasser 

skal medregnes i vurderingen av om utslippsprøvingen 

bestås eller ikke. Disse bestemmelsene bør tilpasses 

bestemmelsene som gjelder euro VI-motorer til tunge 

kjøretøyer og US Tier 4-bestemmelsene (EPA 40 CFR 

del 1039). 

11) I henhold til direktiv 97/68/EF skal motorer deles inn i 

ulike motoreffektklasser etter netto motoreffekt, som 

dermed bestemmer utslippgrensekravene. Med nye 

elektronisk styrte motorer kan den høyeste 

motoreffekten avvike fra den nominelle motoreffekten. 

For å sikre at utslippskravene oppfylles, bør den 

motoreffekten som skal vurderes, være høyeste 

motoreffekt. 

12) Opplysningsdokumentene fastsatt i direktiv 97/68/EF, 

bør ajourføres for å gjenspeile den tekniske utvikling og 

endringene som er innført. De nye dokumentene bør gi 

mulighet for en fullstendig rapportering. 

13) Direktiv 97/68/EC bør derfor endres. 

14) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra 

medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 

2011 om forklarende dokumenter har medlemsstatene 

forpliktet seg til i begrunnede tilfeller å la 

underretningen om innarbeidingstiltak følges av ett eller 

flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom 

bestanddelene av et direktiv og de tilsvarende delene av 

nasjonale innarbeidingsdokumenter. 

15) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra den tekniske komité for motorvogner 

nedsatt ved artikkel 15 i direktiv 97/68/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 97/68/EF 

I direktiv 97/68/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til dette 

direktiv, 

2)  Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg II til dette 

direktiv, 

3)  Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg III til dette 

direktiv, 

4)  Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg IV til dette 

direktiv, 

5)  Vedlegg V endres i samsvar med vedlegg V til dette 

direktiv, 

6)  Vedlegg XI erstattes med teksten i vedlegg VI til dette 

direktiv, 

7)  Vedlegg XII erstattes med teksten i vedlegg VII til dette 

direktiv. 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal senest 21. desember 2013 sette i 

kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises 

til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for 

henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området som omfattes av dette direktiv. 
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Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 4 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 6. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til direktiv 97/68/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Nytt nr. 3.2.3 og 3.2.4 skal lyde: 

«3.2.3  i parentes utslippstrinnets nummer med romertall, godt synlig og plassert i nærheten av typegod-

kjenningsnummeret, 

3.2.4  i parentes bokstavene SV, som viser til produsenter av motorer i små serier, og som skal være godt synlig 

og plassert i nærheten av typegodkjenningsnummeret på alle motorer som bringes i omsetning i henhold 

til unntaket for motorer i små serier som angitt i artikkel 10 nr. 4.» 

2)  Nr. 8.3.2.2 skal lyde: 

 «8.3.2.2.  Følgende kontrollvilkår gjelder for trinn IIIB og trinn IV: 

a)  Kontrollvilkår for motorer i trinn IIIB: 

 i)  en høyde over havet på høyst 1 000 moh. (eller tilsvarende et atmosfærisk trykk på 90 kPa), 

 ii)  en omgivelsestemperatur på 275–303 K (2–30 °C), 

iii)  en kjølevannstemperatur i motoren på over 343 K (70 °C). 

Dersom hjelpestrategien for utslippskontroll aktiveres når motoren er i gang under 

kontrollvilkårene angitt i i), ii) og iii), skal strategien bare aktiveres i unntakstilfeller. 

b)  Kontrollvilkår for motorer i trinn IV: 

 i)  et atmosfærisk trykk på 82,5 kPa eller høyere, 

 ii)  en omgivelsestemperatur innenfor følgende område: 

– 266 K (-7 °C) eller høyere, 

– lavere enn eller lik den temperatur som bestemmes av følgende formel ved angitt atmosfærisk 

trykk: Tc = – 0,4514 · (101,3 – pb) + 311, der: Tc er beregnet omgivelsestemperatur (K) og Pb 

er atmosfærisk trykk (kPa), 

iii)  en kjølevannstemperatur i motoren på over 343 K (70 °C). 

 Dersom hjelpestrategien for utslippskontroll aktiveres når motoren er i gang under 

kontrollvilkårene angitt i), ii) og iii), skal strategien bare aktiveres når det er demonstrert at det er 

nødvendig for formålene angitt i nr. 8.3.2.3 og typegodkjenningsmyndigheten har gitt sitt 

samtykke. 

c)  Drift ved kalde temperaturer 

 Som unntak fra kravene i bokstav b) kan en hjelpestrategi for utslippskontroll anvendes på en 

motor i trinn IV som er utstyrt med eksosresirkulering (EGR) når omgivelsestemperaturen er 

lavere enn 275 K (2 °C) og dersom ett av følgende to kriterier er oppfylt: 

 i)  temperaturen i innsugingsmanifolden er lavere enn eller lik temperaturen fastsatt ved følgende 

formel: IMTc = (PIM/15,75) + 304,4, der: IMTc er beregnet temperatur i innsugingsmanifolden 

(K) og PIM er absolutt trykk i innsugingsmanifolden i (kPa), 

ii)  kjølevannstemperaturen i motoren er lavere enn eller lik temperaturen fastsatt ved følgende 

formel: ECTc = (PIM/14,004) + 325,8, der: ECTc er beregnet kjølevannstemperatur i motoren 

(K) og PIM er absolutt trykk i innsugingsmanifolden (kPa).» 

3)  Nr. 8.3.2.3 bokstav b) skal lyde: 

«b)  av hensyn til driftssikkerheten,» 

4)  Overskriften til nr. 8.4 skal lyde: 

 «Krav om NOx-kontrolltiltak for motorer i trinn IIIB,» 

5)  Nytt nr. 8.5, 8.6 og 8.7 skal lyde: 

«8.5 Krav om NOx-kontrolltiltak for motorer i trinn IV 

8.5.1  Produsenten skal gi fullstendige opplysninger om NOx-kontrolltiltakenes funksjonelle driftsegenskaper 

ved å bruke dokumentene angitt i avsnitt 2 i tillegg 1 til vedlegg II og avsnitt 2 i tillegg 3 til vedlegg II.  



10.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/333 

 

8.5.2  Motorens utslippskontrollstrategi skal kunne brukes under alle miljøforhold som regelmessig 

forekommer på Unionens territorium, særlig ved lave omgivelsestemperaturer. Dette kravet er ikke 

begrenset til forholdene der en grunnleggende utslippskontrollstrategi må anvendes som angitt i nr. 

8.3.2.2. 

8.5.3  Når en reagens brukes, skal produsenten demonstrere at utslippet av ammoniakk under NRTC-syklusen 

med varmstart eller NRSC-syklusen ved typegodkjenningen ikke overstiger en gjennomsnittsverdi på 

10 ppm. 

8.5.4  Dersom reagensbeholdere er montert eller koplet til en ikke-veigående mobil maskin, skal det være 

mulig å ta en prøve av reagensen i beholderen. Prøvetakingspunktet skal være lett tilgjengelig og skal 

ikke kreve bruk av spesialverktøy eller særlige innretninger. 

8.5.5  Følgende vilkår skal gjelde for typegodkjenningen i samsvar med artikkel 4 nr. 3: 

a)  alle operatører av ikke-veigående mobile maskiner skal gis skriftlige vedlikeholdsinstrukser, 

b)  produsenter av originalutstyr skal gis monteringsdokumenter for motoren, herunder for 

utslippskontrollsystemet som er en del av den godkjente motortypen, 

c)  produsenter av originalutstyr skal gis instrukser vedrørende operatørvarslingssystemet, 

operatørmotiveringssystemet og (eventuelt) frostbeskyttelsen for reagensen, 

d)  bestemmelsene om instrukser til operatører, monteringsdokumenter, operatørvarslingssystemet, 

operatørmotiveringssystemet og frostbeskyttelsen for reagensen skal anvendes i samsvar med det 

som er angitt i tillegg 1 til dette vedlegg. 

8.6 Kontrollområde for trinn IV 

 I samsvar med nr. 4.1.2.7 i dette vedlegg skal utslippsprøvene som innsamles for motorer i trinn IV 

innenfor kontrollområdet angitt i vedlegg I tillegg 2, ikke overskride grenseverdiene for utslipp i tabell 

4.1.2.6 i dette vedlegg med mer enn 100 %. 

8.6.1  Demonstrasjonskrav 

 Den tekniske tjenesten skal velge inntil tre tilfeldige belastnings- og hastighetspunkter innenfor 

kontrollområdet for prøving. Den tekniske tjenesten skal også bestemme en tilfeldig rekkefølge for 

prøvingen av punktene. Prøvingen skal gjennomføres i samsvar med de viktigste kravene til NRSC-

prøving, men hvert prøvingspunkt skal vurderes separat. Hvert prøvingspunkt skal oppfylle 

grenseverdiene angitt i nr. 8.6. 

8.6.2  Prøvingskrav 

 Prøvingen skal gjennomføres umiddelbart etter prøvingssyklusene med enkel modus som beskrevet i 

vedlegg III. 

 Dersom produsenten i samsvar med nr. 1.2.1 i vedlegg III imidlertid velger å bruke metoden i vedlegg 

4B til UN-ECE-reglement nr. 49, endringsserie 03, skal prøvingen gjennomføres som følger: 

a)  prøvingen skal gjennomføres umiddelbart etter prøvingssyklusene med enkel modus som beskrevet i 

nr. 7.8.1.2 bokstav a)–e) i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49, endringsserie 03, men før 

framgangsmåtene etter prøving (bokstav f)) eller etter prøvingssyklusen bestående av trinnvise 

prøvingsfaser (RMC-prøving) i nr. 7.8.2.2 bokstav a)–d) i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 96, 

endringsserie 03, men før framgangsmåtene etter prøving (bokstav e)), alt etter hva som er relevant, 

b)  prøvingene skal gjennomføres i samsvar med kravene i nr. 7.8.1.2 bokstav b)–e) i vedlegg 4B til 

UN-ECE-reglement nr. 96, endringsserie 03, ved bruk av metoden med flere filtre (ett filter for hvert 

prøvingspunkt) for hvert av de tre valgte prøvingspunktene, 

c)  en særskilt utslippsverdi skal beregnes (i g/kWh) for hvert prøvingspunkt, 

d)  utslippsverdiene kan beregnes som mol i henhold til tillegg A.7 eller som masse i henhold til tillegg 

A.8, men de bør være i samsvar med metoden som brukes for prøvingen i enkel modus eller RMC-

prøvingen, 

e)  for sammenregning av gassene skal Nmode gis verdien 1 og en vektfaktor på 1 skal brukes, 

f)  for partikkelberegningene skal metoden med flere filtre brukes, og for sammenregningene skal Nmode 

gis verdien 1 og en vektfaktor på 1 skal brukes. 

8.7 Kontroll av utslipp av veivhusgasser for motorer i trinn IV 

8.7.1  Veivhusgasser skal ikke slippes direkte ut i den omgivende atmosfæren, med unntak av det som er angitt 

i nr. 8.7.3.  
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8.7.2  Motorene kan ha utslipp av veivhusgasser som under drift alltid ledes inn i avgassene ovenfor en 

eventuell etterbehandlingsinnretning. 

8.7.3  Motorer som er utstyrt med turboladere, pumper, vifter eller kompressorer for innsugingsluft, kan slippe 

veivhusgasser ut i den omgivende atmosfæren. I så tilfelle skal utslippene av veivhusgasser legges til 

eksosutslippene (enten fysisk eller matematisk) ved alle utslippsprøvinger i samsvar med nr. 8.7.3.1 i 

dette avsnitt. 

8.7.3.1  Utslipp av veivhusgasser 

 Veivhusgasser skal ikke slippes direkte ut i den omgivende atmosfæren, med følgende unntak: motorer 

utstyrt med turboladere, pumper, vifter eller kompressorer for innsugingsluft, kan slippe veivhusgasser ut 

i den omgivende atmosfæren dersom utslippene legges til eksosutslippene (enten fysisk eller matematisk) 

ved alle utslippsprøvinger. Produsenter som utnytter dette unntaket, skal montere motorene slik at alle 

utslipp av veivhusgasser kan ledes til prøvetakingssystemet for utslipp. I henhold til dette nummer anses 

utslipp av veivhusgasser som ledes inn i eksosen ovenfor eventuell etterbehandling av eksos, ikke å være 

sluppet direkte ut i den omgivende atmosfæren. 

Åpne utslipp fra veivhuset skal ledes inn i eksosanlegget for måling av utslipp, som følger: 

a)  rørmaterialet skal ha glatt innside, være strømledende og ikke reagere med veivhusutslippene. Røret 

skal være så kort som mulig, 

b)  rørene som brukes i laboratoriet for å samle opp utslippene fra veivhuset, skal ha så få bøyer som 

mulig, og bøyer som ikke kan unngås, skal ha størst mulig radius, 

c)  rørene som brukes i laboratoriet skal oppfylle motorprodusentens spesifikasjoner for mottrykk i 

veivhuset, 

d)  rørene som brukes i laboratoriet for å samle opp utslippene fra veivhuset, skal ledes inn i råeksosen 

nedenfor et eventuelt etterbehandlingssystem og nedenfor eventuelle innretninger som skaper 

mottrykk som er montert på eksosrøret, og tilstrekkelig langt ovenfor alle prøvesonder for å sikre 

fullstendig blanding med eksosen fra motoren før prøvetaking. Eksosrøret fra veivhuset skal strekke 

seg inn i den fritt strømmende eksosen for å unngå grensesjikteffekter og fremme blanding. Utløpet 

fra veivhusets eksosrør kan ha en hvilken som helst retning i forhold til strømmen av ufortynnet 

eksos.» 

6)  Nytt nr. 9 skal lyde: 

«9.  VALG AV MOTOREFFEKTKATEGORI 

9.1  For å bestemme om motorer som kjører med varierende turtall som angitt i avsnitt 1.A. i) og 1.A. iv) i dette 

vedlegg, er i samsvar med utslippsgrensene angitt i avsnitt 4 i dette vedlegg, skal de inndeles i 

effektområder på grunnlag av høyeste nettoeffekt målt i henhold til nr. 2.4 i vedlegg I. 

9.2  For andre motortyper skal nominell nettoeffekt anvendes.» 

7)  Nytt tillegg 1 og 2 skal lyde: 

Tillegg 1 

Krav for å sikre at NOx-kontrolltiltakene fungerer som de skal 

1. Innledning 

 Dette vedlegg fastsetter kravene for å sikre at NOx-kontrolltiltakene fungerer som de skal. Det 

omfatter krav til motorer som behøver en reagens for å redusere utslippene. 

1.1 Definisjoner og forkortelser 

 Med «diagnosesystem for NOx-kontroll (NCD)» menes et system påmontert motoren som kan 

a)  påvise en NOx-kontrollfeil, 

b)  identifisere den sannsynlige årsaken til NOx-kontrollfeilen ved hjelp av opplysninger lagret i et 

dataminne og/eller overføre slike opplysninger til et eksternt system.  
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 Med «NOx-kontrollfeil (NCM)» menes et forsøk på ulovlig inngrep i en motors NOx-kontrollsystem 

eller en funksjonssvikt som påvirker systemet, og som kan skyldes ulovlig inngrep som i henhold til 

dette direktiv innebærer at et varslings- eller motiveringssystem skal aktiveres så snart det ulovlige 

inngrepet eller funksjonsfeilen påvises. 

 Med «diagnostisk feilkode (DTC)» menes en numerisk eller alfanumerisk identifikator som 

identifiserer eller merker en NOx-kontrollfeil. 

 Med «bekreftet og aktiv diagnostisk feilkode (DTC)» menes en diagnostisk feilkode som lagres når 

NCD-systemet konkluderer med at det finnes en feil. 

 Med «skanneverktøy» menes eksternt prøvingsutstyr som brukes til kommunikasjon med NCD-

systemet. 

 Med «NCD-motorfamilie» menes produsentens gruppering av motorsystemer med samme metode til 

overvåking/diagnostisering av NCM-feil. 

2. Generelle krav 

 Motorsystemet skal ha et diagnosesystem for NOx-kontroll (NCD) som kan identifisere NOx-

kontrollfeilene (NCM) nevnt i dette vedlegg. Alle motorsystemer som omfattes av dette avsnitt, skal 

utformes, konstrueres og monteres slik at de kan overholde disse krav i hele den normale levetiden til 

motoren og under normale driftsforhold. For å nå dette mål kan det aksepteres at motorer som har 

vært i bruk ut over sin levetid som angitt nr. 3.1 i tillegg 5 til vedlegg III til dette direktiv, har et 

diagnosesystem for NOx-kontroll hvis ytelse og følsomhet er noe forringet, slik at grenseverdiene som 

angis i dette vedlegg, kan bli overskredet før varslings- og/eller motiveringssystemet aktiveres. 

2.1 Nødvendige opplysninger 

2.1.1  Dersom utslippskontrollsystemet krever en reagens, skal spesifikasjonene for denne reagensen, 

herunder reagenstype, opplysninger om konsentrasjon dersom reagensen er i en løsning, 

driftstemperaturforhold og henvisning til internasjonale standarder for sammensetning og kvalitet, 

være angitt av produsenten i nr. 2.2.1.13 i tillegg 1 og i nr. 2.2.1.13 i tillegg 3 til vedlegg II. 

2.1.2  Detaljerte skriftlige opplysninger med full beskrivelse av egenskapene til operatørvarslingssystemet i 

nr. 4 og operatørmotiveringssystemet i nr. 5 skal framlegges for godkjenningsmyndigheten på 

tidspunktet for søknad om typegodkjenning. 

2.1.3  Produsenten skal levere monteringsdokumenter som, når de anvendes av produsenten av 

originalutstyret (OEM), sikrer at motoren, herunder utslippskontrollsystemet som er del av den 

godkjente motortypen når det er montert i maskinen, sammen med de nødvendige maskindeler vil 

fungere på en måte som er i samsvar med kravene i dette vedlegg. Dokumentasjonen skal omfatte de 

detaljerte tekniske krav og det som trengs for korrekt montering av motorsystemet i maskinen 

(programvare, maskinvare og kommunikasjon). 

2.2 Driftsforhold 

2.2.1  Diagnosesystemet for NOx-kontroll skal fungere under følgende forhold: 

a)  omgivelsestemperaturer mellom 266 K og 308 K (-7 °C og 35 °C), 

b)  høyde over havet opptil 1600 m, 

c)  kjølevannstemperaturer over 343 K (70 °C). 

 Dette avsnitt gjelder ikke overvåking av reagensnivået i beholderen, som skal overvåkes under alle 

driftsforhold der måling er teknisk gjennomførbart (for eksempel alle forhold der en flytende reagens 

ikke er fryst). 

2.3 Frostbeskyttelse av reagenser 

2.3.1  Reagensbeholderen og doseringssystemet som brukes, kan være oppvarmet eller uoppvarmet. Et 

oppvarmet system skal oppfylle kravene i nr. 2.3.2. Et uoppvarmet system skal oppfylle kravene i  

nr. 2.3.3. 

2.3.1.1  Bruk av uoppvarmet reagensbeholder og doseringssystem skal være angitt i skriftlige instrukser til 

eieren av maskinen. 

2.3.2  Reagensbeholder og doseringssystem  

2.3.2.1  Dersom reagensen har fryst, skal produsenten sikre at reagensen kan brukes igjen innen høyst 70 

minutter etter at motoren er startet ved en omgivelsestemperatur på 266 K (-7 °C).  
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2.3.2.2  Utformingskriterier for oppvarmede systemer 

 Et oppvarmet system skal være utformet slik at det oppfyller kravene til ytelse angitt i dette avsnitt 

når det prøves ved bruk av angitt metode. 

2.3.2.2.1  Reagensbeholderen og doseringssystemet skal stabiliseres ved 255 K (-18 °C) i 72 timer eller til 

reagensen er blitt fast, alt etter hva som skjer først. 

2.3.2.2.2  Etter stabiliseringsperioden nevnt i nr. 2.4.2.2.1 skal maskinen/motoren startes og få gå ved en 

omgivelsestemperatur på 266 K (– 7 °C) som følger: 

a)  10–20 minutter tomgang, 

b)  etterfulgt av inntil 50 minutter ved høyst 40 % belastning. 

2.3.2.2.3  Reagensdoseringssystemet skal være fullt funksjonsdyktig når prøvingsmetoden beskrevet i  

nr. 2.3.2.2.2 er gjennomført. 

2.3.2.3  Vurdering av utformingskriteriene kan skje i en kjøleromsprøvingscelle utstyrt med en hel maskin 

eller med deler som er representative for dem som skal monteres på en maskin, eller den kan baseres 

på prøvinger av maskinen i felt. 

2.3.3  Aktivering av operatørvarslings- og -motiveringssystemet for uoppvarmede systemer 

2.3.3.1  Operatørvarslingssystemet beskrevet i nr. 4 skal aktiveres dersom det ikke forekommer noen 

reagensdosering ved en omgivelsestemperatur på ≤ 266 K (-7 °C). 

2.3.3.2  Systemet for kraftig motivering beskrevet i nr. 5.4 skal aktiveres dersom det ikke forekommer noen 

reagensdosering i løpet av 70 minutter etter motorstart ved en omgivelsestemperatur på ≤ 266 K  

(-7 °C). 

2.4 Diagnostiske krav 

2.4.1  Diagnosesystemet for NOx-kontroll skal kunne identifisere NOx-kontrollfeilene nevnt i dette vedlegg 

ved hjelp av diagnostiske feilkoder lagret i dataminnet, og på anmodning overføre slike opplysninger 

til et eksternt system. 

2.4.2  Krav til registrering av diagnostiske feilkoder 

2.4.2.1  NCD-systemet skal registrere en diagnostisk feilkode for hver enkelt NOx-kontrollfeil. 

2.4.2.2  NCD-systemet skal innen 60 minutter etter motorstart kunne avgjøre om det finnes en feil som kan 

påvises. Da skal en diagnostisk feilkode med statusen «bekreftet og aktiv» lagres, og varslings-

systemet skal aktiveres i samsvar med nr. 4. 

2.4.2.3  I tilfeller der det kreves mer enn 60 minutters driftstid for at overvåkingsenhetene korrekt skal kunne 

påvise og bekrefte en NOx-kontrollfeil (f.eks. overvåkingsenhet som bruker statistiske modeller eller 

baserer seg på maskinens væskeforbruk), kan godkjenningsmyndigheten tillate en lengre 

overvåkingsperiode forutsatt at produsenten begrunner dette behovet (f.eks. tekniske årsaker, 

forsøksresultater, egne erfaringer osv.) 

2.4.3  Krav til sletting av diagnostiske feilkoder: 

a)  NCD-systemet skal ikke slette diagnostiske feilkoder fra dataminnet før feilen knyttet til den 

aktuelle diagnostiske feilkode er utbedret, 

b)  NCD-systemet kan slette alle diagnostiske feilkoder etter anmodning fra et produsentspesifikt 

skanne- eller vedlikeholdsverktøy levert av motorprodusenten, eller ved hjelp av en kode fra 

motorprodusenten. 

2.4.4  Et NCD-system skal ikke programmeres eller på annen måte utformes slik at det i løpet av motorens 

faktiske levetid helt eller delvis deaktiveres på grunnlag av maskinens alder, og systemet skal heller 

ikke inneholde noen algoritme eller strategi som er utformet for å redusere NCD-systemets 

effektivitet over tid. 

2.4.5.  Alle reprogrammerbare datakoder eller driftsparametrer for NCD-systemet skal være sikret mot 

ulovlige inngrep. 

2.4.6  NCD-motorfamilie 

 Produsenten har ansvar for å bestemme sammensetningen av en NCD-motorfamilie. Grupperingen av 

motorsystemer i en NCD-motorfamilie skal være basert på en solid teknisk vurdering og godkjennes 

av godkjenningsmyndigheten.  
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 Motorer som ikke tilhører samme motorfamilie, kan likevel tilhøre samme NCD-motorfamilie. 

2.4.6.1  Parametrer for fastsettelse av NCD-motorfamilie 

 En NCD-motorfamilie kjennetegnes ved grunnleggende utformingsparametrer som er felles for alle 

motorsystemer i familien. 

 For at motorsystemene skal anses å tilhøre samme NCD-motorfamilie, skal de ha følgende 

grunnleggende parametrer til felles: 

a)  utslippskontrollsystemer, 

b)  metoder for overvåking av NCD-systemet, 

c)  kriterier for overvåking av NCD-systemet, 

d)  overvåkingsparametrer (f.eks. hyppighet). 

 Disse felles parametrene skal demonstreres av produsenten ved relevant teknisk demonstrasjon eller 

andre hensiktsmessige framgangsmåter og skal godkjennes av godkjenningsmyndigheten. 

 Produsenten kan anmode godkjenningsmyndigheten om godkjenning av mindre forskjeller i NCD-

systemets metoder for overvåking/diagnostisering som skyldes variasjoner i systemkonfigurasjon, 

dersom produsenten anser disse metodene som likeverdige og forskjellene bare skyldes tilpasning til 

særlige egenskaper ved den delen det gjelder (f.eks. størrelse, eksosstrøm osv.), eller dersom 

likeverdighet er basert på en solid teknisk vurdering. 

3. Vedlikeholdskrav 

3.1  Produsenten skal levere eller besørge levert til alle eiere av nye motorer eller maskiner skriftlige 

instrukser om utslippskontrollsystemet og korrekt anvendelse av det. 

 Instruksene skal opplyse om at dersom utslippskontrollsystemet ikke fungerer som det skal, vil 

operatørvarslingssystemet varsle operatøren om problemet, og at dersom varslingen overses, vil 

operatørmotiveringssystemet gjøre slik at maskinen ikke fungerer som den skal. 

3.2  Instruksene skal opplyse om krav til riktig bruk og vedlikehold av motorene for å opprettholde 

utslippsytelsen, og i relevante tilfeller om riktig bruk av forbruksreagenser. 

3.3  Instruksene skal være skrevet i et klart og ikke-teknisk språk og på samme språk som operatørens 

håndbok for den ikke-veigående mobile maskinen eller motoren. 

3.4  Instruksene skal angi om operatøren skal etterfylle forbruksreagenser mellom normale 

serviceintervaller. Instruksene skal også angi påkrevd reagenskvalitet. De skal angi hvordan 

operatøren bør fylle på reagensbeholderen. Det skal også angis hvor mye reagens den aktuelle 

motortypen sannsynligvis forbruker, og hvor ofte reagens bør fylles på. 

3.5  I instruksene skal det presiseres at det er viktig å bruke og etterfylle en påkrevd reagens med de rette 

egenskapene for at motoren skal oppfylle kravene til utstedelse av typegodkjenning for den aktuelle 

motortypen. 

3.6  Instruksene skal angi hvordan operatørvarslings- og -motiveringssystemet virker. De skal også 

beskrive hvordan ytelse og feilregistrering påvirkes dersom operatøren overser varslingssystemet og 

ikke fyller på reagens eller ikke retter opp et problem. 

4. Operatørvarslingssystemet 

4.1  Maskinen skal ha et varslingssystem med visuelle alarmer som varsler operatøren når systemet 

påviser lavt reagensnivå, feil reagenskvalitet, avbrutt dosering eller funksjonssvikt av typen angitt i nr. 

9, som kan føre til at operatørmotiveringssystemet aktiveres dersom problemet ikke rettes opp i tide. 

Varslingssystemet skal også være aktivt når operatørmotiveringssystemet beskrevet i avsnitt 5 er blitt 

aktivert. 

4.2  Varslingen skal ikke være den samme som den varslingen som brukes for å varsle en feil eller annet 

vedlikehold av motoren, men den kan bruke det samme varslingssystemet. 

4.3  Operatørvarslingssystemet kan bestå av en eller flere lamper eller vise korte meldinger, for eksempel 

meldinger som tydelig angir   
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– gjenstående tid før aktivering av motivering på lavt nivå eller kraftig motivering, 

– omfanget av motivering på lavt nivå og/eller kraftig motivering, for eksempel hvor mye 

dreiemomentet skal begrenses, 

– vilkårene som skal foreligge for at deaktiveringen av maskinen skal kunne oppheves. 

 Dersom meldinger vises, kan systemet som brukes for vise meldingene, være det samme som det som 

brukes for andre vedlikeholdsformål. 

4.4  Etter produsentens valg kan varslingssystemet omfatte et lydsignal som varsler operatøren. Det skal 

være tillatt for operatøren å stenge av lydsignaler. 

4.5  Operatørvarslingssystemet skal aktiveres som angitt i henholdsvis nr. 2.3.3.1, 6.2, 7.2, 8.4 og 9.3. 

4.6  Operatørvarslingssystemet skal deaktiveres når vilkårene for at det ble aktivert, er opphørt. 

Operatørvarslingssystemet skal bare deaktiveres automatisk dersom årsaken til at det ble aktivert, er 

blitt fjernet. 

4.7  Varslingssystemet kan avbrytes midlertidig av andre varslingssignaler som gir viktige meldinger om 

sikkerhet. 

4.8  Nærmere opplysninger om framgangsmåtene for aktivering og deaktivering av operatørvarslings-

systemet er beskrevet i avsnitt 11. 

4.9  Som ledd i søknaden om typegodkjenning i henhold til dette direktiv skal produsenten demonstrere 

for operatøren hvordan varslingssystemet virker, som angitt i avsnitt 11. 

5. Operatørmotiveringssystemet 

5.1  Maskinen skal ha et operatørmotiveringssystem basert på ett av følgende prinsipper: 

5.1.1  et totrinns motiveringssystem der det første trinnet er motivering på lavt nivå (ytelsesbegrensning) og 

det andre trinnet er kraftig motivering (effektiv deaktivering av maskinen), 

5.1.2  et ett-trinns system for kraftig motivering (effektiv deaktivering av maskinen) som aktiveres i samsvar 

med vilkårene for et system for motivering på lavt nivå som angitt i nr. 6.3.1, 7.3.1, 8.4.1, og 9.4.1. 

5.2  Etter forutgående godkjenning fra typegodkjenningsmyndigheten kan motoren utstyres med en 

innretning for deaktivering av motiveringssystemet ved en nødssituasjon erklært av en nasjonal eller 

regional myndighet, deres beredskapstjenester eller væpnede styrker. 

5.3 System for motivering på lavt nivå 

5.3.1  Systemet for motivering på lavt nivå skal aktiveres når et av vilkårene angitt i nr. 6.3.1, 7.3.1, 8.4.1 og 

9.4.1 er oppfylt. 

5.3.2  Systemet for motivering på lavt nivå skal gradvis redusere motorens høyeste tilgjengelige 

dreiemoment over motorturtallet med 25 % mellom toppdreiemomentet og regulatorens bruddpunkt 

som vist i figur 1. Dreiemomentet skal reduseres med minst 1 % i minuttet. 

5.3.3  Også andre motiveringstiltak kan brukes dersom det demonstreres overfor typegodkjennings-

myndigheten at de har samme eller høyere nivå av kraftig motivering. 

Figur 1 

Dreiemomentbegrensning ved motivering på lavt nivå 
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5.4 System for kraftig motivering 

5.4.1  Systemet for kraftig motivering skal aktiveres når et av vilkårene angitt i nr. 2.3.3.2, 6.3.2, 7.3.2, 8.4.2 

og 9.4.2 er oppfylt. 

5.4.2  Systemet for kraftig motivering skal redusere maskinens funksjon til et nivå som gjør at den blir 

såpass vanskelig å håndtere at operatøren utbedrer problemene nevnt i avsnitt 6–9. Følgende strategier 

aksepteres: 

5.4.2.1  Motorens dreiemoment mellom toppdreiemomentet og regulatorens bruddpunkt skal reduseres 

gradvis fra dreiemomentet ved motivering på lavt nivå i figur 1 med minst 1 % i minuttet inntil 50 % 

av høyeste dreiemoment eller lavere, og turtallet skal reduseres gradvis til 60 % av nominelt turtall 

eller lavere innenfor samme tidsrom som begrensningen av dreiemomentet skjer, som vist i figur 2. 

Figur 2 

Dreiemomentbegrensning ved kraftig motivering 

 

5.4.2.2  Også andre motiveringstiltak kan brukes dersom det demonstreres overfor typegodkjennings-

myndigheten at de har samme eller høyere nivå av kraftig motivering. 

5.5  Av sikkerhetshensyn og for å muliggjøre selvdiagnostikk med automatisk korrigering er det tillatt å 

anvende en funksjon for å forbigå motiveringen for å kunne frigjøre full motoreffekt forutsatt at 

– den ikke er aktiv i mer enn 30 minutter, 

– den er begrenset til tre aktiveringer i hver periode der operatørmotiveringssystemet er aktivt. 

5.6  Operatørmotiveringssystemet skal deaktiveres når vilkårene for at det ble aktivert, er opphørt. 

Operatørmotiveringssystemet skal bare deaktiveres automatisk dersom årsaken til at det ble aktivert, 

er blitt fjernet. 

5.7  Nærmere opplysninger om framgangsmåtene for aktivering og deaktivering av operatørmotiverings-

systemet er beskrevet i avsnitt 11. 

5.8  Som ledd i søknaden om typegodkjenning i henhold til dette direktiv skal produsenten demonstrere 

for operatøren hvordan motiveringssystemet virker, som angitt i avsnitt 11. 

6. Reagenstilgang 

6.1 Indikator for reagensnivå 

 Maskinen skal være utstyrt med en indikator som tydelig informerer operatøren om reagensnivået i 

reagensbeholderen. Laveste akseptable ytelsesnivå for reagensindikatoren er at den kontinuerlig viser 

reagensnivået når operatørvarslingssystemet nevnt i nr. 4 er aktivert. Reagensindikatoren kan ha 

analog eller digital visning og kan vise nivået som en andel av beholderens fulle kapasitet, mengden 

gjenværende reagens eller anslått gjenværende driftstid. 

6.2 Aktivering av operatørvarslingssystemet 

6.2.1  Operatørvarslingssystemet angitt i nr. 4 skal aktiveres når reagensnivået blir lavere enn 10 % av 

kapasiteten i reagensbeholderen eller ved en høyere prosentdel etter produsentens valg.  
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6.2.2  Varslingen skal være tilstrekkelig tydelig og vises sammen med reagensindikatoren slik at operatøren 

forstår at reagensnivået er lavt. Dersom varslingssystemet omfatter et system for visning av 

meldinger, skal den visuelle varslingen vise en melding som angir lavt reagensnivå (for eksempel 

«lavt urea-nivå», «lavt AdBlue-nivå» eller «lavt reagensnivå»). 

6.2.3  I starten trenger ikke operatørvarslingssystemet å være kontinuerlig aktivert (det trenger f.eks. ikke 

vise en melding hele tiden), men varslingen skal stige i intensitet slik at den blir kontinuerlig når 

reagensnivået nærmer seg null og det punktet der operatørmotiveringssystemet aktiveres, nærmer seg 

(f.eks. blinkefrekvensen hos en lampe). Varslingen skal kulminere med en melding til operatøren på 

et nivå som velges av produsenten, men skal være tilstrekkelig mye sterkere når 

operatørmotiveringssystemet i nr. 6.3 begynner å påvirke maskinens funksjon, enn ved det punktet da 

varslingssystemet først ble aktivert. 

6.2.4  Den kontinuerlige varslingen skal ikke være lett å deaktivere eller overse. Når varslingssystemet 

omfatter et system for visning av meldinger, skal det vises en tydelig melding (for eksempel «fyll på 

urea», «fyll på AdBlue» eller «fyll på reagens»). Den kontinuerlige varslingen kan avbrytes 

midlertidig av andre varslingssignaler som gir viktige meldinger om sikkerhet. 

6.2.5  Det skal ikke være mulig å slå av operatørvarslingssystemet før reagensbeholderen er fylt på til et 

nivå som ikke utløser aktivering. 

6.3 Aktivering av operatørmotiveringssystemet 

6.3.1  Systemet for motivering på lavt nivå beskrevet i nr. 5.3 skal aktiveres når reagensnivået i beholderen 

blir lavere enn 2,5 % av nominell full kapasitet eller ved en høyere prosentdel etter produsentens valg. 

6.3.2  Systemet for kraftig motivering beskrevet i nr. 5.4 skal aktiveres når reagensbeholderen er tom (det 

vil si når doseringssystemet ikke kan hente ytterligere reagens fra beholderen) eller på ethvert nivå 

under 2,5 % av nominell full kapasitet etter produsentens valg. 

6.3.3  Bortsett fra i den utstrekning det er tillatt i henhold til nr. 5.5, skal det ikke være mulig å slå av 

systemet for motivering på lavt nivå eller for kraftig motivering før reagensbeholderen er fylt på til et 

nivå som ikke utløser tilsvarende aktivering. 

7. Overvåking av reagenskvalitet 

7.1  Motoren eller maskinen skal ha en innretning som gjør det mulig å fastslå om det er brukt feil reagens 

i en maskin. 

7.1.1  Produsenten skal angi en minste akseptable reagenskonsentrasjon CDmin som sikrer at NOx-utslippene 

i eksosrøret ikke overstiger terskelverdien på 0,9 g/kWh. 

7.1.1.1  Den korrekte verdien av CDmin skal demonstreres under typegodkjenningen etter framgangsmåten 

angitt i avsnitt 12, og registreres i den utvidede dokumentasjonspakken som angitt i avsnitt 8 i 

vedlegg I. 

7.1.2  Alle reagenskonsentrasjoner som er lavere enn CDmin, skal påvises og med henblikk på anvendelsen 

av avsnitt 7.1 betraktes som feil reagens. 

7.1.3  En særlig teller («reagenskvalitetsteller») skal tildeles reagenskvaliteten. Reagenskvalitetstelleren skal 

telle antall motordriftstimer med feil reagens. 

7.1.3.1  Alternativt kan produsenten gruppere reagenskvalitetsfeilen sammen med en eller flere av de andre 

feilene oppført i avsnitt 8 og 9 i en enkelt teller. 

7.1.4  Nærmere opplysninger om kriterier og mekanismer for aktivering og deaktivering av 

reagenskvalitetstelleren er beskrevet i avsnitt 11. 

7.2 Aktivering av operatørvarslingssystemet 

 Dersom overvåkingssystemet bekrefter at det er brukt feil reagenskvalitet, skal operatørvarslings-

systemet beskrevet i nr. 4, aktiveres. Når varslingssystemet omfatter et system for visning av 

meldinger, skal det vise en melding som angir årsaken til varslingen (for eksempel «feil urea påvist», 

«feil AdBlue påvist» eller «feil reagens påvist»).  
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7.3 Aktivering av operatørmotiveringssystemet 

7.3.1  Systemet for motivering på lavt nivå beskrevet i nr. 5.3 skal aktiveres når reagenskvaliteten ikke blir 

korrigert innen høyst 10 motordriftstimer etter aktivering av operatørvarslingssystemet beskrevet i 

nr. 7.2. 

7.3.2  Systemet for kraftig motivering beskrevet i nr. 5.4 skal aktiveres når reagenskvaliteten ikke blir 

korrigert innen høyst 20 motordriftstimer etter aktivering av operatørvarslingssystemet beskrevet i 

nr. 7.2. 

7.3.3  Antall timer før motiveringssystemet aktiveres, skal reduseres dersom feilen forekommer gjentatte 

ganger, i samsvar med mekanismen beskrevet i avsnitt 11. 

8. Reagensdosering 

8.1  Motoren skal ha en innretning som gjør det mulig å fastslå om doseringen er avbrutt. 

8.2 Reagensdoseringsteller 

8.2.1  Det skal finnes en særlig teller for doseringsfunksjonen («doseringstelleren»). Telleren skal telle 

antall motordriftstimer der det forekommer avbrudd i reagensdoseringen. Dette er ikke nødvendig 

dersom avbruddet er utløst av motorens elektroniske styreenhet (ECU) fordi maskinens driftsforhold 

er av en slik art at maskinens utslipp ikke krever reagensdosering. 

8.2.1.1  Alternativt kan produsenten gruppere reagensdoseringsfeilen sammen med en eller flere av de andre 

feilene oppført i avsnitt 7 og 9 i en enkelt teller. 

8.2.2  Nærmere opplysninger om kriterier og mekanismer for aktivering og deaktivering av reagens-

doseringstelleren er gitt i avsnitt 11. 

8.3 Aktivering av operatørvarslingssystemet 

 Operatørvarslingssystemet beskrevet i nr. 4 skal aktiveres dersom det forekommer et avbrudd i 

doseringen som starter doseringstelleren i samsvar med nr. 8.2.1. Når varslingssystemet omfatter et 

system for visning av meldinger, skal det vise en melding som angir årsaken til varslingen (for 

eksempel «feil i urea-dosering», «feil i AdBlue-dosering» eller «feil i reagensdosering»). 

8.4 Aktivering av operatørmotiveringssystemet 

8.4.1  Systemet for motivering på lavt nivå beskrevet i nr. 5.3 skal aktiveres dersom et avbrudd i 

reagensdoseringen ikke blir korrigert innen høyst 10 motordriftstimer etter aktivering av 

operatørvarslingssystemet beskrevet i nr. 8.3. 

8.4.2  Systemet for kraftig motivering beskrevet i nr. 5.3 skal aktiveres dersom et avbrudd i 

reagensdoseringen ikke blir korrigert innen høyst 20 motordriftstimer etter aktivering av 

operatørvarslingssystemet beskrevet i nr. 8.3. 

8.4.3  Antall timer før motiveringssystemet aktiveres, skal reduseres dersom feilen forekommer gjentatte 

ganger, i samsvar med mekanismen beskrevet i avsnitt 11. 

9. Overvåkingsfeil som kan tilskrives ulovlige inngrep 

9.1  I tillegg til reagensnivå i reagensbeholderen, reagenskvalitet og avbrudd i doseringen skal følgende 

feil overvåkes ettersom de kan tilskrives ulovlige inngrep: 

 i)  hindret EGR-ventil, 

ii)  feil i diagnosesystemet for NOx-kontroll, som beskrevet i nr. 9.2.1. 

9.2 Krav til overvåking 

9.2.1  Diagnosesystemet for NOx-kontroll (NCD) skal overvåkes med henblikk på elektriske feil og fjerning 

eller deaktivering av følere som hindrer systemet i å diagnostisere andre feil nevnt i nr. 6–8 

(overvåking av deler). 

 En ufullstendig liste over følere som påvirker diagnostiseringsevnen, er for eksempel følere som 

direkte måler NOx-konsentrasjon, følere for ureakvalitet og følere som brukes til å overvåke 

reagensdosering, reagensnivå eller reagensforbruk. 

9.2.2  Teller for EGR-ventil 

9.2.2.1  Det skal finnes en egen teller for hindret EGR-ventil. Telleren for EGR-ventilen skal telle antall 

motordriftstimer der den diagnostiske feilkoden som er tilknyttet en hindret EGR-ventil, er bekreftet 

aktiv. 
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9.2.2.1.1  Alternativt kan produsenten gruppere den hindrede EGR-ventilen sammen med en eller flere av de 

andre feilene oppført i avsnitt 7, 8 og 9.2.3 i en enkelt teller. 

9.2.2.2  Nærmere opplysninger om kriterier og mekanismer for aktivering og deaktivering av telleren for 

EGR-ventilen er gitt i avsnitt 11. 

9.2.3  Teller(e) for NCD-systemet 

9.2.3.1  Det skal finnes en egen teller for hver av overvåkingsfeilene angitt i nr. 9.1 ii). Tellerne for NCD-

systemet skal telle antall motordriftstimer der det er bekreftet at den diagnostiske feilkoden som er 

tilknyttet en feil i NCD-systemet, er bekreftet aktiv. Det skal være tillatt å gruppere flere feil i én 

teller. 

9.2.3.1.1  Alternativt kan produsenten gruppere feil i NCD-systemet sammen med en eller flere av de andre 

feilene oppført i avsnitt 7, 8 og 9.2.2 i en enkelt teller. 

9.2.3.2  Nærmere opplysninger om kriterier og mekanismer for aktivering og deaktivering av tellere for NCD-

systemet er gitt i avsnitt 11. 

9.3 Aktivering av operatørvarslingssystemet 

 Operatørvarslingssystemet beskrevet i nr. 4 skal aktiveres dersom noen av feilene angitt i nr. 9.1 

forekommer, og skal angi at det er nødvendig å utføre en reparasjon raskt. Når varslingssystemet 

omfatter et system for visning av meldinger, skal det vise en melding som angir årsaken til varslingen 

(for eksempel «reagensdoseringsventil frakoplet» eller «kritisk utslippsfeil»). 

9.4 Aktivering av operatørmotiveringssystemet 

9.4.1  Systemet for motivering på lavt nivå beskrevet i nr. 5.3 skal aktiveres dersom en feil angitt i nr. 9.1 

ikke blir rettet opp innen høyst 36 motordriftstimer etter aktivering av operatørvarslingssystemet 

beskrevet i nr. 9.3. 

9.4.2  Systemet for kraftig motivering beskrevet i nr. 5.4 skal aktiveres dersom en feil angitt i nr. 9.1 ikke 

blir rettet opp innen høyst 100 motordriftstimer etter aktivering av operatørvarslingssystemet 

beskrevet i nr. 9.3. 

9.4.3  Antall timer før motiveringssystemet aktiveres, skal reduseres dersom feilen forekommer gjentatte 

ganger, i samsvar med mekanismen beskrevet i avsnitt 11. 

9.5  Som et alternativ til kravene i nr. 9.2 kan produsenten plassere en NOx-føler i eksosen. I så tilfelle 

– skal NOx-verdien ikke overstige en terskel på 0,9 g/kWh, 

– skal det være tillatt å bruke en enkelt feilmelding «høy NOx — årsak ukjent», 

– skal det i nr. 9.4.1 stå «innen 10 motordriftstimer», 

– skal det i nr. 9.4.2 stå «innen 20 motordriftstimer», 

10. Demonstrasjonskrav 

10.1 Generelt 

 Under typegodkjenningen skal det demonstreres samsvar med kravene i dette vedlegg ved å utføre 

følgende demonstrasjoner som angitt i tabell 1 og dette avsnitt: 

a)  demonstrasjon av hvordan varslingssystemet aktiveres, 

b)  demonstrasjon av hvordan systemet for motivering på lavt nivå aktiveres, 

c)  demonstrasjon av hvordan systemet for kraftig motivering aktiveres. 

Tabell 1 

Illustrasjon av innholdet av demonstrasjonsprosessen i samsvar med bestemmelsene i nr. 10.3 

og 10.4 i dette tillegg 

Mekanisme Demonstrasjonselementer 

Aktivering av varslingssystem 

som angitt i nr. 10.3. i dette 

tillegg 

– To aktiveringsprøvinger (herunder manglende reagens) 

– Supplerende demonstrasjonselementer, etter relevans 

Aktivering av motivering på lavt 

nivå som angitt i avsnitt 10.4. i 

dette tillegg 

– To aktiveringsprøvinger (herunder manglende reagens) 

– Supplerende demonstrasjonselementer, etter relevans 

– Én prøving av dreiemomentbegrensning 
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Mekanisme Demonstrasjonselementer 

Aktivering av kraftig motivering 

som angitt i avsnitt 10.4.6 i dette 

tillegg 

– To aktiveringsprøvinger (herunder manglende reagens) 

– Supplerende demonstrasjonselementer, etter relevans 

10.2 Motorfamilier og NCD-motorfamilier 

 En motorfamilies eller en NCD-motorfamilies samsvar med kravene i avsnitt 10 kan demonstreres 

ved prøving av en av motorene i familien, forutsatt at produsenten påviser overfor godkjennings-

myndigheten at overvåkingssystemene som er nødvendige for å oppfylle kravene i dette vedlegg, er 

de samme for alle motorer i familien. 

10.2.1  Demonstrasjonen av at overvåkingssystemene for andre motorer i NDC-familien er likeverdige, kan 

for eksempel gjøres ved å legge fram for godkjenningsmyndighetene elementer som algoritmer, 

funksjonsanalyser osv. 

10.2.2  Motoren som skal prøves, skal velges ut av produsenten i samråd med godkjenningsmyndigheten. 

Den kan være den representative motoren i den berørte familien, men trenger ikke være det. 

10.2.3  Dersom motorene i en motorfamilie tilhører en NCD-motorfamilie som allerede er typegodkjent i 

samsvar med nr. 10.2.1 (figur 3), skal denne motorfamiliens samsvar anses å være demonstrert uten 

ytterligere prøving, forutsatt at produsenten demonstrerer overfor myndigheten at overvåkings-

systemene som er nødvendige for å oppfylle kravene i dette vedlegg, er de samme for alle motorer i 

de berørte motorfamiliene og NCD-motorfamiliene. 

Figur 3 

Tidligere demonstrert samsvar for en NCD-motorfamilie 

 

10.3 Demonstrasjon av aktivering av varslingssystemet 

10.3.1  For å demonstrere at varslingssystemet aktiveres i samsvar med kravene skal det gjennomføres to 

prøvinger: manglende reagens, og en av feilkategoriene angitt i avsnitt 7 til 9 i dette vedlegg. 

10.3.2  Utvelging av hvilke feil som skal prøves 

10.3.2.1  For å demonstrere at varslingssystemet aktiveres dersom reagenskvaliteten er feil, skal det velges en 

reagens der den aktive bestanddelen er minst like fortynnet som det produsenten har angitt i samsvar 

med kravene i avsnitt 7 i dette vedlegg. 

Motor-

familie 1 

Samsvar for 

motorfamilie 1 anses 

som demonstrert 

Motor-

familie 1 

Samsvar for NCD-motorfamilie 1 er 

demonstrert for motorfamilie 2 

NCD-motorfamilie 1 
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10.3.2.2  For å demonstrere at varslingssystemet aktiveres i tilfelle av feil som kan tilskrives ulovlige inngrep, 

og som er angitt i avsnitt 9 i dette vedlegg, skal utvelgingen skje i samsvar med følgende krav: 

10.3.2.2.1  Produsenten skal levere en liste over slike potensielle feil til godkjenningsmyndigheten. 

10.3.2.2.2  Den feilen som skal undersøkes ved prøvingen, skal velges av godkjenningsmyndigheten fra listen 

nevnt i nr. 10.3.2.2.1. 

10.3.3  Demonstrasjon 

10.3.3.1  For denne demonstrasjonen skal det det utføres en egen prøving for hver av feilene nevnt i nr. 10.3.1. 

10.3.3.2  Under en prøving skal det ikke forekomme andre feil enn den prøvingen gjelder. 

10.3.3.3  Før prøvingen starter, skal alle diagnostiske feilkoder være slettet. 

10.3.3.4  På anmodning fra produsenten, og forutsatt godkjenningsmyndighetens samtykke, kan feilene som 

skal prøves, simuleres. 

10.3.3.5  Påvisning av andre feil enn manglende reagens. 

 For andre feil enn manglende reagens skal påvisningen av slik feil, så snart den er framkalt eller 

simulert, gjennomføres som følger: 

10.3.3.5.1  NCD-systemet skal reagere på innføringen av en feil som typegodkjenningsmyndigheten har valgt 

som hensiktsmessig i samsvar med bestemmelsene i dette tillegg. Aktiveringen anses å være 

demonstrert dersom den finner sted i to påfølgende NCD-prøvingssykluser i samsvar med nr. 10.3.3.7 

i dette tillegg. 

 Dersom det er angitt i overvåkingsbeskrivelsen og godkjenningsmyndigheten har fastslått at en 

bestemt overvåkingsenhet trenger mer enn to NCD-prøvingssykluser for å gjennomføre overvåkingen, 

kan antallet NCD-prøvingssykluser økes til tre. 

 De enkelte NCD-prøvingssyklusene i demonstrasjonsprøvingen kan skilles ved avstengning av 

motoren. Tiden til neste start av motoren skal ta hensyn til eventuell overvåking som kan forekomme 

etter at motoren er avstengt, og eventuelle vilkår som må være oppfylt for at overvåking skal finne 

sted ved neste oppstart. 

10.3.3.5.2  Demonstrasjonen av aktiveringen av varslingssystemet anses for å være fullført dersom varslings-

systemet ved slutten av hver demonstrasjonsprøving som er utført i samsvar med nr. 10.3.2.1, er blitt 

korrekt aktivert, og den diagnostiske feilkoden for den valgte feilen har fått statusen «bekreftet og 

aktiv». 

10.3.3.6  Påvisning av manglende reagens 

 For å demonstrere aktivering av varslingssystemet i tilfelle av manglende reagens, skal motorsystemet 

kjøre i én eller flere NCD-prøvingssykluser etter produsentens skjønn. 

10.3.3.6.1  Demonstrasjonen skal starte med et reagensnivå i beholderen som skal avtales mellom produsenten og 

godkjenningsmyndigheten, men som skal utgjøre minst 10 % av beholderens nominelle kapasitet. 

10.3.3.6.2  Varslingssystemet anses å ha fungert korrekt dersom følgende vilkår er oppfylt samtidig: 

a)  varslingssystemet er blitt aktivert med en reagenstilgang som er høyere enn eller lik 10 % av 

reagensbeholderens kapasitet, og 

b)  det «kontinuerlige» varslingssystemet er blitt aktivert med en reagenstilgang som er høyere enn 

eller lik verdien oppgitt av produsenten i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 6 i dette vedlegg. 

10.3.3.7  NCD-prøvingssyklus 

10.3.3.7.1  NCD-prøvingssyklusen som i henhold til dette avsnitt 10 kan anvendes for å demonstrere at NCD-

systemet virker som det skal, er NRTC-syklusen med varmstart. 

10.3.3.7.2  På produsentens anmodning og med godkjenningsmyndighetens samtykke kan det for en gitt 

overvåkingsenhet anvendes en alternativ NCD-prøvingssyklus (f.eks. NRSC-syklus). Anmodningen 

skal inneholde elementer (tekniske betraktninger, simulerings- og prøvingsresultater osv.) som 

demonstrerer   
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a)  resultatene av den alternative prøvingssyklusen i en overvåkingsenhet som skal brukes under 

reelle driftsforhold, og 

b)  at gjeldende NCD-prøvingssyklus angitt i nr. 10.3.3.7.1 har vist seg å være mindre egnet for den 

aktuelle overvåkingen. 

10.3.4  Demonstrasjonen av aktiveringen av varslingssystemet anses for å være fullført dersom varslings-

systemet ved slutten av hver demonstrasjonsprøving utført i samsvar med nr. 10.3.3, er blitt korrekt 

aktivert. 

10.4 Demonstrasjon av aktivering av motiveringssystemet 

10.4.1  Demonstrasjonen av aktiveringen av motiveringssystemet skal foretas ved prøvinger som utføres på 

en prøvingsbenk for motorer. 

10.4.1.1  Alle deler eller delsystemer som ikke er fysisk montert på motorsystemet, som følere for 

omgivelsestemperatur, nivåfølere samt varslings- og informasjonssystemer for operatører, som kreves 

for å utføre demonstrasjonene, skal være tilkoplet motorsystemet for dette formål, eller skal simuleres 

på en måte som godtas av godkjenningsmyndigheten.  

10.4.1.2  Dersom produsenten velger det, og forutsatt godkjenningsmyndighetens samtykke, kan 

demonstrasjonsprøvingene utføres på en komplett maskin eller maskiner enten ved å montere 

maskinen på en passende prøvingsbenk eller ved å kjøre den på en testbane under kontrollerte forhold. 

10.4.2  Prøvingssekvensen skal demonstrere aktiveringen av motiveringssystemet i tilfelle manglende 

reagens og i tilfelle en av feilene som er angitt i avsnitt 7, 8 eller 9 i dette vedlegg. 

10.4.3  For denne demonstrasjonen gjelder som følger: 

a)  godkjenningsmyndigheten skal i tillegg til manglende reagens velge en av feilene angitt i 

avsnitt 7, 8 eller 9 i dette vedlegg som tidligere er blitt brukt i demonstrasjonen av aktiveringen 

av varslingssystemet, 

b)  med godkjenningsmyndighetens samtykke kan produsenten framskynde prøvingen ved å 

simulere oppnåelsen av et visst antall driftstimer, 

c)  oppnåelsen av den dreiemomentbegrensning som kreves for motivering på lavt nivå, kan 

demonstreres samtidig som den generelle godkjenningsprosessen for motorytelse gjennomføres i 

samsvar med dette direktiv. I så tilfelle kreves det ikke separat måling av dreiemomentet under 

demonstrasjonen av motiveringssystemet, 

d)  kraftig motivering skal demonstreres i samsvar med kravene i nr. 10.4.6 i dette tillegg. 

10.4.4  Produsenten skal dessuten demonstrere motiveringssystemets funksjon under feilforholdene angitt i 

avsnitt 7, 8 eller 9 i dette vedlegg, og som ikke er blitt valgt til demonstrasjonsprøvingene beskrevet i 

avsnitt 10.4.1–10.4.3. 

 Disse tilleggsdemonstrasjonene kan utføres ved å legge fram for godkjenningsmyndigheten et teknisk 

tilfelle som bruker som dokumentasjon algoritmer, funksjonsanalyser og resultatene av tidligere 

prøvinger. 

10.4.4.1  Disse tilleggsdemonstrasjonene skal særlige demonstrere overfor godkjenningsmyndigheten at 

mekanismen for dreiemomentbegrensning som er installert i motorens elektroniske styreenhet, er 

riktig. 

10.4.5  Demonstrasjon av systemet for motivering på lavt nivå 

10.4.5.1  Denne demonstrasjonen starter når varslingssystemet, eller eventuelt det «kontinuerlige» varslings-

systemet, er blitt aktivert som følge av påvisningen av en feil som er valgt av godkjennings-

myndigheten. 

10.4.5.2  Når systemet kontrolleres for sin reaksjon på manglende reagens i beholderen, skal motorsystemet 

kjøres til reagenstilgangen har nådd en verdi på 2,5 prosent av beholderens nominelle fulle kapasitet 

eller den verdien som produsenten har oppgitt i samsvar med nr. 6.3.1 i dette vedlegg, der systemet 

for motivering på lavt nivå skal begynne virke. 

10.4.5.2.1  Med godkjenningsmyndighetens samtykke kan produsenten simulere kontinuerlig drift ved å ta 

reagens ut av beholderen, enten mens motoren kjører eller når den er stoppet. 

10.4.5.3  Når systemet kontrolleres for sin reaksjon på andre feil enn manglende reagens i beholderen, skal 

motorsystemet kjøre i det relevante antall driftstimer angitt i tabell 3 i dette tillegg, eller etter 

produsentens valg, inntil den relevante telleren har nådd den verdien der systemet for motivering på 

lavt nivå blir aktivert. 
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10.4.5.4  Demonstrasjonen av systemet for motivering på lavt nivå skal anses som fullført dersom produsenten 

på slutten av hver demonstrasjonsprøving utført i samsvar med nr. 10.4.5.2 og 10.4.5.3, har 

demonstrert for godkjenningsmyndigheten at motorens elektroniske styreenhet har aktivert 

mekanismen for dreiemomentbegrensning. 

10.4.6  Demonstrasjon av systemet for kraftig motivering 

10.4.6.1  Denne demonstrasjonen skal starte fra en tilstand der systemet for motivering på lavt nivå tidligere er 

aktivert, og kan utføres som en fortsettelse av prøvingene som er gjennomført for å demonstrere 

systemet for motivering på lavt nivå. 

10.4.6.2  Når systemet kontrolleres for sin reaksjon på manglende reagens i beholderen, skal motorsystemet 

kjøres til reagensbeholderen er tom eller har nådd en verdi på under 2,5 prosent av beholderens 

nominelle fulle kapasitet, der systemet med kraftig motivering ifølge produsenten vil bli aktivert. 

10.4.6.2.1  Med godkjenningsmyndighetens samtykke kan produsenten simulere kontinuerlig drift ved å ta 

reagens ut av beholderen, enten mens motoren kjører eller når den er stoppet. 

10.4.6.3  Når systemet kontrolleres for sin reaksjon på andre feil enn manglende reagens i beholderen, skal 

motorsystemet kjøre i det relevante antall driftstimer angitt i tabell 3 i dette tillegg, eller etter 

produsentens valg inntil den relevante telleren har nådd den verdien der systemet med kraftig 

motivering blir aktivert. 

10.4.6.4  Demonstrasjonen av systemet for kraftig motivering skal anses å være fullført dersom produsenten 

ved slutten av hver demonstrasjonsprøving utført i samsvar med nr. 10.4.6.2 og 10.4.6.3, har 

demonstrert for godkjenningsmyndigheten at mekanismen for kraftig motivering nevnt i dette 

vedlegg, er blitt aktivert. 

10.4.7  Alternativt, og forutsatt godkjenningsmyndighetens samtykke kan produsenten velge å demonstrere 

motiveringsmekanismene på en komplett maskin i samsvar med kravene i nr. 5.4, enten ved å montere 

maskinen på en passende prøvingsbenk eller ved å kjøre den på en testbane under kontrollerte forhold. 

10.4.7.1  Maskinen skal kjøres inntil telleren som er tilknyttet den valgte feilen, har nådd det relevante antall 

driftstimer angitt i tabell 3 i dette tillegg, eller eventuelt inntil reagensbeholderen er tom eller har nådd 

nivået under 2,5 prosent av beholderens nominelle fulle kapasitet, der produsenten har valgt å aktivere 

systemet for kraftig motivering. 

11. Beskrivelse av mekanismene for aktivering og deaktivering av operatørvarslings- og  

-motiveringssystemene 

11.1  For å utfylle kravene i dette vedlegg om mekanismene for aktivering og deaktivering av 

operatørvarslings- og -motiveringssystemene angir dette avsnitt 11 de tekniske kravene til disse 

aktiverings- og deaktiveringsmekanismene. 

11.2 Mekanismer for aktivering og deaktivering av varslingssystemet 

11.2.1  Operatørvarslingssystemet skal aktiveres når den diagnostiske feilkoden (DTC) tilknyttet en NOx-

kontrollfeil som fører til aktivering av systemet, har den status som er angitt i tabell 2 i dette tillegg. 

Tabell 2 

Aktivering av operatørvarslingssystemet 

Feiltype DTC-status for aktivering av varslingssystemet 

Dårlig reagenskvalitet bekreftet og aktiv 

Avbrudd i doseringen bekreftet og aktiv 

Hindret EGR-ventil bekreftet og aktiv 

Feil i overvåkingssystemet bekreftet og aktiv 

NOx-terskel, om relevant bekreftet og aktiv 
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11.2.2  Operatørvarslingssystemet skal deaktiveres når diagnosesystemet konkluderer med at feilen tilknyttet 

den aktuelle varslingen ikke lenger er til stede, eller når opplysningene, herunder de diagnostiske 

feilkodene tilknyttet feilene som fører til aktivering av systemet, slettes av et skanneverktøy. 

11.2.2.1  Krav til sletting av «opplysninger om NOx-kontroll» 

11.2.2.1.1  Sletting/tilbakestilling av «opplysninger om NOx-kontroll» ved hjelp av et skanneverktøy 

 På anmodning fra skanneverktøyet skal følgende opplysninger slettes fra dataminnet eller 

tilbakestilles til verdien angitt i dette tillegg (se tabell 3). 

Tabell 3 

Sletting/tilbakestilling av «opplysninger om NOx-kontroll» ved hjelp av et skanneverktøy 

Opplysninger om NOx-kontroll Kan slettes 
Kan 

tilbakestilles 

Alle diagnostiske feilkoder X  

Verdien for telleren med høyest antall motordriftstimer  X 

Antall motordriftstimer fra NCD-telleren/tellerne  X 

11.2.2.1.2  Opplysninger om NOx-kontroll skal ikke slettes selv om maskinens batteri koples fra. 

11.2.2.1.3.  Det skal bare være mulig å slette «opplysninger om NOx-kontroll» når motoren er slått av. 

11.2.2.1.4  Når «opplysninger om NOx-kontroll», herunder diagnostiske feilkoder, er slettet, skal alle 

tellervisninger tilknyttet disse feilene og som er angitt i dette vedlegg, ikke slettes, men tilbakestilles 

til verdien angitt i det relevante avsnitt i dette vedlegg. 

11.3 Mekanismen for aktivering og deaktivering av operatørmotiveringssystemet 

11.3.1  Operatørmotiveringssystemet skal aktiveres når varslingssystemet er aktivt og telleren tilknyttet den 

typen NOx-kontrollfeil som fører til at systemet aktiveres, har nådd verdien angitt i tabell 4 i dette 

tillegg. 

11.3.2  Operatørmotiveringssystemet skal deaktiveres når systemet ikke lenger påviser feil som fører til at 

systemet aktiveres, eller dersom opplysningene, herunder diagnostiske feilkoder tilknyttet NOx-

kontrollfeil som fører til at systemet aktiveres, er blitt slettet ved hjelp av et skanneverktøy eller et 

vedlikeholdsverktøy. 

11.3.3  Operatørmotiveringssystemet skal aktiveres eller deaktiveres umiddelbart alt etter som, i samsvar med 

bestemmelsene i avsnitt 6 i dette vedlegg etter vurdering av mengden reagens i reagensbeholderen. I 

så tilfelle skal mekanismene for aktivering eller deaktivering ikke avhenge av statusen for eventuelle 

tilknyttede diagnostiske feilkoder. 

11.4 Tellermekanisme 

11.4.1  Generelt 

11.4.1.1  For at systemet skal oppfylle kravene i dette vedlegg, skal det omfatte minst fire tellere som 

registrerer det antall timer motoren har vært i drift mens systemet har påvist noen av følgende feil: 

a)  feil reagenskvalitet, 

b)  avbrudd i reagensdoseringen, 

c)  hindret EGR-ventil, 

d)  feil i NCD-systemet i henhold til avsnitt 9.1 ii) i dette vedlegg. 

11.4.1.1.1  Alternativt kan produsenten bruke en eller flere tellere for gruppering av feilene angitt i nr. 11.4.1.1.  
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11.4.1.2  Hver av tellerne skal telle opp til den høyeste verdien i en 2 byte-teller med en oppløsning på 1 time, 

og skal lagre denne verdien med mindre vilkårene for å nullstille telleren er oppfylt. 

11.4.1.3  En produsent kan bruke et overvåkingssystem med en enkelt eller flere tellere for NCD-systemet. En 

enkelt teller kan akkumulere det samlede antall timer der to eller flere ulike feil som er relevante for 

den aktuelle typen teller har forekommet, men ingen av feilene kan ha vart den tiden som den enkelte 

telleren viser. 

11.4.1.3.1  Når produsenten beslutter å bruke et NCD-system med flere tellere, skal systemet kunne tildele en 

særlig teller i systemet for hver feil som er relevant for den aktuelle typen teller, i samsvar med dette 

vedlegg. 

11.4.2  Prinsipp for tellermekanismen 

11.4.2.1  Hver av tellerne skal fungere som følger: 

11.4.2.1.1  Dersom telleren starter på null, skal den begynne å telle så snart en feil som er relevant for telleren, 

påvises og den tilsvarende diagnostiske feilkoden (DTC) har statusen angitt i tabell 2. 

11.4.2.1.2  Ved gjentatte feil har produsenten valget mellom følgende to framgangsmåter: 

 i)  Dersom en enkelt overvåkingshendelse inntreffer og feilen som opprinnelig aktiverte telleren, 

ikke lenger kan påvises, eller dersom feilen er blitt slettet av et skanneverktøy eller et 

vedlikeholdsverktøy, skal telleren stanse, og verdien lagres. Dersom telleren slutter å telle når 

systemet for kraftig motivering er aktivt, skal telleren stå fryst på verdien angitt i tabell 4 i dette 

tillegg, eller på en verdi som er høyere enn eller lik tellerverdien for kraftig motivering minus 30 

minutter. 

 ii)  Telleren skal stå fryst på verdien angitt i tabell 4 i dette tillegg, eller på en verdi som er høyere 

enn eller lik tellerverdien for kraftig motivering minus 30 minutter. 

11.4.2.1.3  Dersom overvåkingssystemet bare har en enkelt teller, skal denne fortsette å telle dersom en NOx-

kontrollfeil som er relevant for denne telleren, er blitt påvist og den tilsvarende diagnostiske feilkoden 

(DTC) har statusen «bekreftet og aktiv». Den skal stanse, og en av verdiene angitt i avsnitt 11.4.2.1.2 

skal lagres dersom ingen NOx-kontrollfeil som fører til at telleren aktiveres, påvises, eller dersom alle 

feil som er relevante for telleren, er blitt slettet av et skanneverktøy eller et vedlikeholdsverktøy. 

Tabell 4 

Tellere og motivering 

 

DTC-status for 

aktivering av 

varslingssystemet 

Tellerverdi for 

motivering på lavt nivå 

Tellerverdi for 

kraftig motivering 
Fryst verdi i telleren 

Reagens-

kvalitetsteller 

bekreftet og aktiv ≤ 10 timer ≤ 20 timer ≥ 90 % av tellerverdi 

for kraftig motivering 

Doserings-

teller 

bekreftet og aktiv ≤ 10 timer ≤ 20 timer ≥ 90 % av tellerverdi 

for kraftig motivering 

Teller for 

EGR-ventil 

bekreftet og aktiv ≤ 36 timer ≤ 100 timer ≥ 95 % av tellerverdi 

for kraftig motivering 

Overvåkings-

systemteller 

bekreftet og aktiv ≤ 36 timer ≤ 100 timer ≥ 95 % av tellerverdi 

for kraftig motivering 

NOx-terskel, 

om relevant 

bekreftet og aktiv ≤ 10 timer ≤ 20 timer ≥ 90 % av tellerverdi 

for kraftig motivering 
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11.4.2.1.4  Når tellerens verdi er fryst, skal telleren nullstilles når overvåkingsenhetene som er relevante for den, 

har kjørt minst én full overvåkingssyklus uten å ha påvist feil, og ingen feil som er relevante for 

telleren, er blitt påvist i løpet av 40 motordriftstimer siden telleren sist ble stanset og verdien lagret  

(se figur 4). 

11.4.2.1.5  Telleren skal fortsette å telle fra det punkt der den ville ha blitt stanset og verdien lagret dersom en 

feil som er relevant for telleren, påvises i en periode der telleren er fryst (se figur 4). 

11.5 Beskrivelse av mekanismene for aktivering og deaktivering og tellernes virkemåte 

11.5.1  I dette nummer beskrives mekanismene for aktivering og deaktivering og tellernes virkemåte for noen 

typiske tilfeller. Tallene og beskrivelsene i nr. 11.5.2, 11.5.3 og 11.5.4 er gitt bare som eksempler i 

dette vedlegg, og bør ikke betraktes som eksempler på kravene i dette direktiv eller som endelige 

uttalelser om de berørte prosessene. Tellertimene i figur 6 og 7 viser til de høyeste verdiene for kraftig 

motivering i tabell 4. For enkelhets skyld blir for eksempel ikke det faktum at varslingssystemet også 

vil være aktivt når motiveringssystemet er aktivt, nevnt i disse beskrivelsene. 

Figur 4 

Reaktivering og nullstilling av en teller etter en periode der dens verdi har vært fryst 

 

11.5.2  Figur 5 beskriver funksjonen til aktiverings- og deaktiveringsmekanismene ved overvåking av 

reagenstilgangen i fem tilfeller: 

– eksempel på bruk 1: operatøren fortsetter å bruke maskinen til tross for varslingen, helt til 

maskinen slutter å virke. 

– eksempel på påfylling 1 («tilstrekkelig» påfylling): operatøren fyller på reagensbeholderen slik at 

et nivå over grenseverdien på 10 % nås. Varsling og motivering deaktiveres. 

– eksempel på påfylling 2 og 3 («utilstrekkelig» påfylling): varslingssystemet aktiveres. 

Varslingsnivået avhenger av mengden tilgjengelig reagens. 

– eksempel på påfylling 4 («svært utilstrekkelig» påfylling): motivering på lavt nivå aktiveres 

umiddelbart.  
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Figur 5 

Reagenstilgang 

 

11.5.3  I figur 6 beskrives tre tilfeller av feil reagenskvalitet: 

– eksempel på bruk 1: operatøren fortsetter å bruke maskinen til tross for varslingen, helt til 

maskinen slutter å virke. 

– eksempel på reparasjon 1 («dårlig» eller «uærlig» reparasjon): etter at maskinen har sluttet å virke, 

skifter operatøren reagenskvalitet, men skifter den igjen like etter til en med dårlig kvalitet. 

Motiveringssystemet reaktiveres umiddelbart, og maskinen slutter å virke etter 2 motordriftstimer, 

– eksempel på reparasjon 2 («god» reparasjon): etter at maskinen har sluttet å virke, korrigerer 

operatøren kvaliteten på reagensen. En tid etter dette fyller han imidlertid på igjen en reagens med 

dårlig kvalitet. Varslingen, motiveringen og tellingen starter igjen fra null.  
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Figur 6 

Påfylling av reagens med dårlig kvalitet 

 

11.5.4  I figur 7 beskrives tre eksempler på feil i ureadoseringssystemet: Denne figuren beskriver også 

prosessen som gjelder i tilfelle overvåkingsfeil som beskrevet i avsnitt 9 i dette vedlegg. 

– eksempel på bruk 1: operatøren fortsetter å bruke maskinen til tross for varslingen, helt til 

maskinen slutter å virke. 

– eksempel på reparasjon 1 («god» reparasjon): etter at maskinen har sluttet å virke, reparerer 

operatøren doseringssystemet. Etter en tid oppstår det en ny feil med doseringssystemet. 

Varslingen, motiveringen og tellingen starter igjen fra null. 

– eksempel på reparasjon 2 («dårlig» reparasjon): under motivering på lavt nivå 

(dreiemomentbegrensning) reparerer operatøren doseringssystemet. Kort tid etter slutter imidlertid 

doseringssystemet igjen å virke. Systemet for motivering på lavt nivå reaktiveres umiddelbart, og 

telleren starter om fra den verdien den hadde på reparasjonstidspunktet.  
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Figur 7 

Feil i reagensdoseringssystemet 

s 

12. Demonstrasjon av minste akseptable reagenskonsentrasjon CDmin 

12.1  Produsenten skal demonstrere den korrekte verdien av CDmin under typegodkjenningen ved å utføre 

varmstartdelen av NRTC-syklusen ved bruk av en reagens med konsentrasjonen CDmin. 

12.2  Prøvingen skal følge de(n) egnede NCD-syklusen(e) eller produsentens angitte forkondisjonerings-

syklus slik at et NOx-kontrollsystem med lukket sløyfe kan tilpasse seg kvaliteten på reagensen med 

konsentrasjonen CDmin. 

12.3  Utslippene av forurensende stoffer som denne prøvingen gir, skal være lavere enn NOx-

grenseverdiene angitt i nr. 7.1.1 i dette vedlegg. 
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Tillegg 2 

Krav til kontrollområde for motorer i trinn IV 

1. Motorkontrollområde 

 Kontrollområdet (se figur 1) defineres som følger: 

 turtallsområde: turtall A til høyt turtall, 

 der: 

 turtall A = lavt turtall + 15 % (høyt turtall - lavt turtall). 

 Høyt turtall og lavt turtall som angitt i vedlegg III eller, dersom produsenten på grunnlag av alternativet angitt 

i avsnitt 1.2.1 i vedlegg III velger å bruke metoden i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 96, endringsserie 

03, skal definisjonen i nr. 2.1.33 og 2.1.37 til UN-ECE-reglement nr. 96, endringsserie 03, brukes. 

 Dersom det målte motorturtallet A ligger innenfor ± 3 % av motorturtallet oppgitt av produsenten, skal de 

oppgitte motorturtallene brukes. Dersom toleransen overskrides for noen av prøvingsturtallene, skal de målte 

motorturtallene brukes. 

2.  Følgende motordriftsforhold skal unntas fra prøvingen: 

a)  punkter under 30 % av høyeste dreiemoment, 

b)  punkter under 30 % av høyeste effekt, 

 Produsenten kan anmode om at den tekniske tjenesten under sertifiseringen/typegodkjenningen unntar 

driftspunkter fra kontrollområdet angitt i avsnitt 1 og 2 i dette tillegg. Dersom typegodkjenningsmyndigheten 

gir sitt samtykke, kan den tekniske tjenesten godta unntaket, forutsatt at produsenten kan demonstrere at 

motoren aldri kan være i drift ved slike punkter når den brukes i en maskinkombinasjon. 

Figur 1 

Kontrollområde 
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VEDLEGG II 

I vedlegg II til direktiv 97/68/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

a)  overskriften til avsnitt 3 skal lyde: 

 «DRIVSTOFFTILFØRSEL FOR DIESELMOTORER» 

b)  avsnitt 4 skal lyde: 

«4.  DRIVSTOFFTILFØRSEL FOR BENSINMOTORER (*) 

4.1  Forgasser:  ...........................................................................................................................................  

4.1.1  Merke(r):  ............................................................................................................................................  

4.1.2  Type(r): ...............................................................................................................................................  

4.2  Indirekte innsprøyting: ettpunkts eller flerpunkts:  ..............................................................................  

4.2.1  Merke(r):  ............................................................................................................................................  

4.2.2  Type(r): ...............................................................................................................................................  

4.3  Direkte innsprøyting:  ..........................................................................................................................  

4.3.1  Merke(r):  ............................................................................................................................................  

4.3.2  Type(r): ...............................................................................................................................................  

4.4  Drivstoffstrøm [g/h] og luft/drivstoff-forhold ved nominelt turtall og full gass:», 

c)  nytt avsnitt 5, 6 og 7 skal lyde: 

«5.  VENTILINNSTILLING 

5.1  Største ventilløftehøyder og åpnings- og lukkevinkler i forhold til dødpunktene, eller tilsvarende 

opplysninger:  ......................................................................................................................................  

5.2  Referanse- og/eller innstillingsområder(*) 

5.3  System for variabel ventilinnstilling (dersom det finnes og ved innsuging og/eller eksos) 

5.3.1  Type: kontinuerlig eller på/av(*) 

5.3.2  Variabel kamvinkelfase.  .....................................................................................................................  

6.  MANIFOLDTYPER 

6.1  Plassering, størrelse og antall 

7.  TENNINGSSYSTEM 

7.1  Tennspole 

7.1.1  Merke(r):  ............................................................................................................................................  

7.1.2  Type(r): ...............................................................................................................................................  

7.1.3  Antall:  .................................................................................................................................................  

7.2  Tennplugg(er):  ....................................................................................................................................  

7.2.1  Merke(r):  ............................................................................................................................................  

7.2.2  Type(r): ...............................................................................................................................................  

7.3  Magnet: ...............................................................................................................................................  

7.3.1  Merke(r):  ............................................................................................................................................  

7.3.2  Type(r): ...............................................................................................................................................  

7.4  Tenningsinnstilling:  ............................................................................................................................   
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7.4.1  Statisk fortenning i forhold til høyeste dødpunkt [veivakselens roteringsgrad]  ..................................  

7.4.2  Eventuell fortenningskurve:  .............................................................................................................. » 

  
(*) Stryk det som ikke passer. 

2)  I tillegg 2 gjøres følgende endringer: 

a)  avsnitt 1.8 skal lyde: 

 «1.8 System for etterbehandling av eksos(*):  ................................................................................................ » 

  

(*) Dersom punktet ikke gjelder, merk som «ikke relevant», 

b)  tabellen i avsnitt 2.2 skal lyde: 

 

«Repre-

sentativ 

motor(*) 

Motorer i familien (**) 

Motortype      

Ant. sylindre      

Nominelt turtall (min-1)      

Drivstofftilførsel per takt (mm3) for dieselmotorer, 

drivstoffstrøm (g/h) for bensinmotorer, ved 

nominell nettoeffekt 

     

Nominell nettoeffekt (kW)      

Turtall ved høyeste effekt: (min-1)      

Høyeste nettoeffekt (kW)      

Turtall ved høyeste dreiemoment: (min-1)      

Drivstofftilførsel per takt (mm3) for dieselmotorer, 

drivstoffstrøm(g/h) for bensinmotorer, ved høyeste 

dreiemoment 

     

Høyeste dreiemoment      

Lavt tomgangsturtall: (min-1)      

Sylindervolum (i % av representativ motor) 100»     

(*) For nærmere opplysninger se tillegg 1. 

(**) For nærmere opplysninger se tillegg 3. 
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VEDLEGG III 

I vedlegg III til direktiv 97/68/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Nr. 1.2 skal lyde: 

«1.2. Valg av prøvingsmetode 

 Prøvingen skal foretas med motoren montert på en prøvingsbenk og koplet til et dynamometer. 

1.2.1  Prøvingsmetode for trinn I, II, IIIA, IIIB og IV 

 Prøvingen skal gjennomføres i samsvar med metoden i dette vedlegg, men dersom produsenten velger 

det, skal prøvingsmetoden angitt i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 96, endringsserie 03, komme til 

anvendelse. 

 I tillegg gjelder følgende krav: 

 i)  holdbarhetskravene fastsatt i vedlegg 5 til dette vedlegg, 

 ii)  bestemmelsene om motorkontrollområde fastsatt i nr. 8.6 i vedlegg I (bare motorer i trinn IV), 

 iii)  CO2-rapporteringskravene fastsatt i tillegg 6 til dette vedlegg, for motorer prøvet i samsvar med 

metoden i dette vedlegg. Når det gjelder motorer som prøves i samsvar med metoden i vedlegg 4B 

til UN-ECE-reglement nr. 96, endringsserie 03, skal tillegg 7 til dette vedlegg få anvendelse, 

 iv)  referansedrivstoffet i vedlegg V til dette direktiv skal brukes til motorer som prøves i samsvar med 

kravene i dette vedlegg. Referansedrivstoffet i vedlegg V til dette direktiv skal brukes til motorer 

som prøves i samsvar med kravene i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 96, endringsserie 03. 

1.2.1.1  Dersom produsenten i samsvar med nr. 8.6.2 i vedlegg I velger å bruke prøvingsmetoden angitt i vedlegg 

4B til UN-ECE-reglement nr. 96, endringsserie 03, for å prøve motorer i trinn I, II, IIIA eller IIIB, skal 

prøvingssyklusene angitt i nr. 3.7.1 brukes.» 

2)  Tillegg 5 skal lyde: 

«Tillegg 5 

Krav til holdbarhet 

1.  KONTROLL AV HOLDBARHET FOR MOTORER MED KOMPRESJONSTENNING I TRINN 

IIIA OG TRINN IIIB 

 Dette tillegg får anvendelse bare på motorer med kompresjonstenning i trinn IIIA og IIIB. 

1.1  Produsentene skal bestemme en forringelsesfaktor (DF) for hvert regulerte forurensende stoff for alle 

motorfamilier i trinn IIIA og IIIB. Forringelsesfaktorene skal brukes ved prøvinger for 

typegodkjenning og ved prøvinger som foretas under produksjonsprosessen. 

1.1.1  Prøving for å bestemme forringelsesfaktorer skal utføres på følgende måte: 

1.1.1.1  Produsenten skal foreta holdbarhetsprøving for å akkumulere motordriftstimer i henhold til en 

prøvingsplan som i samsvar med solid teknisk vurdering anses som representativ for motorer i bruk 

når det gjelder karakterisering av forringelsen av utslippsytelsen. Holdbarhetsprøvingsperioden skal 

normalt utgjøre minst et tidsrom som tilsvarer en firedel av utslippsperioden (EDP). 

 Driftstimer kan akkumuleres ved å kjøre motoren på en dynamometerprøvingsbenk eller under 

faktiske driftsforhold. Akselerert holdbarhetsprøving kan benyttes ved å gjennomføre planen for 

driftstidsakkumulering med en høyere belastningsfaktor enn det som forekommer ved normal bruk. 

Akselerasjonsfaktoren som forbinder antall holdbarhetsprøvingstimer for motoren med tilsvarende 

antall utslippstimer, bestemmes av motorprodusenten på grunnlag av solid teknisk vurdering. 

 I løpet av holdbarhetsprøvingsperioden kan ingen utslippsfølsomme komponenter repareres eller 

skiftes ut utover det som er fastsatt i den vanlige vedlikeholdsplanen som produsenten har anbefalt.  
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 Motoren som skal prøves, og dens delsystemer eller deler som skal brukes til å bestemme 

forringelsesfaktorer for eksosutslipp for en motorfamilie, eller for motorfamilier med tilsvarende 

utslippskontrollteknikk, skal velges ut av motorprodusenten i samsvar med solid teknisk vurdering. 

Kriteriet er at motoren som skal prøves, er representativ for utslippsforringelsesegenskapene til de 

motorfamiliene som benytter de resulterende forringelsesfaktorene ved typegodkjenning. Motorer 

med annen innvendig diameter og slaglengde, annen oppbygging, andre luftinntakssystemer, andre 

drivstoffsystemer kan anses som likeverdige når det gjelder utslippsforringelsesegenskaper, dersom 

det foreligger rimelig teknisk grunnlag for dette. 

 Forringelsesfaktorer fra andre produsenter kan brukes dersom det foreligger et rimelig grunnlag for å 

anse teknikken som likeverdig når det gjelder utslippsforringelse, og det foreligger bevis for at 

prøvingene er utført i samsvar med de angitte kravene. Utslippsprøving skal utføres i samsvar med 

metodene angitt i dette direktiv for den motoren som skal prøves, etter innkjøringen, men før noen 

form for prøving av driftstidsakkumulering, og når holdbarhetsprøvingen er avsluttet. Utslippsprøving 

kan også utføres ved intervaller i perioden for driftstidsakkumulering, og brukes til å bestemme 

forringelsestendensen. 

1.1.1.2  Driftstidsakkumuleringsprøving eller utslippsprøving utført for å bestemme forringelse, trenger ikke å 

foregå under tilsyn av godkjenningsmyndigheten. 

1.1.1.3  Bestemmelse av forringelsesfaktorer ut fra holdbarhetsprøving 

 En additiv forringelsesfaktor defineres som den verdien som framkommer ved å trekke 

utslippsverdien bestemt ved begynnelsen av utslippsperioden, fra utslippsverdien som er bestemt for å 

representere utslippsytelsen ved utløpet av utslippsperioden. 

 En multiplikativ forringelsesfaktor defineres som utslippsnivået bestemt ved utløpet av 

utslippsperioden, dividert med utslippsverdien registrert ved begynnelsen av utslippsperioden. 

 Separate forringelsesfaktorer skal bestemmes for hvert av de forurensende stoffene som omfattes av 

lovgivningen. Når det gjelder fastsettelse av en forringelsesfaktor i forhold til NOx + HC-standarden 

for en additiv forringelsesfaktor, bestemmes dette ut fra summen av de forurensende stoffene, uten 

hensyn til at en negativ forringelse for ett forurensende stoff ikke kan oppveie forringelsen for et 

annet. For en multiplikativ forringelsesfaktor for NOx + HC skal separate forringelsesfaktorer for HC 

og NOx bestemmes og anvendes separat ved beregning av de forringede utslippsnivåene ut fra et 

utslippsprøvingsresultat, før de resulterende forringelsesverdiene for NOx og HC kombineres for å 

fastslå om standarden er oppfylt. 

 Dersom prøvingen ikke gjennomføres for hele utslippsperioden, bestemmes utslippsverdiene ved 

utløpet av utslippsperioden ved at utslippsforringelsestendensen som er fastlagt for prøvingsperioden, 

ekstrapoleres til hele utslippsperioden. 

 Når resultater fra utslippsprøvingen er registrert periodisk gjennom holdbarhetsprøvingsperioden, skal 

standardmetoder for statistisk behandling som bygger på god praksis, brukes for å bestemme 

utslippsnivåene ved utløpet av utslippsperioden; en analyse av statistisk signifikans kan brukes ved 

bestemmelse av de endelige utslippsverdiene. 

 Dersom resultatet av beregningen er en verdi lavere enn 1,00 for en multiplikativ forringelsesfaktor, 

eller lavere enn 0,00 for en additiv forringelsesfaktor, skal forringelsesfaktoren være henholdsvis 1,0 

eller 0,00. 

1.1.1.4  Med godkjenning fra vedkommende typegodkjenningsmyndighet kan en produsent bruke 

forringelsesfaktorer fastsatt på grunnlag av resultatene av holdbarhetsprøvinger utført for å bestemme 

forringelsesfaktorer for typegodkjenning av motorer med kompresjonstenning beregnet på tunge 

veigående kjøretøyer. Denne muligheten tillates dersom det er teknisk likeverdighet mellom motoren 

på det veigående kjøretøyet som er underlagt prøving, og motorfamilien for ikke-veigående kjøretøyer 

som forringelsesfaktorene skal anvendes på med sikte på typegodkjenning. Forringelsesfaktorene fra 

resultatene av holdbarhetsprøvinger av utslipp fra motorer på veigående kjøretøyer, skal beregnes på 

grunnlag av verdiene for utslippsperiodene definert i avsnitt 3. 

1.1.1.5  Dersom en motorfamilie bruker etablert teknologi, kan det brukes en analyse basert på god teknisk 

praksis, i stedet for prøving for å bestemme en forringelsesfaktor for denne motorfamilien, forutsatt at 

typegodkjenningsmyndigheten godkjenner dette. 

1.2 Opplysninger om forringelsesfaktor i søknader om typegodkjenning 

1.2.1  I søknader om godkjenning av motorfamilier med kompresjonstenning som ikke bruker noen 

etterbehandlingsinnretning, skal det angis additive forringelsesfaktorer for hvert forurensende stoff. 

1.2.2  I søknader om godkjenning av motorfamilier med kompresjonstenning som bruker en 

etterbehandlingsinnretning, skal det angis multiplikative forringelsesfaktorer for hvert forurensende 

stoff. 

1.2.3  Produsenten skal på anmodning framlegge for vedkommende typegodkjenningsmyndighet 

opplysninger som dokumenterer forringelsesfaktorene. Dette vil vanligvis omfatte resultater fra 

utslippsprøving, plan for driftstidsakkumulering, vedlikeholdsprosedyrer samt, om nødvendig, 

opplysninger som dokumenterer teknisk vurdering av teknologisk likeverdighet.  



Nr. 40/358 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2021 

 

2.  KONTROLL AV HOLDBARHET FOR MOTORER MED KOMPRESJONSTENNING I TRINN IV 

2.1 Generelt 

2.1.1  Dette avsnitt får anvendelse bare på motorer med kompresjonstenning i trinn IV. På anmodning fra 

produsenten kan det anvendes også på motorer med kompresjonstenning i trinn IIIA og IIIB som et 

alternativ til kravene i avsnitt 1 i dette tillegg. 

2.1.2  Avsnitt 2 beskriver framgangsmåtene for å velge ut motorer som skal prøves i en plan for 

driftstidsakkumulering for å bestemme forringelsesfaktorer med henblikk på typegodkjenning og 

kontroll av produksjonssamsvar for motorer i trinn IV. Forringelsesfaktorene skal anvendes i samsvar 

med nr. 2.4.7 på de utslippene som er målt i samsvar med vedlegg III til dette direktiv. 

2.1.3  Driftstidsakkumuleringsprøving eller utslippsprøving utført for å bestemme forringelse, trenger ikke å 

foregå under tilsyn av godkjenningsmyndigheten. 

2.1.4  Dette avsnitt 2 inneholder også en nærmere beskrivelse av utslippstilknyttet og ikke-utslippstilknyttet 

vedlikehold som bør eller kan utføres på motorer som inngår i en plan for driftstidsakkumulering. 

Slikt vedlikehold skal være i samsvar med vedlikehold som er utført på motorer i bruk, og skal 

meddeles til eiere av nye motorer. 

2.1.5  På anmodning fra produsenten kan typegodkjenningsmyndigheten tillate bruk av forringelsesfaktorer 

som har blitt bestemt ved bruk av alternative metoder til dem som er angitt i nr. 2.4.1–2.4.5. I dette 

tilfellet må produsenten dokumentere overfor godkjenningsmyndigheten at de alternative metodene 

som er brukt, ikke er mindre strenge enn dem som er fastsatt i nr. 2.4.1–2.4.5. 

2.2 Definisjoner 

 I avsnitt 2 i tillegg 5 menes med følgende definisjoner: 

2.2.1  «aldringssyklus» den maskin- eller motordrift (hastighet, belastning, effekt) som skal utføres under 

driftstidsakkumuleringen, 

2.2.2  «kritiske utslippstilknyttede deler» deler som i hovedsak er utformet for kontroll av utslipp, det vil si 

alle systemer for etterbehandling av eksos, motorens elektroniske styreenhet og dens tilhørende følere 

og aktuatorer, og eksosresirkuleringssystemet (heretter kalt «EGR-systemet»), herunder alle 

tilhørende filtre, kjølere, reguleringsventiler og rør, 

2.2.3  «kritisk utslippstilknyttet vedlikehold» vedlikehold som skal utføres på kritiske utslippstilknyttede 

deler, 

2.2.4  «utslippstilknyttet vedlikehold» vedlikehold som i vesentlig grad påvirker utslippene eller 

sannsynligvis vil påvirke forringelsen av kjøretøyets eller motorens utslippsytelser ved normal drift, 

2.2.5  «motorfamilie/etterbehandlingssystem» en produsents gruppering av motorer som oppfyller 

definisjonen på motorfamilie, men som dessuten er gruppert i motorer som bruker tilsvarende 

systemer for etterbehandling av eksos, 

2.2.6  «ikke-utslippstilknyttet vedlikehold» vedlikehold som ikke i vesentlig grad påvirker utslippene eller 

ikke varig påvirker forringelsen av maskinens eller motorens utslippsytelser ved normal drift etter at 

vedlikeholdet er utført, 

2.2.7  «plan for driftstidsakkumulering» aldringssyklus og driftstidsakkumuleringsperiode for å bestemme 

forringelsesfaktorene for motorfamilien/etterbehandlingssystemet. 

2.3 Valg av motorer for å bestemme forringelsesfaktorer for utslippsperioden 

2.3.1  Motorene skal velges fra en motorfamilie i henhold til definisjonen i avsnitt 6 i vedlegg I til dette 

direktiv for den utslippsprøving som gjennomføres for å bestemme forringelsesfaktorer for 

utslippsperioden. 

2.3.2  Motorer fra forskjellige motorfamilier kan dessuten kombineres i familier på grunnlag av den typen 

system for etterbehandling av eksos som brukes. For å kunne plassere motorer med forskjellige 

sylinderoppstillinger men med samme tekniske spesifikasjoner og samme montering av systemene for 

etterbehandling av eksos, i samme familie av etterbehandlingssystemer, må produsenten kunne 

dokumentere overfor godkjenningsmyndigheten at disse motorsystemene har tilsvarende 

utslippsreduserende ytelser. 

2.3.3  Motorprodusenten skal velge ut én motor som representerer motorfamilien/etterbehandlingssystemet i 

samsvar med nr. 2.3.2, for den prøving som skal gjennomføres i henhold til planen for 

driftstidsakkumulering definert i nr. 2.4.2, og skal oversende opplysningene til typegodkjennings-

myndigheten før prøvingen starter.  
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2.3.3.1  Dersom typegodkjenningsmyndigheten bestemmer at det verst tenkelige utslippsnivået fra 

motorfamilien/etterbehandlingssystemet bedre kan karakteriseres av en annen motor, skal 

prøvingsmotoren utvelges i fellesskap av typegodkjenningsmyndigheten og motorprodusenten. 

2.4. Bestemmelse av forringelsesfaktorer for utslippsperioden 

2.4.1 Generelt 

 Forringelsesfaktorer som får anvendelse på en motorfamilie/etterbehandlingssystem, utarbeides fra de 

utvalgte motorene på grunnlag av en plan for driftstidsakkumulering som omfatter periodisk prøving 

av gass- og partikkelutslipp gjennom NRSC- og NRTC-prøvinger. 

2.4.2 Plan for driftstidsakkumulering 

 Planer for driftstidsakkumulering kan etter produsentens valg utføres ved å la en maskin utstyrt med 

den utvalgte motoren kjøre etter en driftsbasert eller en dynamometerbasert plan. 

2.4.2.1  Driftsbaserte og dynamometerbaserte planer for driftstidsakkumulering 

2.4.2.1.1  Produsenten skal bestemme driftsakkumuleringens og aldringssyklusens form og varighet i samsvar 

med god teknisk praksis. 

2.4.2.1.2  Produsenten skal bestemme prøvingspunktene for måling av gass- og partikkelutslipp i NRTC-

syklusen med varmstart og NRSC-syklusen. Det minste antall prøvingspunkter skal være tre, ett i 

begynnelsen, ett omtrent i midten og ett i slutten av planen for driftstidsakkumulering. 

2.4.2.1.3  Utslippsverdiene ved startpunktet og sluttpunktet for utslippsperioden beregnet i samsvar med 

nr. 2.4.5.2 skal ligge innenfor de grenseverdiene som gjelder for motorfamilien, selv om individuelle 

utslippsresultater fra prøvingspunktene kan overstige disse grenseverdiene. 

2.4.2.1.4  På anmodning fra produsenten og forutsatt godkjenningsmyndighetens samtykke er det bare 

nødvendig å kjøre én prøvingssyklus (enten NRTC med varmstart eller NRSC) på hvert 

prøvingspunkt, mens den andre prøvingssyklusen bare kjøres på begynnelsen og slutten av planen for 

driftstidsakkumulering. 

2.4.2.1.5  For motorer med konstant turtall, motorer under 19 kW, motorer over 560 kW, motorer beregnet på 

bruk i fartøyer for fart på innlands vannveier og motorer til framdrift av skinnegående motorvogner 

og lokomotiver skal bare NRSC-syklusen kjøres ved hvert prøvingspunkt. 

2.4.2.1.6  Planene for driftstidsakkumulering kan være forskjellige for forskjellige motorfamilier/ 

etterbehandlingssystemer. 

2.4.2.1.7  Planene for driftstidsakkumulering kan være kortere enn utslippsperioden, men skal ikke være kortere 

enn det som tilsvarer minst én firedel av den relevante utslippsperiode angitt i avsnitt 3 i dette tillegg. 

2.4.2.1.8  Framskyndet aldring er tillatt dersom planen for driftstidsakkumulering tilpasses på grunnlag av 

drivstofforbruk. Tilpasningen skal være basert på forholdet mellom typisk drivstofforbruk i bruk og 

drivstofforbruket under aldringssyklusen, men drivstofforbruket under aldringssyklusen skal ikke 

overstige det typiske drivstofforbruket i bruk med mer enn 30 %. 

2.4.2.1.9  På anmodning fra produsenten og forutsatt godkjenningsmyndighetens samtykke kan alternative 

metoder for framskyndet aldring tillates. 

2.4.2.1.10  Planen for driftstidsakkumulering skal beskrives i sin helhet i søknaden om typegodkjenning og 

rapporteres til typegodkjenningsmyndigheten før prøvingen starter. 

2.4.2.2  Dersom typegodkjenningsmyndigheten beslutter at det skal utføres ytterligere målinger mellom 

punktene valgt av produsenten, skal den informere produsenten om dette. Den reviderte planen for 

driftstidsakkumulering skal utarbeides av produsenten og godkjennes av typegodkjennings-

myndigheten. 

2.4.3 Prøving av motorer 

2.4.3.1  Stabilisering av motorsystem  
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2.4.3.1.1  For hver motorfamilie/etterbehandlingssystem skal produsenten bestemme hvor mange timer 

maskinen eller motoren må kjøre før motorens etterbehandlingssystem har stabilisert seg. Dersom 

godkjenningsmyndigheten anmoder om det, skal produsenten gjøre de dataene og den analysen som 

er brukt til å bestemme dette, tilgjengelige. Alternativt kan produsenten velge å kjøre maskinen eller 

motoren mellom 60 og 125 timer eller tilsvarende lenge i aldringssyklus for å stabilisere motorens 

etterbehandlingssystem. 

2.4.3.1.2  Slutten på stabiliseringsperioden i henhold til nr. 2.4.3.1.1 skal anses som begynnelsen på planen for 

driftstidsakkumulering. 

2.4.3.2  Prøving under driftstidsakkumulering 

2.4.3.2.1  Etter stabilisering skal motoren kjøres i henhold til den planen for driftstidsakkumulering som 

produsenten har valgt, som beskrevet i nr. 2.3.2. Med de tidsintervallene produsenten har valgt og 

typegodkjenningsmyndigheten eventuelt også har fastsatt i samsvar med nr. 2.4.2.2, skal motoren 

prøves for gass- og partikkelutslipp i NRTC-syklus med varmstart og NRSC-syklus. 

 Produsenten kan velge å måle utslippene av forurensende stoffer før systemet for etterbehandling av 

eksos og etter systemet for etterbehandling av eksos. 

 Dersom det er blitt avtalt at bare én prøvingssyklus (NRTC med varmstart eller NRSC) skal kjøres 

ved hvert prøvingspunkt, skal den andre prøvingssyklusen (NRTC med varmstart eller NRSC) 

gjennomføres i begynnelsen og slutten av planen for driftstidsakkumulering i samsvar med nr. 

2.4.2.1.4. 

 For motorer med konstant turtall, motorer under 19 kW, motorer over 560 kW, motorer beregnet på 

bruk i fartøyer for fart på innlands vannveier og motorer til framdrift av skinnegående motorvogner 

og lokomotiver skal bare NRSC-syklusen kjøres ved hvert prøvingspunkt i samsvar med nr. 2.4.2.1.5. 

2.4.3.2.2  Under planen for driftstidsakkumulering skal det utføres vedlikehold på motoren i samsvar med 

nr. 2.5. 

2.4.3.2.3  Under planen for driftstidsakkumulering kan det utføres ikke-planlagt vedlikehold på motoren eller 

maskinen, for eksempel dersom produsentens vanlige diagnosesystem har påvist et problem som 

skulle ha vært varslet til operatøren som en feil. 

2.4.4 Rapportering 

2.4.4.1  Resultatene av alle utslippsprøvinger (NRTC med varmstart og NRSC) som er foretatt under planen 

for driftstidsakkumulering, skal gjøres tilgjengelig for typegodkjenningsmyndigheten. Dersom en 

utslippsprøving erklæres ugyldig, skal produsenten gi en forklaring på hvorfor prøvingen er blitt 

erklært ugyldig. I slike tilfeller skal nye utslippsprøvinger utføres i løpet av de følgende 

100 driftstimene. 

2.4.4.2  Produsenten skal oppbevare i sine registre alle opplysninger om utslippsprøvinger og vedlikehold som 

er utført på motoren under planen for driftstidsakkumulering. Disse opplysningene skal oversendes til 

godkjenningsmyndigheten sammen med resultatene av utslippsprøvingene som er utført innenfor 

rammen av planen for driftstidsakkumulering. 

2.4.5 Bestemmelse av forringelsesfaktorer 

2.4.5.1  For hvert forurensende stoff som måles i NRTC-syklusen med varmstart og NRSC-syklusen og på 

hvert prøvingspunkt under planen for driftstidsakkumulering, skal det utføres en regresjonsanalyse 

med «beste tilnærming» på grunnlag av alle prøvingsresultatene. Resultatene av hver prøving for 

hvert forurensende stoff skal uttrykkes med samme antall desimaler som grenseverdien for den 

berørte motorfamilie for det aktuelle forurensende stoffet, pluss en desimal. 

 Dersom bare én prøvingssyklus (NRTC med varmstart eller NRSC) kjøres ved hvert prøvingspunkt, 

skal regresjonsanalysen i samsvar med nr. 2.4.2.1.4 eller 2.4.2.1.5 bare foretas på grunnlag av 

prøvingsresultatene fra prøvingssyklusen kjørt ved hvert prøvingspunkt. 

 På anmodning fra produsenten og forutsatt typegodkjenningsmyndighetens forhåndssamtykke skal en 

ikke-lineær regresjon være tillatt. 

2.4.5.2  Utslippsverdiene for hvert forurensende stoff i begynnelsen av planen for driftstidsakkumulering og 

ved sluttpunktet for utslippsperioden som gjelder for den motoren som prøves, skal beregnes ut fra 

regresjonsligningen. Dersom planen for driftstidsakkumulering er kortere enn utslippsperioden, skal 

utslippsverdiene ved sluttpunktet for utslippsperioden bestemmes ved ekstrapolering av 

regresjonsligningen i samsvar med nr. 2.4.5.1. 
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 Dersom utslippsverdiene brukes for motorfamilier i samme motorfamilie/etterbehandlingssystem men 

med forskjellige utslippsperioder, skal utslippsverdiene ved sluttpunktet for utslippsperioden beregnes 

på nytt for hver utslippsperiode gjennom ekstrapolering eller interpolering av regresjonsligningen i 

samsvar med nr. 2.4.5.1. 

2.4.5.3  Forringelsesfaktoren for hvert forurensende stoff er definert som forholdet mellom de anvendte 

utslippsverdiene ved sluttpunktet for utslippsperioden og på begynnelsen av planen for 

driftstidsakkumulering (multiplikativ forringelsesfaktor). 

 På anmodning fra produsenten og forutsatt typegodkjenningsmyndighetens forhåndssamtykke kan en 

supplerende forringelsesfaktor anvendes for hvert forurensende stoff. Den supplerende 

forringelsesfaktoren defineres som forskjellen mellom de beregnede utslippsverdiene ved sluttpunktet 

for utslippsperioden og på begynnelsen av planen for driftstidsakkumulering. 

 Et eksempel på bestemmelse av forringelsesfaktorer ved hjelp av lineær regresjon er vist for NOx-

utslipp i figur 1. 

 Det skal ikke være tillatt å blande multiplikative og supplerende forringelsesfaktorer for ett og samme 

sett av forurensende stoffer. 

 Dersom resultatet av beregningen er en verdi på mindre enn 1,00 for en multiplikativ 

forringelsesfaktor, eller mindre enn 0,00 for en supplerende forringelsesfaktor, skal forringelses-

faktoren være henholdsvis 1,0 eller 0,00. 

 Dersom det i samsvar med nr. 2.4.2.1.4 er blitt avtalt at bare én prøvingssyklus (NRTC med varmstart 

eller NRSC) skal kjøres ved hvert prøvingspunkt, og den andre prøvingssyklusen (NRTC med 

varmstart eller NRSC) kjøres bare på begynnelsen og slutten av planen for driftstidsakkumulering, 

skal forringelsesfaktoren som er beregnet for prøvingssyklusen som er kjørt ved hvert prøvingspunkt, 

også få anvendelse for den andre prøvingssyklusen. 

Figur 1 

Eksempel på bestemmelse av forringelsesfaktor 

 

2.4.6 Tildelte forringelsesfaktorer 

2.4.6.1  Som et alternativ til å bruke en plan for driftstidsakkumulering for å bestemme forringelsesfaktorer 

kan motorprodusentene velge å bruke følgende tildelte multiplikative forringelsesfaktorer: 

Prøvingssyklus CO HC NOx PM 

NRTC-syklus 1,3 1,3 1,15 1,05 

NRSC 1,3 1,3 1,15 1,05 

 Supplerende forringelsesfaktorer tildeles ikke. Det skal ikke være tillatt å gjøre tildelte multiplikative 

forringelsesfaktorer om til supplerende forringelsesfaktorer.  
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 Dersom tildelte forringelsesfaktorer brukes, skal produsenten gi typegodkjenningsmyndigheten solid 

dokumentasjon på at det er rimelig å anta at de utslippsreduserende delene har den holdbarhet som 

tilsvarer de tildelte faktorene. Dokumentasjonen kan bygge på konstruksjonsanalyse eller prøvinger 

eller en kombinasjon av disse. 

2.4.7 Anvendelse av forringelsesfaktorer 

2.4.7.1  Motorene skal overholde utslippsgrensene for hvert enkelt forurensende stoff som gjelder for 

motorfamilien, etter at forringelsesfaktorene er anvendt på prøvingsresultatet målt i samsvar med 

vedlegg III (veide verdier for spesifikke utslipp av partikler og hver enkelt gass, etter prøvingssyklus). 

Avhengig av type forringelsesfaktor (DF) skal følgende bestemmelser gjelde: 

– multiplikativ: (veide verdier for spesifikke utslipp av partikler og hver enkelt gass, etter 

prøvingssyklus) * DF ≤ utslippsgrenseverdi 

– supplerende: (veide verdier for spesifikke utslipp av partikler og hver enkelt gass, etter 

prøvingssyklus) + DF ≤ utslippsgrenseverdi 

 Dersom produsenten på grunnlag av alternativet angitt i nr. 1.2.1 i dette vedlegg velger å bruke 

metoden i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 96, endringsserie 03, kan den veide verdien for 

spesifikt utslipp etter prøvingssyklus eventuelt inkludere justering for uregelmessig regenerering. 

2.4.7.2  For en multiplikativ forringelsesfaktor for NOx + HC skal separate forringelsesfaktorer for HC og 

NOx bestemmes og anvendes separat ved beregning av de forringede utslippsnivåene ut fra et 

utslippsprøvingsresultat, før de resulterende forringelsesverdiene for NOx og HC kombineres for å 

fastslå om utslippsgrenseverdien er overholdt. 

2.4.7.3  Produsenten kan velge å overføre de forringelsesfaktorene som er beregnet for en motorfamilie/ 

etterbehandlingssystem, til et motorsystem som ikke tilhører samme motorfamilie/etterbehandlings-

system. I slike tilfeller skal produsenten dokumentere overfor godkjenningsmyndigheten at 

motorsystemet som motorfamilien/etterbehandlingssystemet opprinnelig ble prøvd på, og 

motorsystemet som forringelsesfaktorene overføres til, har tilsvarende tekniske spesifikasjoner og 

krav til montering i maskinen, og at utslippene fra en slik motor eller et slikt motorsystem, er like. 

 Dersom forringelsesfaktorene overføres til et motorsystem med en annen utslippsperiode, skal 

forringelsesfaktorene beregnes på nytt for den aktuelle utslippsperiode gjennom ekstrapolering eller 

interpolering av regresjonsligningen i samsvar med nr. 2.4.5.1. 

2.4.7.4  Forringelsesfaktorene for hvert forurensende stoff i hver av de aktuelle prøvingssyklusene skal 

registreres i prøvingsresultatdokumentet fastsatt i tillegg 1 til vedlegg VII. 

2.4.8 Kontroll av produksjonssamsvar 

2.4.8.1  Produksjonssamsvar med hensyn til oppfyllelse av utslippsverdier kontrolleres på grunnlag av 

avsnitt 5 i vedlegg I. 

2.4.8.2  Produsenten kan velge å måle utslippene av forurensende stoffer før et eventuelt system for 

etterbehandling av eksos samtidig som typegodkjenningsprøvingen utføres. Ved å gjøre dette kan 

produsenten utvikle en egen uformell forringelsesfaktor for motoren og etterbehandlingssystemet, 

som kan brukes av produsenten som et hjelpemiddel til kontroll ved produksjonslinjens avslutning. 

2.4.8.3  Med henblikk på typegodkjenning skal bare forringelsesfaktorene beregnet i samsvar med nr. 2.4.5 

eller 2.4.6 registreres i prøvingsresultatdokumentet fastsatt i tillegg 1 til vedlegg VII. 

2.5 Vedlikehold 

 Med henblikk på planen for driftstidsakkumulering skal vedlikehold utføres i samsvar med 

produsentens håndbok for service og vedlikehold. 

2.5.1 Utslippstilknyttet planlagt vedlikehold 

2.5.1.1  Alt utslippstilknyttet planlagt vedlikehold som skal utføres mens motoren kjører, som skal utføres 

under en plan for driftstidsakkumulering, må gjennomføres med tilsvarende intervaller som er angitt i 

produsentens vedlikeholdsinstrukser til eieren av maskinen eller motoren. Denne vedlikeholdsplanen 

kan oppdateres etter behov under hele planen for driftstidsakkumulering, forutsatt at ingen 

vedlikeholdsoperasjoner slettes fra vedlikeholdsplanen etter at operasjonen er utført på prøvings-

motoren. 

2.5.1.2  Motorprodusenten skal for driftstidsakkumuleringsplanen angi innstilling, rengjøring, vedlikehold 

(når det er nødvendig) og planlagt utskifting av følgende deler: 

– filtre og kjølere i eksosresirkuleringssystemet 

– ventil for positiv veivhusventilasjon, når det er relevant  
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– drivstoffinnsprøytingsspisser (bare rengjøring tillatt) 

– drivstoffinnsprøytingsdyser 

– turboladere 

– motorens elektroniske styreenhet og tilhørende følere og aktuatorer 

– etterbehandlingssystem for partikler (herunder tilhørende deler) 

– etterbehandlingssystem for NOx (herunder tilhørende deler) 

– eksosresirkuleringssystem, herunder alle tilhørende reguleringsventiler og rør 

– alle andre systemer for etterbehandling av eksos. 

2.5.1.3  Kritisk utslippstilknyttet planlagt vedlikehold skal bare utføres dersom det skal utføres når maskinen 

er i bruk, og nødvendigheten av å utføre slikt vedlikehold skal meddeles eieren av maskinen. 

2.5.2 Endringer i planlagt vedlikehold 

2.5.2.1  Produsenten skal oversende en anmodning til typegodkjenningsmyndigheten om godkjenning av alt 

nytt planlagt vedlikehold som produsenten ønsker å utføre under planen for driftstidsakkumulering, 

og deretter anbefale til eierne av maskinene og motorene. Anmodningen skal følges av data som 

begrunner behovet for nytt planlagt vedlikehold og vedlikeholdsintervallet. 

2.5.3 Ikke-utslippstilknyttet planlagt vedlikehold 

2.5.3.1  Ikke-utslippstilknyttet planlagt vedlikehold som er rimelig og teknisk nødvendig (for eksempel 

oljeskift, utskiftning av oljefilter, utskiftning av drivstoffilter, utskiftning av luftfilter, vedlikehold av 

kjølesystem, justering av tomgangsturtall, turtallsregulator, dreiemoment for motorbolt, ventilspill, 

innsprøytningsspill, justering av spenningen i drivreimer osv.) kan utføres på motorer eller maskiner 

som er utvalgt til planen for driftstidsakkumulering, ved de minst hyppige intervallene som 

produsenten har anbefalt til eieren (dvs. ikke ved de intervallene som er anbefalt for større 

vedlikehold). 

2.5.4 Reparasjon 

2.5.4.1  Reparasjoner av deler i et motorsystem utvalgt for prøving i en plan for driftstidsakkumulering, skal 

bare utføres som følge av svikt i en del eller funksjonssvikt i motorsystemet. Reparasjon av selve 

motoren, utslippskontrollsystemet eller drivstoffsystemet er tillatt bare i den utstrekning som er angitt 

i nr. 2.5.4.2. 

2.5.4.2  Dersom selve motoren, utslippskontrollsystemet eller drivstoffsystemet svikter under planen for 

driftstidsakkumulering, skal driftstidsakkumuleringen anses som ugyldig, og en ny driftstids-

akkumulering skal påbegynnes med et nytt motorsystem, med mindre de sviktende delene erstattes med 

tilsvarende deler som har vært gjennom et tilsvarende antall timers driftstidsakkumulering. 

3.  UTSLIPPSPERIODE FOR MOTORER I TRINN IIIA, IIIB OG IV 

3.1  Produsentene skal bruke utslippsperioden fra tabell 1 i dette avsnitt. 

Tabell 1 

Utslippsperiode for motorer med kompresjonstenning i trinn IIIA, IIIB og IV (timer). 

Kategori (effektområde) Utslippsperiode (timer) 

≤ 37 kW 

(motorer med konstant turtall) 

3000 

≤ 37 kW 

(motorer med variabelt turtall) 

5000 

> 37 kW 8000 

Motorer til framdrift av fartøyer for fart på 

innlands vannveier 

10000 

Skinnegående motorvogner og lokomotiver 10000.» 
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3)  Nytt tillegg 6 og 7 skal lyde: 

Tillegg 6 

Bestemmelse av CO2-utslipp for motorer i trinn I, II, IIIA, IIIB og IV 

1. Innledning 

1.1  I dette tillegg fastsettes bestemmelsene og prøvingsmetodene for rapportering av CO2-utslipp for alle trinn 

fra I til IV. Dersom produsenten på grunnlag av alternativet angitt i nr. 1.2.1 i dette vedlegg velger å bruke 

metoden i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 96, endringsserie 03, skal tillegg 7 til dette vedlegg 

komme til anvendelse. 

2. Generelle krav 

2.1  CO2-utslippene skal bestemmes over den relevante prøvingssyklus som er angitt i nr. 1.1 i vedlegg III i 

samsvar med henholdsvis avsnitt 3 (NRSC) eller avsnitt 4 (NRTC med varmstart) i vedlegg III. For trinn 

IIIB skal CO2-utslippene bestemmes i NRTC-syklus med varmstart. 

2.2  Prøvingsresultatene skal rapporteres som gjennomsnittlige bremsespesifikke verdier for syklusen og 

uttrykkes i enheten g/kWh. 

2.3  Dersom produsenten velger å gjennomføre NRSC som en prøvingssyklus bestående av trinnvise 

prøvingsfaser (RMC-prøving), skal enten henvisningene til NRTC i dette tillegg eller kravene i tillegg 7 til 

vedlegg III få anvendelse. 

3. Bestemmelse av CO2-utslipp 

3.1 Måling i råeksos 

 Dette avsnittet skal gjelde dersom CO2 måles i råeksos. 

3.1.1  Måling 

 CO2 i råeksosen som slippes ut av motoren som er levert til prøving, skal måles med en ikke-dispersiv 

infrarød (NDIR) analysator i samsvar med henholdsvis nr. 1.4.3.2 (NRSC) eller nr. 2.3.3.2 (NRTC) i 

tillegg 1 til vedlegg III. 

 Målesystemet skal oppfylle linearitetskravene i nr. 1.5 i tillegg 2 til vedlegg III. 

 Målesystemet skal oppfylle kravene i henholdsvis nr. 1.4.1 (NRSC) eller nr. 2.3.1 (NRTC) i tillegg 1 til 

vedlegg III. 

3.1.2  Evaluering av data 

 De relevante dataene skal registreres og lagres i samsvar med henholdsvis nr. 3.7.4 (NRSC) eller  

nr. 4.5.7.2 (NRTC) i vedlegg III. 

3.1.3  Beregning av gjennomsnittlige utslipp for syklusen 

 Dersom målingen gjøres på tørr basis, skal korreksjonen for tørre/våte forhold i samsvar med henholdsvis 

nr. 1.3.2 (NRSC) eller nr. 2.1.2.2 (NRTC) i tillegg 3 til vedlegg III få anvendelse. 

 For NRSC skal massen av CO2 (g/h) beregnes for hver enkelt prøvingsfase i samsvar med nr. 1.3.4 i 

tillegg 3 til vedlegg III. Strømningshastigheten i eksosen skal bestemmes i samsvar med nr. 1.2.1–1.2.5 i 

tillegg 1 til vedlegg III. 

 For NRTC skal massen av CO2 (g/prøving) beregnes i samsvar med nr. 2.1.2.1 i tillegg 3 til vedlegg III. 

Strømningshastigheten i eksosen skal bestemmes i samsvar med nr. 2.2.3 i tillegg 1 til vedlegg III. 

3.2. Måling i fortynnet eksos 

 Dette avsnittet skal gjelde dersom CO2 måles i fortynnet eksos. 

3.2.1  Måling 

 CO2 i fortynnet eksos som slippes ut av motoren som er levert til prøving, skal måles med en ikke-

dispersiv infrarød (NDIR) analysator i samsvar med henholdsvis nr. 1.4.3.2 (NRSC) eller nr. 2.3.3.2 

(NRTC) i tillegg 1 til vedlegg III. Fortynning av eksosen skal gjøres med filtrert omgivelsesluft, syntetisk 

luft eller nitrogen. Gjennomstrømningskapasiteten i fullstrømssystemet skal være stor nok til fullt ut å 

fjerne vannkondensering i fortynnings- og prøvetakingssystemene. 

 Målesystemet skal oppfylle linearitetskravene i nr. 1.5 i tillegg 2 til vedlegg III. 

 Målesystemet skal oppfylle kravene i henholdsvis nr. 1.4.1 (NRSC) eller nr. 2.3.1 (NRTC) i tillegg 1 til 

vedlegg III.  
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3.2.2  Evaluering av data 

 De relevante dataene skal registreres og lagres i samsvar med henholdsvis nr. 3.7.4 (NRSC) eller nr. 

4.5.7.2 (NRTC) i vedlegg III. 

3.2.3  Beregning av gjennomsnittlige utslipp for syklusen 

 Dersom målingen gjøres på tørr basis, skal korreksjonen for tørre/våte forhold i samsvar med henholdsvis 

nr. 1.3.2 (NRSC) eller nr. 2.1.2.2 (NRTC) i tillegg 3 til vedlegg III få anvendelse. 

 For NRSC skal massen av CO2 (g/h) beregnes for hver enkelt prøvingsfase i samsvar med nr. 1.3.4 i 

tillegg 3 til vedlegg III. Strømningshastigheten til den fortynnede eksosen skal bestemmes i samsvar med 

nr. 1.2.6 i tillegg 1 til vedlegg III. 

 For NRTC skal massen av CO2 (g/prøving) beregnes i samsvar med nr. 2.2.3 i tillegg 3 til vedlegg III. 

Strømningshastigheten til den fortynnede eksosen skal bestemmes i samsvar med nr. 2.2.1 i tillegg 3 til 

vedlegg III. 

 Bakgrunnskorreksjon skal anvendes i samsvar med nr. 2.2.3.1.1 i tillegg 3 til vedlegg III. 

3.3 Beregning av bremsespesifikke utslipp 

3.3.1.  NRSC 

 Bremsespesifikke utslipp eCO2 (g/kWh) skal beregnes på følgende måte: 

 

 der: 

 Pi = Pm,i + PAE,i 

 og 

CO2 mass,i er massen av CO2 for den enkelte prøvingsfase (g/h) 

Pm,i er målt effekt for den enkelte prøvingsfase (kW) 

PAE,i er hjelpeinnretningenes effekt for den enkelte prøvingsfase (kW) 

WF,i er vektfaktor for den enkelte prøvingsfase. 

3.3.2.  NRTC-syklus 

 Det syklusarbeid som er nødvendig for å beregne bremsespesifikke CO2-utslipp, skal bestemmes i samsvar 

med nr. 4.6.2 i vedlegg III. 

 Bremsespesifikke utslipp eCO2 (g/kWh) skal beregnes på følgende måte: 

eCO2 =
 mCO2,hot 

Wact,hot 

 der: 

mCO2, hot er massen av utslippene av CO2 ved NRTC med varmstart (g) 

Wact, hot er det faktiske syklusarbeidet ved NRTC med varmstart (kWh) 

 ______  
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Tillegg 7 

Alternativ bestemmelse av CO2-utslipp 

1. Innledning 

 Dersom produsenten på grunnlag av alternativet angitt i nr. 1.2.1 i dette vedlegg velger å bruke metoden i 

vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 96, endringsserie 03, skal bestemmelsene og prøvingsmetodene for 

rapportering av CO2-utslipp fastsatt i tillegget komme til anvendelse. 

2. Generelle krav 

2.1  CO2-utslipp og drivstofforbruk skal bestemmes gjennom NRTC-syklus med varmstart i samsvar med  

nr. 7.8.3 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 96, endringsserie 03. 

2.2.  Prøvingsresultatene skal rapporteres som gjennomsnittlige bremsespesifikke verdier for syklusen og 

uttrykkes i enheten g/kWh. 

3. Bestemmelse av CO2-utslipp 

3.1 Måling i råeksos 

 Dette avsnittet skal gjelde dersom CO2 måles i råeksos. 

3.1.1  Måling 

 CO2 i råeksosen som slippes ut av motoren som er levert til prøving, skal måles med en ikke-dispersiv 

infrarød (NDIR) analysator i samsvar med henholdsvis nr. 9.4.6 (NRSC) i vedlegg 4B til UN-ECE-

reglement 96, endringsserie 03. 

 Målesystemet skal oppfylle linearitetskravene i nr. 8.1.4 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 96, 

endringsserie 03. 

 Målesystemet skal oppfylle kravene i nr. 8.1.9 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 96, endringsserie 

03. 

3.1.2  Evaluering av data 

 De relevante dataene skal registreres og lagres i samsvar med nr. 7.8.3.2 i vedlegg 4B til UN-ECE-

reglement nr. 96, endringsserie 03. 

3.1.3  Beregning av gjennomsnittlige utslipp for syklusen 

 Dersom målingen gjøres på tørr basis, skal korreksjonen for tørre/våte forhold i samsvar med avsnitt 

A.8.2.2 i tillegg 8 eller avsnitt A.7.3.2 i tillegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 96, endringsserie 03, anvendes 

på de umiddelbare konsentrasjonsverdiene før det gjøres ytterligere beregninger. 

 Massen av CO2 (g/prøving) skal beregnes ved å multiplisere av tidsjusterte øyeblikkelige CO2-

konsentrasjoner med eksosstrømmen, og integrering over prøvingssyklusen i samsvar med 

a)  enten avsnitt A.8.2.1.2 og avsnitt A.8.2.5 i tillegg 8 til vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 96, 

endringsserie 03, ved å bruke u-verdiene for CO2 fra tabell A.8.1 eller beregne u-verdiene i samsvar 

med avsnitt A.8.2.4.2 i tillegg 8 til vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 96, endringsserie 03, 

b)  eller avsnitt A.7.3.1 og avsnitt A.7.3.3 i tillegg 7 til vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 96, 

endringsserie 03. 

3.2. Måling i fortynnet eksos 

 Dette avsnittet skal gjelde dersom CO2 måles i fortynnet eksos. 

3.2.1  Måling 

 CO2 i den fortynnede eksosen som slippes ut av motoren som er levert til prøving, skal måles med en ikke-

dispersiv infrarød (NDIR) analysator i samsvar med nr. 9.4.6 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 96, 

endringsserie 03. Fortynning av eksosen skal gjøres med filtrert omgivelsesluft, syntetisk luft eller 

nitrogen. Gjennomstrømningskapasiteten i fullstrømssystemet skal være stor nok til fullt ut å fjerne 

vannkondensering i fortynnings- og prøvetakingssystemene. 

 Målesystemet skal oppfylle linearitetskravene i nr. 8.1.4 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 96, 

endringsserie 03. 

 Målesystemet skal oppfylle kravene i nr. 8.1.9 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 96, endringsserie 03.  
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3.2.2  Evaluering av data 

 De relevante dataene skal registreres og lagres i samsvar med nr. 7.8.3.2 i vedlegg 4B til UN-ECE-

reglement nr. 96, endringsserie 03. 

3.2.3  Beregning av gjennomsnittlige utslipp for syklusen 

 Dersom målingen gjøres på tørr basis, skal korreksjonen for tørre/våte forhold i samsvar med avsnitt 

A.8.3.2 i tillegg 8 eller avsnitt A.7.4.2 i tillegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 96, endringsserie 03, anvendes 

på de øyeblikkelige konsentrasjonsverdiene før det gjøres ytterligere beregninger. 

 Massen av CO2 (g/prøving) skal beregnes ved å multiplisere CO2-konsentrasjonene og strømnings-

hastigheten til den fortynnede eksosen i samsvar med 

a)  enten avsnitt A.8.3.1 og avsnitt A.8.3.4 i tillegg 8 til vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 96, 

endringsserie 03, ved å bruke u-verdiene for CO2 fra tabell A.8.2 eller beregne u-verdiene i samsvar 

med avsnitt A.8.3.3 i tillegg 8 til vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 96, endringsserie 03, 

b)  eller avsnitt A.7.4.1 og avsnitt A.7.4.3 i tillegg 7 til vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 96, 

endringsserie 03. 

 Bakgrunnskorreksjon skal anvendes i samsvar med avsnitt A.8.3.2.4 i tillegg 8 eller avsnitt A.7.4.1 i 

tillegg 8 til vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 96, endringsserie 03. 

3.3 Beregning av bremsespesifikke utslipp 

 Det syklusarbeidet som er nødvendig for beregningen av bremsespesifikke CO2-utslipp, skal bestemmes i 

samsvar med nr. 7.8.3.4 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 96, endringsserie 03. 

 Bremsespesifikke utslipp eCO2 (g/kWh) skal beregnes på følgende måte: 

eCO2 =
 mCO2,hot 

Wact,hot 

 der: 

mCO2, hot er massen av utslippene av CO2 ved NRTC med varmstart (g) 

Wact, hot er det faktiske syklusarbeidet ved NRTC med varmstart (kWh)» 

 ______  
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VEDLEGG IV 

I vedlegg VI til direktiv 97/68/EU skal nytt avsnitt 1.a lyde: 

«1.a Dette vedlegg skal få anvendelse i samsvar med det følgende: 

a)  for trinn I, II, IIIA, IIIB og IV skal kravene i avsnitt 1 i dette vedlegg få anvendelse, 

b)  dersom produsenten på grunnlag av alternativet angitt i nr. 1.2.1 i dette vedlegg velger å bruke metoden 

i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 96, endringsserie 03, skal avsnitt 9 til i vedlegg 4B komme til 

anvendelse.» 

 ______  
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VEDLEGG V 

I vedlegg VII til direktiv 97/68/EF skal tillegg 1 lyde: 

«Tillegg 1 

Prøvingsrapport for motorer med kompresjonstenning – prøvingsresultater (1) 

Opplysninger om prøvingsmotoren 

 Motortype:  .........................................................................................................................................................  

 Motorens identifikasjonsnummer:  ......................................................................................................................  

1  Opplysninger om gjennomføringen av prøvingen:  .............................................................................................  

1.1  Referansedrivstoff benyttet for prøvingen 

1.1.1  Cetantall:  ............................................................................................................................................................  

1.1.2  Svovelinnhold:  ...................................................................................................................................................  

1.1.3  Densitet:  .............................................................................................................................................................  

1.2  Smøremiddel 

1.2.1  Merke(r):  ............................................................................................................................................................  

1.2.2  Type(r):  ..............................................................................................................................................................  

 (angi oljeprosent i blandingen dersom smøremiddel og drivstoff er blandet): 

1.3  Utstyr som drives av motoren (eventuelt) 

1.3.1  Liste og opplysninger til identifikasjon:  .............................................................................................................  

1.3.2  Absorbert effekt ved angitte turtall (som oppgitt av produsenten): 

 
Absorbert effekt PAE (kW) ved forskjellige motorturtall(1)(2), idet det tas hensyn til tillegg 3 til dette 

vedlegg 

Utstyr 
Mellomturtall 

(eventuelt) 

Turtall ved høyeste effekt 

(dersom den er forskjellig fra 

nominelt) 

Nominelt turtall(3) 

    

    

    

    

I alt:    

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Skal ikke overskride 10 prosent av effekten som er målt under prøvingen. 

(3) Angi verdier ved turtall som tilsvarer 100 % normalisert turtall dersom dette turtall anvendes ved NRSC-prøving. 

1.4  Motorytelse 

1.4.1  Turtall: 

 Tomgang:  ................................................................................................................................................  min–1 

 Mellomturtall:  .........................................................................................................................................  min–1 

 Største effekt:  ..........................................................................................................................................  min–1 

 Nominelt (2)  ............................................................................................................................................  min–1 

  

(1) Dersom prøvingen gjelder flere representative motorer, skal følgende opplysninger gis for hver motor: 

(2) Angi verdier for turtall som tilsvarer 100 % normalisert turtall dersom dette turtall anvendes ved NRSC-prøving.  
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1.4.2  Motoreffekt  

 Effektinnstilling (kW) ved forskjellige motorturtall 

Tilstand Mellomturtall (eventuelt) 

Turtall ved høyeste effekt 

(dersom den er forskjellig 

fra nominelt) 

Nominelt turtall(1) 

Høyeste effekt målt under angitt 

prøvingsturtall (PM) (kW) (a) 

   

Samlet effekt opptatt av utstyr som 

drives av motoren i henhold til 

nr. 1.3.2 i dette tillegg idet det tas 

hensyn til tillegg 3 (kW) (b) 

   

Netto motoreffekt som angitt i 

vedlegg I nr. 2.4 (kW) (c) 

   

c = a + b    

(1) Erstatt med verdier ved turtall som tilsvarer 100 % normalisert turtall dersom dette turtall anvendes ved NRSC-prøving. 

2.  Opplysninger om gjennomføringen av NRSC-prøvingen: 

2.1  Dynamometerinnstilling (kW) 

 Dynamometerinnstilling (kW) ved forskjellige motorturtall 

Belastningsgrad 
Mellomturtall 

(eventuelt) 

63 %  

(eventuelt) 

80 %  

(eventuelt) 

91 %  

(eventuelt) 

Nominelt 

turtall(1) 

10 

(eventuelt) 

     

25  

(eventuelt) 

     

50      

75  

(eventuelt) 

     

100      

(1) Erstatt med verdier ved turtall som tilsvarer 100 % normalisert turtall dersom dette turtall anvendes ved NRSC-prøving. 

2.2  Utslippsresultater for motoren/den representative motoren(2)  

 Forringelsesfaktor (DF): beregnet/fastsatt(2) 

 Angi DF-verdier og utslippsresultater i følgende tabell(2): 

NRSC-prøving 

DF  

mult/add(3) 

CO HC NOx HC + NOx PM  

      

Utslipp CO  

(g/kWh) 

HC  

(g/kWh) 

NOx 

(g/kWh) 

HC + NOx 

(g/kWh) 

PM  

(g/kWh) 

CO2  

(g/kWh) 

Prøvingsresultat       

Endelig prøvingsresultat 

med DF 

      

  

(1)  Ukorrigert effekt målt i samsvar med vedlegg I nr. 2.4.  

(2) Stryk det som ikke passer.  
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Ytterligere prøvingspunkter innenfor kontrollområdet (dersom relevant) 

Utslipp ved prøvingspunkt 
Motor-  

turtall 

Belastning 

% 

CO  

(g/kWh) 

HC  

(g/kWh) 

NOx  

(g/kWh) 

PM  

(g/kWh) 

Prøvingsresultat 1       

Prøvingsresultat 2       

Prøvingsresultat 3       

2.3  Prøvetakingssystem benyttet ved NRSC-prøvingen: 

2.3.1  Gassutslipp(1):  ..................................................................................................................................................  

2.3.2  PM(1):  ..............................................................................................................................................................  

2.3.2.1  Metode(2): enkeltfilter/flere filtre 

3.  Opplysninger om gjennomføringen av NRTC-prøvingen (dersom relevant): 

3.1  Utslippsresultater for motoren/den representative motoren(2) 

 Forringelsesfaktor (DF): beregnet/fastsatt(3) 

 Angi DF-verdier og utslippsresultater i følgende tabell(3): 

 Regenereringsrelaterte opplysninger kan rapporteres for motorer i trinn IV. 

NRTC-prøving  

DF  

mult/add(3) 

CO HC NOx HC + NOx PM   

      

Utslipp 
CO  

(g/kWh) 

HC  

(g/kWh) 

NOx  

(g/kWh) 

HC + NOx  

(g/kWh) 

PM  

(g/kWh) 

 

Kaldstart       

Utslipp CO  

(g/kWh) 

HC  

(g/kWh) 

NOx  

(g/kWh) 

HC + NOx  

(g/kWh) 

PM  

(g/kWh) 

CO2  

(g/kWh) 

Varmstart uten regenerering       

Varmstart med regenerering(3)       

kr,u 

(mult/add)(3) 

kr,d 

(mult/add)(3) 

      

Veid prøvingsresultat       

Endelig prøvingsresultat med 

DF 

      

Syklusarbeid for varmstart uten regenerering kWh 

3.2.  Prøvetakingssystem benyttet ved NRTC-prøvingen: 

 Gassutslipp(4):  ..................................................................................................................................................  

 PM(4):  ..............................................................................................................................................................  

 Metode(5): enkeltfilter/flere filtre 

 ______  

  

(1)  Angi eventuelt figurnummer for systemet som er anvendt, i samsvar med definisjonen i vedlegg VI avsnitt 1 eller avsnitt 9 i 

vedlegg 4B i UN-ECE-reglement 96, endringsserie 03. 

(2)  Stryk det som ikke passer. 

(3)  Stryk det som ikke passer. 

(4)  Angi eventuelt figurnummer for systemet som er anvendt, i samsvar med definisjonen i vedlegg VI avsnitt 1 eller avsnitt 9 i 

vedlegg 4B i UN-ECE-reglement 96, endringsserie 03. 

(5)  Stryk det som ikke passer.» 
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VEDLEGG VI 

«VEDLEGG XI 

DATABLAD FOR TYPEGODKJENTE MOTORER 

1. Motorer med elektrisk tenning 

 

Rapportert motortypegodkjenning 1 2 3 4 

Typegodkjenningsnummer     

Godkjenningsdato     

Produsentens navn     

Motortype/familie     

Beskrivelse av 

motoren 

Alminnelige 

opplysninger(1) 

    

Kjølemiddel(1)     

Antall sylindrer     

Slagvolum (cm3)     

Type etterbehandling(2)     

Nominelt turtall (min-1)     

Nominell nettoeffekt (kW)     

Utslipp (g/kWh) CO     

HC     

NOx     

PM     

(1) Væske eller luft. 

(2) Forkortelser: CAT = katalysator, PT = partikkelfelle, SCR = selektiv katalytisk begrensning. 
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2. Motorer med kompresjonstenning(1)(2). 

 

2.1 Alminnelige opplysninger om motoren 

Rapportert motortypegodkjenning 1 2 3 4 

Typegodkjenningsnummer     

Godkjenningsdato     

Produsentens navn     

Motortype/familie     

Beskrivelse av 

motoren 

Alminnelige opplysninger (1)     

Kjølemiddel(2)     

Antall sylindrer     

Slagvolum (cm3)     

Type etterbehandling(3)     

Nominelt turtall (min-1)     

Turtall ved høyeste effekt: 

(min-1) 

    

Nominell nettoeffekt (kW)     

Høyeste nettoeffekt (kW)     

(1) Forkortelser: DI = direkte innsprøyting, PC = for-/virvelkammer, NA = naturlig innsuging, TC = turboladet, TCA = 

turboladet med etterkjøling, EGR = eksosresirkulering. Eksempler: PC NA, DI TCA EGR. 

(2) Væske eller luft. 

(3) Forkortelser: DOC = dieseloksidasjonskatalysator, PT = partikkelfelle, SCR = selektiv katalytisk begrensning. 

2.2 Endelig utslippsresultat 

Rapportert motortypegodkjenning 1 2 3 4 

Endelig resultat av 

NRSC-prøving, 

inkl. DF (g/kWh) 

CO     

HC     

NOx     

HC + NOx     

PM     

  

(1) Fyll ut alle opplysninger som gjelder motortypen/motorfamilien 

(2) Dersom det gjelder motorfamilier, skal opplysninger om den representative motoren oppgis. 
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Rapportert motortypegodkjenning 1 2 3 4 

NRSC CO2 (g/kWh)     

Endelig resultat av 

NRTC-prøving, 

inkl. 

forringelsesfaktor 

(g/kWh) 

CO     

HC     

NOx     

HC + NOx     

PM     

NRTC-syklus med varmstart, CO2 (g/kWh)     

NRTC-syklus med varmstart, arbeid (g/kWh)     

2.3 NRSC-prøvingens forringelsesfaktor og resultater fra utslippsprøving 

Rapportert motortypegodkjenning 1 2 3 4 

Forringelsesfaktor 

mult/add(1) 

CO     

HC     

NOx     

HC + NOx     

PM     

Endelig NRSC-

prøveresultat, uten 

forringelsesfaktor 

(g/kWh) 

CO     

HC     

NOx     

HC + NOx     

PM     

(1)  Stryk det som ikke passer. 

2.4. NRTC-prøvingens forringelsesfaktor og resultater fra utslippsprøving 

Rapportert motortypegodkjenning 1 2 3 4 

Forringelsesfaktor 

mult/add(1) 

CO     

HC     

NOx     

HC + NOx     

PM     

Endelig resultat av 

NRTC-kaldstart-

prøving, uten 

forringelsesfaktor 

(g/kWh) 

CO     

HC     

NOx     

HC + NOx     

PM     
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Rapportert motortypegodkjenning 1 2 3 4 

Endelig resultat av 

NRTC-prøving 

med varmstart, 

uten forringelses-

faktor (g/kWh) 

CO     

HC     

NOx     

HC + NOx     

PM     

(1)  Stryk det som ikke passer. 

2.5. Utslippsresultat fra NRTC-prøving med varmstart 

 Regenereringsrelaterte opplysninger kan rapporteres for motorer i trinn IV. 

Rapportert motortypegodkjenning 1 2 3 4 

NRTC med 

varmstart uten 

regenerering kWh 

CO     

HC     

NOx     

HC + NOx     

PM     

NRTC med 

varmstart med 

regenerering kWh 

CO     

HC     

NOx     

HC + NOx     

PM»     
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VEDLEGG VII 

«VEDLEGG XII 

ANERKJENNELSE AV ALTERNATIVE TYPEGODKJENNINGER 

1.  Følgende typegodkjenninger og eventuelle tilhørende godkjenningsmerker anses som likeverdige med en 

godkjenning i henhold til dette direktiv for motorer av kategori A, B og C som definert i artikkel 9 nr. 2: 

1.1  Typegodkjenninger i henhold til direktiv 2000/25/EF. 

1.2  Typegodkjenninger i henhold til direktiv 88/77/EØF som oppfyller kravene fastsatt for trinn A eller B med 

hensyn til artikkel 2 og vedlegg I, nr. 6.2.1 i direktiv 88/77/EØF eller UN-ECE-reglement nr. 49, endringsserie 

02, rettelse 1/2. 

1.3  Typegodkjenninger i henhold til UN-ECE-reglement nr. 96. 

2.  For motorkategori D, E, F og G (trinn II) som definert i artikkel 9 nr. 3 anerkjennes følgende typegodkjenninger 

og eventuelle tilhørende godkjenningsmerker som likeverdige med en godkjenning i henhold til dette direktiv: 

2.1  Godkjenninger i henhold til direktiv 2000/25/EF, trinn II. 

2.2  Typegodkjenninger i henhold til direktiv 88/77/EØF, endret ved direktiv 99/96/EF, som er i samsvar med 

kravene til trinn A, B1, B2 eller C fastsatt i artikkel 2 og i nr. 6.2.1 i vedlegg I til nevnte direktiv. 

2.3  Typegodkjenninger i henhold til UN-ECE-reglement nr. 49, endringsserie 03. 

2.4  Godkjenninger for trinn D, E, F og G i henhold til nr. 5.2.1 i UN-ECE-reglement nr. 96, endringsserie 01. 

3.  For motorkategori H, I, J og K (trinn IIIA) som definert i artikkel 9 nr. 3a og artikkel 9 nr. 3b anerkjennes 

følgende typegodkjenninger og eventuelle tilhørende godkjenningsmerker som likeverdige med en godkjenning i 

henhold til dette direktiv: 

3.1  Typegodkjenninger i henhold til direktiv 2005/55/EF, endret ved direktiv 2005/78/EF og 2006/51/EF, som er i 

samsvar med kravene til trinn B1, B2 eller C fastsatt i artikkel 2 og i nr. 6.2.1 i vedlegg I til nevnte direktiv. 

3.2  Typegodkjenninger i henhold til UN-ECE-reglement nr. 49, endringsserie 05, som er i samsvar med trinn B1, B2 

og C fastsatt i nr. 5.2 i nevnte reglement. 

3.3  Godkjenninger for trinn H, I, J og K i henhold til nr. 5.2.1 i UN-ECE-reglement nr. 96, endringsserie 02. 

4.  For motorkategori L, M, N og P (trinn IIIB) som definert i artikkel 9 nr. 3c anerkjennes følgende 

typegodkjenninger og eventuelle tilhørende godkjenningsmerker som likeverdige med en godkjenning i henhold 

til dette direktiv: 

4.1  Typegodkjenninger i henhold til direktiv 2005/55/EF, endret ved direktiv 2005/78/EF og 2006/51/EF, som er i 

samsvar med kravene til trinn B2 eller C fastsatt i artikkel 2 og i nr. 6.2.1 i vedlegg I til nevnte direktiv. 

4.2  Typegodkjenninger i henhold til UN-ECE-reglement nr. 49, endringsserie 05, som er i samsvar med trinn B2 og 

C fastsatt i nr. 5.2 i nevnte reglement. 

4.3  Godkjenninger for trinn L, M, N og P i henhold til nr. 5.2.1 i UN-ECE-reglement nr. 96, endringsserie 03. 

5.  For motorkategori Q og R (trinn IV) som definert i artikkel 9 nr. 3d anerkjennes følgende typegodkjenninger og 

eventuelle tilhørende godkjenningsmerker som likeverdige med en godkjenning i henhold til dette direktiv: 

5.1  Typegodkjenning i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 og dens gjennomføringstiltak, dersom en teknisk 

tjeneste bekrefter at motoren oppfyller kravene i vedlegg I nr. 8.5 til dette direktiv. 

5.2  Typegodkjenninger i henhold til UN-ECE-reglement nr. 49, endringsserie 06, dersom en teknisk tjeneste 

bekrefter at motoren oppfyller kravene i vedlegg I nr. 8.5 til dette direktiv.» 

 ____________  



10.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/377 

 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 174/2013 

av 5. februar 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 106/2008 om eit fellesskapsprogram for 

energieffektivitetsmerking av kontorutstyr(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNIONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, særleg artikkel 194 nr. 2, 

med tilvising til framlegget frå Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til dei nasjonale 

parlamenta, 

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og 

sosialutvalet(1), 

etter samråd med Regionutvalet, 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 106/2008(3) vert Energy Star-programmet 

gjennomført i Unionen på grunnlag av avtala mellom 

regjeringa i Sambandsstatane og Det europeiske 

fellesskapet om samordning av programma for 

energieffektivitetsmerking av kontorutstyr(4). Denne 

avtala slutta å gjelde 28. desember 2011, og Rådet 

vedtok ei avgjerd om å gje Kommisjonen fullmakt til å 

forhandle fram ei ny femårig avtale med 

Sambandsstatane. Forhandlingane om den nye avtala 

mellom regjeringa i Sambandsstatane og Den 

europeiske unionen om samordning av programma for 

energieffektivitetsmerking av kontorutstyr(5) (heretter 

kalla «avtala») vart avslutta 29. november 2011. Det bør 

difor førast opp ei tilvising til avtala. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 63 av 6.3.2013, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 187/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV 

(Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 

av 30.7.2015, s. 38. 

(1) TEU C 191 av 29.6.2012, s. 142. 

(2) Haldning frå Europaparlamentet av 11. desember 2012 (enno ikkje 

offentleggjord i TEU) og rådsavgjerd av 20. desember 2012. 

(3) TEU L 39 av 13.2.2008, s. 1. 

(4) TEU L 381 av 28.12.2006, s. 26. 

(5) TEU L 63 av 6.3.2013 s. 7. 

2) Det er òg naudsynt å ajourføre tilvisingane til 

unionsordningane for merking eller kvalitetssertifisering 

som er fastsette ved europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/125/EF av 21. oktober 2009 om fastsettelse av en 

ramme for å fastsette krav til miljøvennlig utforming av 

energirelaterte produkter(6), europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2010/30/EU av 19. mai 2010 om merking 

av og standardiserte vareopplysningar på energirelaterte 

produkt, som viser forbruket deira av energi og andre 

ressursar(7) og europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om  

EU-miljømerket(8). 

3) Det er òg føremålstenleg å endre namnet på Rådet for 

Energy Star. 

4) Det bør takast omsyn til artikkel VI i avtala, der det vert 

fastsett to separate ordningar for produktsertifisering 

(eigensertifisering for produkt som er bringa i 

omsetning i Unionen, og sertifisering frå tredjemann for 

produkt som er bringa i omsetning i Sambandsstatane). 

5) Samanhengen med dei relevante føresegnene i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU av  

25. oktober 2012 om energieffektivitet(9), bør gjerast 

klarare. 

6) Dei høvesvise pliktene til medlemsstatane og 

Kommisjonen til å handheve Energy Star-programmet 

bør gjerast klarare. 

7) I vurderinga av Energy Star-programmet bør det takast 

omsyn til andre moglege val av politikk, og det bør 

setjast av nok tid til at det vert mogleg å ta ei medviten 

avgjerd om ei eventuell lenging av avtala. 

8) Forordning (EF) nr. 106/2008 bør difor endrast —  

  

(6) TEU L 285 av 31.10.2009, s. 10. 

(7) TEU L 153 av 18.6.2010, s. 1. 

(8) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(9) TEU L 315 av 14.11.2012, s. 1. 

2021/EØS/40/44 
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VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 106/2008 vert det gjort følgjande 

endringar: 

1) Overskrifta skal lyde: 

«Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 106/2008 

av 15. januar 2008 om eit unionsprogram for energi-

effektivitetsmerking av kontorutstyr». 

2) Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Mål 

I denne forordninga vert det fastsett reglar for 

unionsprogrammet for energieffektivitetsmerking av 

kontorutstyr (heretter kalla «Energy Star-programmet») slik 

det er definert i avtala mellom regjeringa i Sambandsstatane 

og Den europeiske unionen om samordning av programma 

for energieffektivitetsmerking av kontorutstyr, som vart 

underskriven 10. desember 2012 i Brussel og  

18. januar 2013 i Washington(*) (heretter kalla «avtala»). 

  

(*) TEU L 63 av 6.3.2013, s. 7.» 

3) I artikkel 4 vert det gjort følgjande endringar: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Energy Star-programmet skal medverke til å 

oppfylle energieffektivitetsmåla i medlemsstatane og 

Unionen slik det er nemnt i artikkel 1 og 3 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU av  

25. oktober 2012 om energieffektivitet(*). Der det er 

føremålstenleg, skal programmet samordnast med andre 

unionssystem for merking eller kvalitetssertifisering og 

med andre ordningar, særleg ordninga for tildeling av 

unionsmiljømerket som er fastsett ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 

av 25. november 2009 om EU-miljømerket(**), 

ordninga for merking av og standardiserte vareopplys-

ningar på energirelaterte produkt, som viser forbruket 

deira av energi og andre ressursar, fastsett ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU(***), 

og med tiltak til gjennomføring av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2009/125/EF av 21. oktober 2009 om 

fastsettelse av en ramme for å fastsette krav til 

miljøvennlig utforming av energirelaterte 

produkter(****). Denne samordninga skal omfatte 

utveksling av prov og dessutan fastsetjing av felles 

nivå for spesifikasjonar og krav på tvers av dei ulike 

ordningane dersom det er føremålstenleg. 

  

(*) TEU L 315 av 14.11.2012, s. 1. 

(**) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(***) TEU L 153 av 18.6.2010, s. 1. 

(****) TEU L 285 av 31.10.2009, s. 10.» 

b)  Nr. 4 og 5 skal lyde: 

«4.  Andre eksisterande og nye frivillige ordningar 

for energimerking av kontorutstyrsprodukt i 

medlemsstatane kan nyttast parallelt med Energy Star-

programmet. 

5.  Utan at det rører ved unionsreglane for 

samsvarsvurdering og samsvarsmerking og/eller ved 

eventuelle internasjonale avtaler som er gjorde mellom 

Unionen og tredjestatar med omsyn til tilgang til 

unionsmarknaden, kan Kommisjonen eller medlems-

statane utføre prøvingar for produkt som er omfatta av 

denne forordninga og som vert bringa i omsetning i 

Unionen, for såleis å kontrollere at dei stettar krava i 

denne forordninga.» 

4) Artikkel 6 skal lyde: 

«Artikkel 6 

Fremjing av energieffektivitetskriteria 

1.  For det tidsrommet som avtala varer, skal sentrale 

statlege styresmakter som definert i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/18/EF av 31. mars 2004 om samordning 

av framgangsmåtene ved tildeling av offentlige bygge- og 

anleggskontrakter, kontrakter om offentlige varekjøp og 

kontrakter om offentlig tjenesteyting(*), utan at det rører 

ved unionsretten, nasjonal lovgjeving eller økonomiske 

kriterium, fastsetje energieffektivitetskrav som er minst like 

strenge som dei felles spesifikasjonane i kontraktar om 

offentlege varekjøp som har ein verdi som er større enn 

eller lik dei terskelverdiane som er fastsette i artikkel 7 i det 

nemnde direktivet. Medlemsstatane skal stimulere 

offentlege oppdragsgjevarar på regionalt og lokalt plan til å 

rette seg etter desse krava. Denne artikkelen rører ikkje ved 

dei føresegnene som er fastsette i artikkel 6 i direktiv 

2012/27/EU og i bokstav c) i vedlegg III til det nemnde 

direktivet. 

2.  For det tidsrommet som avtala varer, skal 

Kommisjonen og dei andre institusjonane til Unionen, utan 

at det rører ved unionsretten, nasjonal lovgjeving eller 

økonomiske kriterium, fastsetje energieffektivitetskrav som 

er minst like strenge som dei felles spesifikasjonane i 

kontraktar om offentlege varekjøp som har ein verdi som er 

større enn eller lik dei terskelverdiane som er fastsette i 

artikkel 7 i direktiv 2004/18/EF. 

  

(*) TEU L 134 av 30.4.2004, s. 114.» 

5) Artikkel 7 vert oppheva.  
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6) Artikkel 8 skal lyde: 

«Artikkel 8 

Rådet for Energy Star i Den europeiske unionen 

1.  Kommisjonen skal skipe eit råd for Energy Star i Den 

europeiske unionen (EUESB), som er samansett av 

nasjonale representantar slik det er nemnt i artikkel 9, og av 

representantar for dei partane som det gjeld. EUESB skal 

overvake gjennomføringa av Energy Star-programmet i 

Unionen og gje råd og støtte til Kommisjonen når det er 

føremålstenleg, slik at han kan utføre oppgåva si som 

forvaltingsorgan, slik det er nemnt i artikkel IV i avtala. 

2.  Kommisjonen skal syte for at EUESB, i den grad det 

er mogleg og for kvar gruppe av kontorutstyrsprodukt, 

sikrar ei balansert deltaking av alle dei partane som den 

aktuelle produktgruppa kjem ved, t.d. produsentar, 

detaljistar, importørar, miljøverngrupper og forbrukar-

organisasjonar. 

3.  Kommisjonen skal ved hjelp av EUESB overvake 

gjennomtrenginga av marknaden for produkt som ber den 

felles logoen, og utviklinga i energieffektiviteten til 

kontorutstyr, slik at ein revisjon av dei felles 

spesifikasjonane kan gjerast i god tid. 

4.  Kommisjonen skal fastsetje møteføresegnene til 

EUESB, samstundes som det vert teke omsyn til 

synspunkta til dei nasjonale representantane i EUESB.» 

7) Artikkel 10 bokstav a) skal lyde: 

«a)  måla for betring av energieffektiviteten, samstundes 

som det vert teke omsyn til trongen for høge krav til 

forbrukar- og miljøvern, og måla for den 

gjennomtrenginga i marknaden som Energy Star-

programmet bør ta sikte på å oppnå på unionsplan.» 

8) Artikkel 11 skal lyde: 

«Artikkel 11 

Førebuande framgangsmåtar for revisjon av tekniske 

kriterium 

1.  For å førebu revisjonen av dei felles spesifikasjonane 

og dei produktgruppene av kontorutstyr som er omfatta av 

vedlegg C til avtala, og før eit utkast til framlegg eller eit 

svar vert sendt over til USEPA i samsvar med 

framgangsmåtane som er fastsette i avtala og i rådsavgjerd 

2013/107/EU av 13. november 2012 om underskriving og 

inngåing av avtala mellom regjeringa i Sambandsstatane og 

Den europeiske unionen om samordning av programma for 

energieffektivitetsmerking av kontorutstyr(*), må følgjande 

tiltak som er fastsette i nr. 2 til 5, gjerast: 

2.  Kommisjonen kan oppmode EUESB om å gjere eit 

framlegg om revisjon av avtala eller av dei felles 

spesifikasjonane for eit produkt. Kommisjonen kan gjere eit 

framlegg for EUESB om revisjon av avtala eller av dei 

felles spesifikasjonane for eit produkt. EUESB kan òg gjere 

framlegg for Kommisjonen på eige initiativ. 

3.  Kommisjonen skal rådspørje EUESB kvar gong han 

mottek eit framlegg om revisjon av avtala frå USEPA. 

4.  Når medlemmene av EUESB legg fram synspunkta 

sine for Kommisjonen, skal dei ta omsyn til resultata frå 

føregranskingar og marknadsgranskingar, og til den beste 

tilgjengelege teknologien for å redusere energiforbruket. 

5.  Kommisjonen skal ta særleg omsyn til målet om å 

fastsetje felles spesifikasjonar på ambisiøst nivå som 

fastsett i artikkel 1 nr. 3 i avtala, med sikte på å redusere 

energiforbruket samstundes som det vert teke omsyn til den 

tilgjengelege teknologien og dei livssykluskostnadene som 

knyter seg til slik teknologi. Før det legg fram synspunkta 

sine på dei nye felles spesifikasjonane, skal EUESB særleg 

ta omsyn til dei seinaste resultata frå undersøkingar om 

miljøvenleg utforming. 

  

(*) TEU L 63 av 6.3.2013, s. 5.» 

9) Artikkel 12 nr. 3 skal lyde: 

«3.  Kommisjonen skal sikre at den felles logoen vert 

nytta på rett måte ved å setje i verk eller samordne dei 

tiltaka som det er gjort greie for i artikkel IX nr. 2, 3 og 4 i 

avtala. Medlemsstatane skal gjere høvelege tiltak, særleg 

dei som det er gjort greie for i artikkel IX nr. 5 i avtala, for 

å sikre at føresegnene i denne forordninga vert etterlevde på 

territoriet deira, og dei skal melde frå til Kommisjonen om 

dette. Dersom programdeltakarar ikkje stettar føresegnene, 

kan medlemsstatane sende over til Kommisjonen prov på 

dette, slik at Kommisjonen kan gjere innleiande tiltak.» 

10) Artikkel 13 skal lyde: 

«Artikkel 13 

Vurdering og revisjon 

Før partane i avtala drøftar ei lenging i samsvar med 

artikkel XIV nr. 2 i avtala, skal Kommisjonen vurdere kor 

effektivt Energy Star-programmet er med omsyn til betring 

av energieffektiviteten til kontorutstyr, skaping av nye 

arbeidsplassar og skaping av avsetnadshøve for 

produsentar, og vurdere andre moglege val av politikk, slik 

som dei som er fastsette ved unionsregelverket, særleg 

direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU. Resultata av ei slik 

vurdering skal rapporterast til Europaparlamentet og til 

Rådet minst to år før avtala sluttar å gjelde.» 

11) Artikkel 14 vert oppheva. 
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Artikkel 2 

Denne forordninga tek til å gjelde den 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske 

unionen. 

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane. 

Utferda i Strasbourg, 5. februar 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ L. CREIGHTON 

 President Formann  

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/50/EU 

av 16. april 2014 

om minstekrav med omsyn til styrking av arbeidstakarmobiliteten mellom medlemsstatane 

gjennom betring av oppteninga og vidareføringa av rettane til supplerande pensjon(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, særleg artikkel 46, 

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen, 

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og sosialutvalet(1), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Fri rørsle for personar er ein av dei grunnleggjande fridommane i Unionen. I artikkel 46 i traktaten om verkemåten til 

Den europeiske unionen (TVEU) er det fastsett at Europaparlamentet og Rådet, etter den ordinære regelverksprosessen 

og etter å ha rådspurt Det europeiske økonomi- og sosialutvalet, i direktiv skal fastsetje tiltak som er naudsynte for å 

gjennomføre fri rørsle for arbeidstakarar slik ho er fastsett i artikkel 45 i TVEU. I artikkel 45 i TVEU er det fastsett at 

den frie rørsla for arbeidstakarar mellom anna inneber retten til å ta imot faktiske jobbtilbod og flytte fritt innanfor 

territoriet til medlemsstatane for dette føremålet. Føremålet med dette direktivet er å fremje arbeidstakarmobiliteten ved 

å redusere dei hindringane for slik mobilitet som oppstår som følgje av visse reglar som gjeld supplerande pensjons-

ordningar knytte til eit arbeidstilhøve. 

2) På pensjonsområdet vert den sosiale tryggleiken til arbeidstakarane sikra gjennom lovfesta trygdeordningar saman med 

supplerande pensjonsordningar knytte til arbeidsavtalar, noko som vert stadig vanlegare i medlemsstatane. 

3) Europaparlamentet og Rådet har vid fullmakt til å nytte skjønn når det gjeld å velje dei tiltaka som er mest 

føremålstenlege for å nå målet i artikkel 46 i TVEU. Den ordninga for samordning som er fastsett i rådsforordning 

(EØF) nr. 1408/71(3) og i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004(4), og særleg dei reglane som gjeld 

samanlegging, kan ikkje nyttast på supplerande pensjonsordningar, bortsett frå ordningar som vert definerte som 

lovgjeving i dei nemnde forordningane, eller som er omfatta av ei fråsegn om dette frå ein medlemsstat i medhald av dei 

nemnde forordningane. 

4) Rådsdirektiv 98/49/EF(5) utgjer eit første særleg tiltak som har som føremål å gjere det enklare for arbeidstakarar å 

utøve retten til fri rørsle med omsyn til supplerande pensjonsordningar.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 128 av 30.4.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 188/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 40. 

(1) TEU C 185 av 8.8.2006, s. 37. 

(2) Haldning frå Europaparlamentet av 20. juni 2007 (TEU C 146 E av 12.6.2008, s. 216) og haldning frå Rådet ved første handsaminga av  

17. februar 2014 (TEU C 77 E av 15.3.2014, s. 1). Haldning frå Europaparlamentet av 16. april 2014 (enno ikkje offentleggjord i TEU). 

(3) Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og 

deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet (TEF L 149 av 5.7.1971, s. 2). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om samordning av trygdeordninger (TEU L 166 av 30.4.2004, 

s. 1). 

(5) Rådsdirektiv 98/49/EF av 29. juni 1998 om trygging av rettane til supplerande pensjon for arbeidstakarar og sjølvstendig næringsdrivande 

som flyttar innanfor Fellesskapet (TEF L 209 av 25.7.1998, s. 46). 

2021/EØS/40/45 
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5) Føremålet med dette direktivet er å lette arbeidstakarmobiliteten ytterlegare mellom medlemsstatane gjennom betring av 

oppteninga og vidareføringa av rettane til supplerande pensjon for medlemmer av slike supplerande pensjonsordningar. 

6) Dette direktivet gjeld ikkje opptening og vidareføring av rettane til supplerande pensjon for arbeidstakarar som flyttar 

innanfor éin og same medlemsstat. Medlemsstatane kan vurdere å nytte dei nasjonale fullmaktene sine til å utvide dei 

reglane som skal nyttast i medhald av dette direktivet, til dei medlemmene av ei ordning som skiftar arbeid innanfor éin 

og same medlemsstat. 

7) Ein medlemsstat kan be om at arbeidstakarar som sluttar i arbeidet og flyttar til ein annan medlemsstat, melder frå om 

dette til dei supplerande pensjonsordningane sine. 

8) Det bør takast omsyn til kjenneteikna og særtrekka ved dei supplerande pensjonsordningane og ulikskapane deira både 

innanfor same medlemsstat og medlemsstatane imellom. Innføringa av nye ordningar, berekrafta til eksisterande 

ordningar og forventingane hjå og rettane til dei noverande medlemmene av pensjonsordningar bør vernast på ein 

tilfredsstillande måte. I dette direktivet bør det òg takast særleg omsyn til den rolla som partane i arbeidslivet har når det 

gjeld utforminga og iverksetjinga av supplerande pensjonsordningar. 

9) Dette direktivet rører ikkje ved den retten medlemsstatane har til å leggje til rette for eigne pensjonsordningar. 

Medlemsstatane har framleis det fulle ansvaret for organiseringa av slike ordningar, og når dette direktivet vert 

innarbeidd i nasjonal lovgjeving, er dei ikkje plikta til å innføre lovgjeving om skiping av supplerande pensjons-

ordningar. 

10) Dette direktivet avgrensar ikkje handlefridommen til partane i arbeidslivet når dei er ansvarlege for skipinga og 

forvaltinga av pensjonsordningar, såframt dei kan sikre at dei resultata som er fastsette i dette direktivet, vert oppnådde. 

11) Dette direktivet bør nyttast på alle supplerande pensjonsordningar som er fastsette i samsvar med nasjonal lovgjeving og 

praksis, og som er eit tilbod om supplerande pensjon til arbeidstakarar, til dømes kollektive forsikringsavtaler, 

utlikningsordningar som éin eller fleire bransjar eller sektorar er vortne samde om, fondsbaserte ordningar eller 

pensjonstilsegner som er sikra gjennom rekneskapsmessige avsetjingar, eller kollektive ordningar eller andre tilsvarande 

ordningar. 

12) Dette direktivet bør ikkje nyttast på supplerande pensjonsordningar som ikkje tek imot nye medlemmer, eller eventuelle 

delar av slike ordningar, fordi ei innføring av nye reglar kan innebere ei urimeleg byrde for slike ordningar. 

13) Dette direktivet bør ikkje omfatte eventuelle ordningar for insolvensgaranti eller skadebotsordningar som ikkje er ein 

del av ei supplerande pensjonsordning som er knytt til eit arbeidstilhøve, og der føremålet er å verne pensjonsrettane til 

arbeidstakarar i tilfelle arbeidsgjevaren eller pensjonsordninga skulle verte insolvent. Dette direktivet bør heller ikkje 

omfatte nasjonale pensjonsreservefond. 

14) Dette direktivet bør nyttast berre på supplerande pensjonsordningar der retten til pensjon vert opptent gjennom eit 

arbeidstilhøve og er knytt til oppnådd pensjonsalder eller til oppfylling av andre krav, slik det er fastsett i ordninga eller 

i den nasjonale lovgjevinga. Dette direktivet skal ikkje nyttast på andre individuelle pensjonsordningar enn dei som er 

knytte til eit arbeidstilhøve. Dersom uførleik eller ytingar til etterlatne er knytte til supplerande pensjonsordningar, kan 

retten til slike ytingar vere underlagt særlege reglar. Dette direktivet påverkar ikkje eksisterande nasjonal lovgjeving og 

nasjonale reglar for supplerande pensjonsordningar med omsyn til slike særlege reglar. 

15) Ei eingongsyting som ikkje har samband med betaling av innskot til supplerande pensjon ved arbeidsopphøyr, som vert 

utbetalt direkte eller indirekte ved avslutning av eit arbeidstilhøve, og som vert finansiert eine og aleine av 

arbeidsgjevaren, bør ikkje reknast som supplerande pensjon slik det er definert i dette direktivet. 

16) Ettersom supplerande pensjon ved arbeidsopphøyr vert eit stadig viktigare middel for å sikre levestandarden i 

alderdomen i mange medlemsstatar, bør vilkåra for å tene opp og vidareføre pensjonsrettane betrast for å redusere 

hindringane for den frie rørsla mellom medlemsstatane for arbeidstakarar. 

17) Det faktumet at pensjonsrettane kan gå tapt i visse supplerande pensjonsordningar dersom arbeidstilhøvet for ein 

arbeidstakar vert avslutta før han eller ho har vore medlem av ordninga i ein minsteperiode («oppteningstid»), eller før 

han eller ho har nådd minstealderen («oppteningsalder»), kan hindre arbeidstakarar som flyttar mellom medlemsstatane, 

i å tene opp tilstrekkelege pensjonsrettar. Kravet om lang karenstid før ein arbeidstakar kan verte medlem av ei 

pensjonsordning, kan ha tilsvarande verknad. Slike vilkår utgjer difor hindringar for den frie rørsla for arbeidstakarar. 

Krava om minstealder for medlemskap utgjer derimot ikkje noko hindring for den frie rørsla og vert difor ikkje 

handsama i dette direktivet.  
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18) Oppteningskrava bør ikkje jamførast med andre vilkår som er fastsette for opptening av rett til ei livrente, med omsyn til 

utbetalingsfasen i medhald av den nasjonale lovgjevinga eller i medhald av reglane for visse supplerande pensjons-

ordningar, særleg for innskotsbaserte pensjonsordningar. Til dømes utgjer ikkje den perioden som ein medlem må ha 

med aktivt medlemskap i ei ordning etter å ha oppnådd retten til ein supplerande pensjon, slik at han kan fremje krav om 

pensjon i form av ei livrente eller ein kapitalsum, oppteningstid. 

19) Dersom eit arbeidstilhøve vert avslutta før ein arbeidstakar som sluttar i arbeidet, er sikra opptente pensjonsrettar, og det 

er ordninga eller arbeidsgjevaren som ber investeringsrisikoen, særleg ved ytingsbaserte pensjonsordningar, bør 

pensjonsinnskota til arbeidstakaren alltid tilbakebetalast gjennom ordninga. Dersom eit arbeidstilhøve vert avslutta før 

ein arbeidstakar som sluttar i arbeidet, er sikra opptente pensjonsrettar, og det er arbeidstakaren som ber investerings-

risikoen, særleg ved innskotsbaserte pensjonsordningar, kan investeringsverdien av desse innskota tilbakebetalast 

gjennom ordninga. Verdien kan vere høgare eller lågare enn innskota som arbeidstakaren som sluttar i arbeidet, har 

betalt inn. Alternativt kan summen av innskota tilbakebetalast gjennom ordninga. 

20) Arbeidstakarar som sluttar i arbeidet, bør ha rett til å la dei opptente pensjonsrettane verte ståande som rettar til oppsett 

pensjon i den supplerande pensjonsordninga der rettane er opptente. Med omsyn til vidareføring av rettar til oppsett 

pensjon kan vernenivået vurderast som tilstrekkeleg dersom det er mogleg for arbeidstakarar som sluttar i arbeidet, 

særleg i samband med ei innskotsbasert pensjonsordning, å overføre verdien av dei opptente pensjonsrettane sine til ei 

supplerande pensjonsordning som oppfyller dei vilkåra som er fastsette i dette direktivet. 

21) I samsvar med nasjonal lovgjeving og praksis bør det gjerast tiltak for å sikre vidareføring av rettane til oppsett pensjon 

eller verdien av desse. Verdien av desse rettane på det tidspunktet då medlemmen går ut av ordninga, bør fastsetjast i 

samsvar med nasjonal lovgjeving og praksis. Dersom verdien av desse rettane vert justert, bør det takast omsyn til 

særtrekka ved ordninga, interessene til dei framtidige mottakarane av oppsett pensjon, interessene til dei aktive 

medlemmene av ei ordning og interessene til pensjonerte pensjonsmottakarar. 

22) Dette direktivet medfører inga plikt til å fastsetje meir gunstige vilkår for rettane til oppsett pensjon enn dei vilkåra som 

gjeld for rettane til aktive medlemmer av ei ordning. 

23) Dersom dei opptente pensjonsrettane eller verdien av dei opptente pensjonsrettane til ein arbeidstakar som sluttar i 

arbeidet, ikkje overstig ein gjeldande terskelverdi som er fastsett av den aktuelle medlemsstaten, og for å unngå 

urimeleg store administrasjonskostnader som følgje av forvalting av svært mange rettar til oppsett pensjon med lav 

verdi, kan det innanfor pensjonsordningane gjevast høve til å ikkje vidareføre slike opptente rettar, men i staden utbetale 

til arbeidstakaren som sluttar i arbeidet, ein kapitalsum som svarar til verdien av dei opptente pensjonsrettane. Verdien 

av overføringa eller utbetalinga av summen bør i så fall fastsetjast i samsvar med nasjonal lovgjeving og praksis. Der det 

er relevant, bør medlemsstatane fastsetje ein terskelverdi for slike utbetalingar som tar omsyn til kva som er ei høveleg 

framtidig pensjonsinntekt for arbeidstakarar. 

24) Dette direktivet inneheld ingen føresegner om overføring av opptente pensjonsrettar. For å lette arbeidstakarmobiliteten 

mellom medlemsstatane bør medlemsstatane likevel så langt det er mogleg, og særleg ved innføring av nye supplerande 

pensjonsordningar, leggje vinn på å gjere det enklare å overføre opptente pensjonsrettar. 

25) Utan at det rører ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/41/EF(1), bør dei aktive medlemmene av ei ordning og dei 

framtidige mottakarane av oppsett pensjon som utøver eller ønskjer å utøve retten til fri rørsle, få tilstrekkeleg med 

opplysningar om rettane sine til supplerande pensjon dersom dei ber om dette. Dersom ei ordning omfattar ytingar til 

etterlatne, bør dessutan mottakarane av slike ytingar ha den same retten til opplysningar som framtidige mottakarar av 

oppsett pensjon. Medlemsstatane bør kunne fastsetje at det ikkje er behov for å gje slike opplysningar oftare enn éin 

gong i året. 

26) Ettersom det kan vere store ulikskapar mellom dei supplerande pensjonsordningane, bør Unionen avgrense seg til å 

fastsetje dei allmenne måla som skal nåast, og difor er eit direktiv det mest føremålstenlege juridiske verkemiddelet. 

27) Ettersom målet for dette direktivet, som er å gjere det lettare for arbeidstakarar å utøve retten til fri rørsle mellom 

medlemsstatar, ikkje kan nåast i tilstrekkeleg grad av medlemsstatane og difor på grunn av at omfanget og verknadene 

av direktivet betre kan nåast på unionsplan, kan Unionen vedta tiltak i samsvar med nærleiksprinsippet slik det er 

fastsett i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med prinsippet om rimeleg samhøve, slik det er 

fastsett i den nemnde artikkelen, går ikkje dette direktivet lenger enn det som er naudsynt for å nå dette målet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/41/EF av 3. juni 2003 om virksomhet i og tilsyn med tjenestepensjonsforetak (TEU L 235 av 

23.9.2003, s. 10). 
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28) I dette direktivet er det fastsett minstekrav, noko som gjer det mogleg for medlemsstatane å vedta eller halde ved lag 

meir gunstige føresegner. Gjennomføringa av dette direktivet kan ikkje nyttast til å grunngje tilbakesteg i høve til den 

noverande situasjonen i kvar medlemsstat. 

29) Kommisjonen bør innan seks år etter at direktivet tek til å gjelde, utarbeide ein rapport om korleis dette direktivet vert 

nytta. 

30) I samsvar med dei nasjonale føresegnene som gjeld organiseringa av supplerande pensjonsordningar, kan medlems-

statane gje partane i arbeidslivet, på felles oppmoding frå desse, ansvaret for å gjennomføre dette direktivet med omsyn 

til føresegnene som er knytte til tariffavtalar, på det vilkåret at medlemsstatane gjer alle dei tiltaka som er naudsynte for 

at dei til kvar tid skal kunne garantere dei resultata som er målet for dette direktivet — 

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Mål 

I dette direktivet er det fastsett reglar som har som føremål å gjere det lettare for arbeidstakarar å utøve retten til fri rørsle 

mellom medlemsstatane, ved å redusere hindringane som oppstår som følgje av visse reglar som gjeld supplerande 

pensjonsordningar knytte til eit arbeidstilhøve. 

Artikkel 2 

Verkeområde 

1.  Dette direktivet skal nyttast på supplerande pensjonsordningar med unntak av ordningar som er omfatta av forordning 

(EF) nr. 883/2004. 

2.  Dette direktivet skal ikkje nyttast på 

a)  supplerande pensjonsordningar som, den dagen då dette direktivet tek til å gjelde, ikkje lenger tek imot nye aktive 

medlemmer og heller ikkje seinare vil verte opna for nye medlemmer, 

b)  supplerande pensjonsordningar som er underlagde tiltak som medfører inngrep frå forvaltingsorgan som er skipa ved 

nasjonal lovgjeving eller av rettsstyresmakter, der føremålet er å halde ved lag eller bøte på den økonomiske situasjonen til 

ordningane, medrekna framgangsmåtar for avvikling; dette unntaket gjeld berre så lenge inngrepet varer, 

c)  ordningar for insolvensgaranti, skadebotsordningar og nasjonale pensjonsreservefond, og 

d)  eingongsytingar frå ein arbeidsgjevar til ein arbeidstakar ved avslutning av arbeidstilhøvet til arbeidstakaren, som ikkje er 

knytte til pensjon ved arbeidsopphøyr. 

3.  Dette direktivet skal ikkje nyttast på ytingar ved uførleik og/eller ytingar til etterlatne som er knytte til supplerande 

pensjonsordningar, med unntak av dei særlege føresegnene i artikkel 5 og 6 som gjeld ytingar til etterlatne. 

4.  Dette direktivet gjeld berre for tilsetjingstid som kjem etter innarbeidinga av direktivet i samsvar med artikkel 8. 

5.  Dette direktivet gjeld ikkje opptening og vidareføring av rettar til supplerande pensjon for arbeidstakarar som flyttar 

innanfor éin og same medlemsstat. 

Artikkel 3 

Definisjonar 

I dette direktivet tyder: 

a)  «supplerande pensjon» pensjon ved arbeidsopphøyr som er fastsett ved reglane for ei supplerande pensjonsordning som er 

skipa i samsvar med nasjonal lovgjeving og praksis, 

b)  «supplerande pensjonsordning» alle tenestepensjonsordningar som er skipa i samsvar med nasjonal lovgjeving og praksis 

og knytte til eit arbeidstilhøve, der føremålet er å gje arbeidstakarar ein supplerande pensjon, 

c)  «aktive medlemmer av ei ordning» arbeidstakarar som gjennom eit noverande arbeidstilhøve har eller, når dei har oppfylt 

eventuelle oppteningsvilkår, kan ha rett til ein supplerande pensjon i samsvar med føresegnene i den supplerande 

pensjonsordninga, 

d)  «karenstid» den tilsetjingstida som vert kravd i medhald av nasjonal lovgjeving eller etter reglane for ei supplerande 

pensjonsordning eller av arbeidsgjevaren, før ein arbeidstakar kan verte medlem av ei ordning,  
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e)  «oppteningstid» den perioden med aktivt medlemskap i ei ordning som vert kravd i medhald av nasjonal lovgjeving eller 

etter reglane for ei supplerande pensjonsordning, for å oppnå akkumulerte rettar til supplerande pensjon, 

f)  «opptente pensjonsrettar» alle akkumulerte supplerande pensjonsrettar som er oppnådde etter at oppteningsvilkåra er vortne 

oppfylte i medhald av reglane for ei supplerande pensjonsordning og eventuelt i medhald av nasjonal lovgjeving, 

g)  «arbeidstakar som sluttar i arbeidet» ein aktiv medlem av ei ordning som avsluttar det noverande arbeidstilhøvet av andre 

årsaker enn at vedkomande har rett til ein supplerande pensjon, og som flyttar mellom medlemsstatar, 

h)  «framtidig mottakar» ein tidlegare aktiv medlem av ei ordning som har opptente pensjonsrettar i ei supplerande 

pensjonsordning, men som enno ikkje mottek supplerande pensjon gjennom denne ordninga, 

i)  «rettar til oppsett pensjon» opptente pensjonsrettar som vert ståande i ordninga der ein framtidig mottakar av oppsett 

pensjon har opptent retten, 

j)  «verdi av rettane til oppsett pensjon» kapitalverdien av pensjonsrettane, som er rekna ut i samsvar med nasjonal lovgjeving 

og praksis. 

Artikkel 4 

Vilkår for opptening av rettar i supplerande pensjonsordningar 

1.  Medlemsstatane skal gjere alle dei tiltaka som er naudsynte for å sikre at 

a)  dersom det vert nytta oppteningstid eller karenstid eller begge delar, skal det samla tidsrommet for arbeidstakarar som 

sluttar i arbeidet, under ingen omstende overstige tre år, 

b)  dersom det er fastsett ein minstealder for opptening av pensjonsrettar, skal han ikkje overstige 21 år for arbeidstakarar som 

sluttar i arbeidet, 

c)  dersom ein arbeidstakar som sluttar i arbeidet, enno ikkje har opptente pensjonsrettar når arbeidstilhøvet vert avslutta, skal 

innskota som denne arbeidstakaren har betalt inn, eller som er innbetalte på vegner av denne arbeidstakaren, tilbakebetalast 

gjennom den supplerande pensjonsordninga i samsvar med nasjonal lovgjeving eller tariffavtaler eller andre arbeidsavtaler, 

eller dersom investeringsrisikoen vert boren av arbeidstakaren som sluttar i arbeidet, skal anten heile summen av innskota 

som er innbetalte, eller investeringsverdien av desse innskota, tilbakebetalast. 

2.  Medlemsstatane skal ha høve til å la partane i arbeidslivet fastsetje andre føresegner gjennom tariffavtaler, såframt dei 

nemnde føresegnene ikkje gjev dårlegare vern og ikkje fører til hindringar for den frie rørsla for arbeidstakarar. 

Artikkel 5 

Vidareføring av rettar til oppsett pensjon 

1.  Med atterhald for nr. 3 og 4 skal medlemsstatane vedta dei tiltaka som er naudsynte for å sikre at dei opptente 

pensjonsrettane til arbeidstakarar som sluttar i arbeidet, kan verte ståande i den supplerande pensjonsordninga der dei er 

opptente. I medhald av nr. 2 skal den opphavlege verdien av desse rettane reknast ut på det tidspunktet då det noverande 

arbeidstilhøvet til ein arbeidstakar som sluttar i arbeidet, vert avslutta. 

2.  Medlemsstatane skal, med omsyn til reglane og praksisen for pensjonsordninga, vedta dei tiltaka som er naudsynte for å 

sikre at rettane til oppsett pensjon til arbeidstakarar som sluttar i arbeidet, og til deira etterlatne, eller verdien av desse rettane, 

vert jamstilte med verdien av rettane til aktive medlemmer av ei ordning, eller følgjer utviklinga innanfor dei pensjonsytingane 

som for tida vert utbetalte, eller vert handsama på andre måtar som vert rekna som rettvise, til dømes: 

a)  dersom pensjonsrettane i den supplerande pensjonsordninga vert opptente som ein rett til ein nominell sum, skal den 

nominelle verdien av rettane til oppsett pensjon tryggjast, 

b)  dersom verdien av dei opptente pensjonsrettane endrar seg over tid, skal verdien av rettane til oppsett pensjon justerast ved 

å nytte 

i)  ein rentesats som er integrert i den supplerande pensjonsordninga, eller 

ii)  avkastninga på investeringane i den supplerande pensjonsordninga, 

 eller 

c)  dersom verdien av dei opptente pensjonsrettane vert justert, til dømes etter inflasjonstakta eller lønsnivåa, skal verdien av 

rettane til oppsett pensjon justerast tilsvarande i samsvar med eit proporsjonalt tak som er fastsett ved nasjonal lovgjeving 

eller gjennom avtale mellom partane i arbeidslivet.  
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3.  Medlemsstatane kan tillate at dei opptente rettane til ein arbeidstakar som sluttar i arbeidet, ikkje vert ståande i 

supplerande pensjonsordningar, men vert utbetalte, med informert samtykke frå arbeidstakaren, òg med omsyn til gjeldande 

gebyr, som ein kapitalsum som svarar til verdien av dei opptente pensjonsrettane til arbeidstakaren som sluttar i arbeidet, 

såframt verdien av dei opptente pensjonsrettane ikkje overstig ein terskelverdi som er fastsett av den aktuelle medlemsstaten. 

Medlemsstaten skal melde frå til Kommisjonen om terskelverdien som vert nytta. 

4.  Medlemsstatane skal ha høve til å la partane i arbeidslivet fastsetje andre føresegner gjennom tariffavtaler, såframt dei 

nemnde føresegnene ikkje gjev dårlegare vern og ikkje fører til hindringar for den frie rørsla for arbeidstakarar. 

Artikkel 6 

Opplysningar 

1.  Medlemsstatane skal sikre at aktive medlemmer av ei ordning på oppmoding får opplysningar om korleis avslutning av eit 

arbeidstilhøve vil påverke rettane deira til supplerande pensjon. 

Det skal særleg gjevast opplysningar om følgjande: 

a)  vilkåra for opptening av rettane til supplerande pensjon, og verknadene av å nytte dei når arbeidstilhøvet vert avslutta, 

b)  verdien av dei opptente pensjonsrettane eller ei vurdering av dei opptente pensjonsrettane som er utført seinast 12 månader 

før oppmodingsdatoen, og 

c)  vilkåra for framtidig handsaming av rettane til oppsett pensjon. 

Dersom ordninga opnar for tidleg tilgang til opptente pensjonsrettar gjennom utbetaling av ein kapitalsum, bør dei framlagde 

opplysningane òg innehalde ei skriftleg fråsegn om at medlemmen bør vurdere å søkje råd om investering av denne 

kapitalsummen i pensjon ved arbeidsopphøyr. 

2.  Medlemsstatane skal sikre at framtidige mottakarar av oppsett pensjon på oppmoding skal få opplysningar om følgjande: 

a)  verdien av rettane til oppsett pensjon eller ei vurdering av rettane til oppsett pensjon som er utført seinast 12 månader før 

oppmodingsdatoen, og 

b)  vilkåra for handsaming av rettane til oppsett pensjon. 

3.  Med omsyn til etterlatneytingar som er knytte til supplerande pensjonsordningar, gjeld nr. 2 for etterlatne mottakarar av 

slike ytingar. 

4.  Opplysningane skal vere tydelege, skriftlege og gjevast innanfor eit rimeleg tidsrom. Medlemsstatane kan fastsetje at det 

ikkje er behov for å gje slike opplysningar oftare enn éin gong i året. 

5.  Dei pliktene som er fastsette i denne artikkelen, rører ikkje ved og kjem i tillegg til pliktene til tenestepensjonsføretaka i 

medhald av artikkel 11 i direktiv 2003/41/EF. 

Artikkel 7 

Minstekrav og garanti mot svekking 

1.  Medlemsstatane kan vedta eller halde ved lag meir gunstige føresegner enn dei som er fastsette i dette direktivet, med 

omsyn til oppteninga av rettar til supplerande pensjon for arbeidstakarar, vidareføringa av rettar til supplerande pensjon for 

arbeidstakarar som sluttar i arbeidet, og den retten som framtidige mottakarar av oppsett pensjon og dei aktive medlemmene av 

ei ordning har til opplysningar. 

2.  Innarbeidinga av dette direktivet skal under ingen omstende nyttast som grunngjeving for å svekke eksisterande rettar til 

opptening og vidareføring av supplerande pensjon eller den retten som pensjonsmottakarar og medlemmer av ei ordning har til 

opplysningar i medlemsstatane. 

Artikkel 8 

Innarbeiding i nasjonal lovgjeving 

1.  Medlemsstatane skal innan 21. mai 2018 vedta dei lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter dette 

direktivet, eller sikre at partane i arbeidslivet innan denne datoen gjennom avtale innfører dei føresegnene som er naudsynte. 

Medlemsstatane skal gjere dei tiltaka som er naudsynte for å kunne garantere dei resultata som krevst i medhald av dette 

direktivet. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om dette. 
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2.  Når dei tiltaka som er nemnde i nr. 1, vert vedtekne av medlemsstatane, skal dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det 

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

Artikkel 9 

Rapport 

1.  Medlemsstatane skal innan 21. mai 2019 sende Kommisjonen alle tilgjengelege opplysningar om bruken av dette 

direktivet. 

2.  Innan 21. mai 2020 skal Kommisjonen utarbeide ein rapport om korleis dette direktivet vert nytta og sende han over til 

Europaparlamentet, Rådet og Det europeiske økonomi- og sosialutvalet. 

Artikkel 10 

Iverksetjing 

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

Artikkel 11 

Adressatar 

Dette direktivet er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Strasbourg, 16. april 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 14. oktober 2013 

om endring av vedtak 2009/767/EF med hensyn til utarbeiding, vedlikehold og offentliggjøring av 

tillitslister over ytere av sertifiseringstjenester som kontrolleres eller akkrediteres av 

medlemsstatene 

[meddelt under nummer C(2013) 6543] 

(2013/662/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/123/EF av 12. desember 2006 om tjenester i det indre 

marked(1), særlig artikkel 8 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Kommisjonsvedtak 2009/767/EF av 16. oktober 2009 

om fastsettelse av tiltak for å forenkle bruken av 

elektroniske framgangsmåter ved hjelp av «felles 

kontaktpunkter» i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2006/123/EF om tjenester i det indre 

marked(2) forplikter medlemsstatene til å gi de 

opplysningene som er nødvendige for å validere 

avanserte elektroniske signaturer som støttes av et 

kvalifisert sertifikat. Disse opplysningene skal gis i form 

av såkalte «tillitslister» som inneholder opplysninger 

om ytere av sertifiseringstjenester som utsteder 

kvalifiserte sertifikater til offentligheten i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF av 

13. desember 1999 om en fellesskapsramme for 

elektroniske signaturer(3), og som kontrolleres eller 

akkrediteres av medlemsstatene. 

2)  Praktiske erfaringer med medlemsstatenes gjennom-

føring av vedtak 2009/767/EF har vist at visse 

forbedringer kreves for å optimere fordelene ved 

tillitslister. Videre har Det europeiske standardiserings-

institutt for telekommunikasjon (ETSI) offentliggjort 

nye tekniske spesifikasjoner for tillitslister (TS 119 612) 

basert på spesifikasjonene som for tiden er oppført i 

vedlegget til vedtaket, men som samtidig inneholder en 

rekke forbedringer av de eksisterende spesifikasjonene. 

3)  Vedtak 2009/767/EF bør derfor endres slik at det 

henviser til ETSIs tekniske spesifikasjoner 119 612, og 

slik at endringene som er nødvendige for å forbedre og 

forenkle gjennomføringen og bruken av tillitslister, 

innarbeides. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 306 av 16.11.2013,  

s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 189/2014 av 

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg X 

(Generelle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 41. 

(1) EUT L 376 av 27.12.2006, s. 36. 

(2) EUT L 274 av 20.10.2009, s. 36. 

(3) EFT L 13 av 19.1.2000, s. 12. 

4)  For at medlemsstatene skal få mulighet til å foreta de 

nødvendige tekniske endringene av sine tillitslister, bør 

denne beslutning få anvendelse fra 1. februar 2014. 

5)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Tjenestedirektivkomiteen. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Endring av vedtak 2009/767/EF 

I vedtak 2009/767/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1, 2 og 2a skal lyde: 

«1.  Hver medlemsstat skal i samsvar med de 

tekniske spesifikasjonene fastsatt i vedlegget utarbeide, 

vedlikeholde og offentliggjøre en «tillitsliste» som 

inneholder et visst minimum av opplysninger om ytere 

av sertifiseringstjenester som utsteder kvalifiserte 

sertifikater til offentligheten, og som medlemsstaten 

fører kontroll med / akkrediterer. 

2.  Medlemsstatene skal utarbeide og offentliggjøre 

tillitslisten i et maskinlesbart format i samsvar med 

spesifikasjonene i vedlegget. Dersom en medlemsstat 

velger å offentliggjøre sin tillitsliste i et menneske-

lesbart format, skal dette formatet være i samsvar med 

spesifikasjonene i vedlegget.  

2a.  Medlemsstatene skal elektronisk signere sin 

maskinlesbare tillitsliste for å sikre dens autentisitet og 

integritet. Dersom en medlemsstat offentliggjør 

tillitslisten i et menneskelesbart format, skal den sikre 

at tillitslisten i dette formatet inneholder de samme 

opplysningene som i det maskinlesbare formatet, og de 

skal signere den elektronisk med samme sertifikat som 

for det maskinlesbare formatet.»  

2021/EØS/40/46 
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b)  Nytt nr. 2b skal lyde: 

«2b.  Medlemsstatene skal sikre at tillitslisten i 

maskinlesbart format til enhver tid er tilgjengelig på 

stedet der den er offentliggjort, uten andre avbrudd enn 

ved vedlikehold.» 

c)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Medlemsstatene skal gi Kommisjonen følgende 

opplysninger: 

a)  Hvilket eller hvilke organer som har ansvar for å 

utarbeide, vedlikeholde og offentliggjøre tillitslisten 

i maskinlesbart format. 

b)  Stedet der tillitslisten i maskinlesbart format er 

offentliggjort. 

c)  To eller flere fellesnøkkelsertifikater fra operatøren 

av ordningen med forskjøvne gyldighetsperioder på 

minst tre måneder, som motsvarer de privatnøklene 

som kan benyttes til elektronisk signering av 

tillitslisten i maskinlesbart format. 

d)  Enhver endring av opplysningene i bokstav a), b) 

og c).» 

d)  Nytt nr. 3a skal lyde: 

«3a.  Dersom en medlemsstat offentliggjør tillitslisten 

i et menneskelesbart format, skal opplysningene nevnt i 

nr. 3 gis også for dette formatet.» 

2)  Vedlegget erstattes med vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Anvendelse 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. februar 2014. 

Artikkel 3 

Adressater 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 14. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 Michel BARNIER 

 Medlem av Kommisjonen 

 ______   
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VEDLEGG 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR EN FELLES MAL FOR «TILLITSLISTEN OVER KONTROLLERTE 

ELLER AKKREDITERTE YTERE AV SERTIFISERINGSTJENESTER» 

GENERELLE KRAV 

1. Innledning 

Formålet med den felles malen for medlemsstatenes «tillitsliste over kontrollerte eller akkrediterte ytere av 

sertifiseringstjenester» er å fastsette en felles metode som alle medlemsstatene kan benytte for å legge fram 

opplysninger om kontroll- eller akkrediteringsstatus for sertifiseringstjenestene fra ytere av sertifiseringstjenester(1) 

(CSP-er) som de kontrollerer eller akkrediterer for overholdelse av de relevante bestemmelsene i direktiv 1999/93/EF. 

Dette omfatter historiske opplysninger som gis om kontroll- eller akkrediteringsstatus for de kontrollerte eller 

akkrediterte sertifiseringstjenestene. 

Formålet med disse opplysningene er i første rekke å underbygge valideringen av kvalifiserte elektroniske signaturer 

(QES) og avanserte elektroniske signaturer (AdES)(2) som støttes av et kvalifisert sertifikat(3)(4). 

De obligatoriske opplysningene i tillitslisten skal minst omfatte opplysninger om kontrollerte eller akkrediterte CSP-er 

som utsteder kvalifiserte sertifikater (QC-er)(5) i samsvar med bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF (artikkel 3 

nr. 2 og 3 og artikkel 7 nr. 1 bokstav a)), herunder, når disse ikke er en del av QC-ene, opplysninger om de QC-ene 

som støtter en elektronisk signatur, uansett om signaturen er framstilt av et sikkert signaturframstillingssystem 

(SSCD)(6) eller ikke. 

Tilleggsopplysninger om andre CSP-er som ikke utsteder QC-er, men som yter tjenester tilknyttet elektroniske 

signaturer (f.eks. CSP-er som yter tidsstemplingstjenester og utsteder tidsstempeltegn, CSP-er som utsteder ikke-

kvalifiserte sertifikater osv.), kan tas med i tillitslisten på nasjonalt plan på frivillig basis forutsatt at de er enten 

akkreditert/kontrollert på en tilsvarende måte som de CSP-ene som utsteder QC-er, eller er godkjent etter en annen 

nasjonal godkjenningsordning. Enkelte medlemsstater kan ha nasjonale godkjenningsordninger som med hensyn til 

gjeldende krav og/eller ansvarlig organisasjon avviker fra ordningene for kontroll eller frivillig akkreditering som 

gjelder for CSP-er som utsteder QC-er. Uttrykkene «akkreditert» og/eller «kontrollert» i disse spesifikasjonene 

omfatter også de nasjonale godkjenningsordningene, men ytterligere informasjon om eventuelle nasjonale ordningers 

art vil bli gitt av medlemsstatene i deres tillitslister, blant annet med klargjøring av mulige forskjeller fra ordningene 

for akkreditering eller kontroll som gjelder for CSP-er som utsteder QC-er. 

Den felles malen bygger på ETSI TS 119 612 v1.1.1(7) (heretter kalt ETSI TS 119 612), som gjelder utarbeidingen, 

offentliggjøringen og plasseringen av samt adgangen til, autentiseringen av og integriteten til slike lister. 

2. Struktur for den felles malen for tillitslisten 

Den felles malen for en medlemsstats tillitsliste er strukturert i henhold til ETSI TS 119 612 i følgende 

opplysningskategorier: 

1.  Et tillitslistemerke som forenkler identifikasjonen av tillitslisten under elektroniske søk. 

2.  Opplysninger om tillitslisten og dens utstedelsesordning. 

3.  En sekvens av felter med entydige identifikasjonsopplysninger om hver kontrollert eller akkreditert CSP i 

ordningen (denne sekvensen er valgfri, dvs. når den ikke brukes, vil listen bli ansett som tom, noe som betyr at det 

ikke finnes noen kontrollert eller akkreditert CSP i den berørte medlemsstaten innenfor rammen av tillitslistens 

virkeområde). 

4.  Nærmere opplysninger for hver CSP på listen om dens konkrete tillitstjenester, hvis gjeldende status er registrert i 

tillitslisten i en sekvens av felter som entydig identifiserer de kontrollerte eller akkrediterte sertifiseringstjenestene 

som CSP-en yter, og deres nåværende status (denne sekvensen må inneholde minst én post).  

  

(1) Som definert i artikkel 2 nr. 11 i direktiv 1999/93/EF. 

(2) Som definert i artikkel 2 nr. 2 i direktiv 1999/93/EF. 

(3) For en AdES som støttes av et QC, brukes akronymet «AdESQC» gjennomgående i dette dokumentet. 

(4) Merk at det finnes en rekke elektroniske tjenester basert på enkle AdES-er hvis bruk over landegrensene også ville blitt enklere om 

de støttende sertifiseringstjenestene (f.eks. utstedelse av ikke-kvalifiserte sertifikater) var en del av de kontrollerte/akkrediterte 

tjenestene som en medlemsstat opplyser om i delen med frivillige opplysninger på sin tillitsliste. 

(5) Som definert i artikkel 2 nr. 10 i direktiv 1999/93/EF. 

(6) Som definert i artikkel 2 nr. 6 i direktiv 1999/93/EF. 

(7) ETSI TS 119 612 v1.1.1 (2013-06) – Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Trusted Lists. 
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5.  Dersom det er relevant, opplysninger om statushistorikk for hver kontrollert eller akkreditert sertifiseringstjeneste 

på listen. 

6.  Signaturen som er påført tillitslisten. 

I forbindelse med en CSP som utsteder QC-er, gir strukturen i tillitslisten, og særlig tjenesteopplysningsdelen (i 

henhold til nr. 4 over), mulighet til å legge inn ytterligere opplysninger i feltet «Service information extensions» for å 

ta hensyn til situasjoner der det kvalifiserte sertifikatet ikke inneholder nok (maskinlesbare) opplysninger om dets 

status som «kvalifisert», om det eventuelt støttes av et SSCD, og særlig for å ta hensyn til at de fleste (kommersielle) 

CSP-er bruker én enkelt utstedende sertifiseringsmyndighet (CA) til å utstede flere typer sluttenhetssertifikater, både 

kvalifiserte og ikke-kvalifiserte. 

I forbindelse med sertifikatgenereringstjenester (CA) kan antallet tjenesteposter i listen for en CSP reduseres dersom 

det finnes en eller flere overordnede CA-tjenester innenfor CSP-ens PKI (for eksempel i forbindelse med et hierarki av 

CA-er fra en rot-CA ned til flere utstedende CA-er), ved å føre opp slike overordnede CA-tjenester og ikke CA-

tjenestene som utsteder sluttenhetssertifikater (f.eks. bare føre opp rot-CA-en for CSP-en). I disse tilfellene gjelder 

imidlertid statusopplysningene hele hierarkiet av CA-tjenester under tjenesten på listen, og prinsippet om å sikre den 

entydige forbindelsen mellom en CSPQC-sertifiseringstjeneste og settet med sertifikater som er ment å skulle 

identifiseres som QC-er, vedlikeholdes og sikres. 

2.1 Beskrivelse av opplysningene i hver kategori 

1. Ti l l i t s l i s t emerk e  

2. Op p lysn in ger  om t i l l i t s l i s t en  og  d en s  u t s t ed elsesord n in g  

Følgende opplysninger inngår i denne kategorien: 

— En identifikator for tillitslistens formatversjon. 

— Et sekvensnummer (eller utgivelsesnummer) for tillitslisten. 

— Typeopplysninger om tillitslisten (f.eks. for å identifisere det faktum at tillitslisten inneholder opplysninger om 

kontroll- eller akkrediteringsstatus for sertifiseringstjenester fra CSP-er som kontrolleres eller akkrediteres av den 

aktuelle medlemsstaten for overholdelse av bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF). 

— Opplysninger om operatøren (eieren) av tillitslisteordningen (f.eks. navn, adresse, kontaktopplysninger osv. for 

det organet i medlemsstaten som er ansvarlig for å utarbeiding, sikker offentliggjøring og vedlikehold av 

tillitslisten). 

— Opplysninger om den eller de underliggende kontroll- eller akkrediteringsordningene som tillitslisten er 

tilknyttet, herunder, men ikke begrenset til 

— staten den gjelder for, 

— opplysninger om eller referanse til det stedet der opplysninger om ordningen(e) er å finne (mal, regler, 

kriterier, brukergruppe, type osv.), 

— oppbevaringsperiode for (historiske) opplysninger, 

— retningslinjer og/eller juridisk uttalelse, forpliktelser og ansvar i forbindelse med tillitslisten, 

— utstedelsesdato og -tidspunkt for tillitslisten, 

— neste planlagte oppdatering av tillitslisten. 

3. Entyd ige  id ent i f i ka s jon sop p lysn in ger  om h ver  CSP som k ont ro l le r es  e l l e r  ak k red i t eres  i  

s amsva r  med  ordn in gen  

Dette settet med opplysninger vil omfatte minst følgende: 

— CSP-organisasjonens navn slik det brukes i formelle, juridiske registre (dette kan omfatte CSP-organisasjonens 

UID etter praksis i medlemsstaten). 

— CSP-ens adresse og kontaktopplysninger. 

— Ytterligere opplysninger om CSP-en, enten tatt med direkte eller ved referanse til et sted der disse opplysningene 

kan lastes ned.  
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4. For  h ver  CSP p å  l i s t en ,  en  sek ven s  av  fe l t e r  som en tyd ig  i d en t i f i serer  en  ser t i f i ser in gs -

t j en est e  som CSP -en  yt er ,  o g  som k on t ro l le res  e l le r  ak k red i t eres  i nn en for  rammen  av  

d i rek t i v  1999 /93 /EF  

Dette settet med opplysninger omfatter minst følgende for hver sertifiseringstjeneste fra en CSP oppført på listen: 

— «Service type identifier»: En identifikator for typen sertifiseringstjeneste (f.eks. identifikator som angir at den 

kontrollerte eller akkrediterte sertifiseringstjenesten fra CSP-en er en sertifiseringsmyndighet som utsteder QC-er). 

— «Service (trade) name»: Sertifiseringstjenestens (handels)navn. 

— «Service digital identity»: En unik, entydig identifikator for sertifiseringstjenesten. 

— «Service current status»: En identifikator for gjeldende status for tjenesten. 

— Startdato og -tidspunkt for gjeldende status. 

— Når det er relevant, «Service information extension»: Ytterligere opplysninger om tjenesten (f.eks. tatt med direkte 

eller ved henvisning til et sted opplysningene kan lastes ned fra): Opplysninger om tjenestedefinisjonen fra 

operatøren av ordningen, opplysninger om tilgangen til tjenesten, opplysninger om tjenestedefinisjonen fra CSP-en 

og tilleggsopplysninger om tjenesten. F.eks. for CA/QC-tjenester, en valgfri sekvens av tupler, der hver tuppel gir 

opplysninger om 

— kriterier som skal brukes for ytterligere å identifisere (filtrere) innenfor den identifiserte tillitstjenesten 

nøyaktig det settet av tjenesteresultater (dvs. settet med (kvalifiserte) sertifikater) som det kreves/gis ytterligere 

opplysninger om med hensyn til status, angivelse av SSCD-støtte og/eller utstedelse til en juridisk person, og 

— tilknyttede kvalifikatorer som gir opplysninger om hvorvidt settet med tjenesteresultater identifiserer 

sertifikater som skal anses som kvalifiserte og/eller hvorvidt de identifiserte kvalifiserte sertifikatene fra denne 

tjenesten støttes av et SSCD eller ikke, og/eller opplysninger om hvorvidt slike QC-er utstedes til juridiske 

personer (standard er at de betraktes som utstedt til fysiske personer). 

5. Op p lysn in ger  om s t a tu sh i s tor i kk  for  h ver  ser t i f i ser in gs t j enes t e  p å  l i s t en  

6. En  s igna tu r  b eregn et  på  au t en t i f i ser in gs formå l  for  a l le  f e l t e r  i  t i l l i t s l i s t en  u t en om se lve  

s i gna tu rverd i en  

3. Retningslinjer for redigering av poster i tillitslisten 

3.1 Statusopplysninger om kontrollerte eller akkrediterte sertifiseringstjenester og deres leverandører på en enkelt 

liste 

Med en medlemsstats tillitsliste menes en statusliste for kontroll/akkreditering for sertifiseringstjenester fra ytere av 

sertifiseringstjenester som kontrolleres eller akkrediteres av den aktuelle medlemsstaten for overholdelse av de 

relevante bestemmelsene i direktiv 1999/93/EF. 

En slik tillitsliste er det eneste instrumentet den berørte medlemsstaten kan bruke til å legge fram opplysninger om 

kontroll- eller akkrediteringsstatus for sertifiseringstjenester og leverandørene av disse: 

— alle ytere av sertifiseringstjenester, som definert i artikkel 2 nr. 11 i direktiv 1999/93/EF, dvs. «et organ eller en 

fysisk eller juridisk person som utsteder sertifikater eller tilbyr andre tjenester knyttet til elektroniske signaturer», 

— som kontrolleres eller akkrediteres for overholdelse av de relevante bestemmelsene fastsatt i direktiv 

1999/93/EF. 

Ifølge definisjonene og bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF, særlig når det gjelder de berørte CSP-ene og 

deres ordninger for kontroll eller frivillig akkreditering, kan det skjelnes mellom to sett CSP-er, nemlig CSP-er som 

utsteder QC-er til offentligheten (CSPQC), og CSP-er som ikke utsteder QC-er til offentligheten, men som yter «andre 

tjenester knyttet til elektroniske signaturer»: 

— CSP-er som utsteder QC-er: 

— De skal kontrolleres av den medlemsstaten der de er etablert (dersom de er etablert i en medlemsstat), og kan 

også akkrediteres for overholdelse av bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF, herunder kravene i 

vedlegg I (krav til QC-er) og kravene i vedlegg II (krav til CSP-er som utsteder QC-er). CSP-er som utsteder 

QC-er som er akkreditert i en medlemsstat, skal fortsatt høre inn under den relevante kontrollordningen i den 

medlemsstaten, med mindre de ikke er etablert i medlemsstaten.  
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— Den relevante «kontrollordningen» (eventuelt ordningen for «frivillig akkreditering») er definert og skal 

oppfylle de relevante kravene i direktiv 1999/93/EF, særlig kravene fastsatt i artikkel 3 nr. 3, artikkel 8 nr. 1, 

artikkel 11, betraktning 13 (eventuelt artikkel 2 nr. 13, artikkel 3 nr. 2, artikkel 7 nr. 1 bokstav a), artikkel 8 

nr. 1, artikkel 11, betraktning 4, 11, 12 og 13). 

— CSP-er som ikke utsteder QC-er: 

— De kan omfattes av en ordning for «frivillig akkreditering» (som definert i og i samsvar med direktiv 

1999/93/EF) og/eller av en nasjonalt definert «anerkjent godkjenningsordning» som er gjennomført på 

nasjonalt plan for å kontrollere samsvar med bestemmelsene fastsatt i direktivet, og eventuelt nasjonale 

bestemmelser som gjelder yting av sertifiseringstjenester (i henhold til artikkel 2 nr. 11 i direktiv 1999/93/EF). 

— Enkelte av de fysiske eller binære (logiske) objektene som er generert eller utstedt som et resultat av yting av 

en sertifiseringstjeneste, kan ha rett til en særlig «kvalifisering» på grunnlag av sitt samsvar med 

bestemmelsene og kravene fastsatt på nasjonalt plan, men betydningen av en slik «kvalifisering» vil 

sannsynligvis være begrenset til utelukkende å gjelde på nasjonalt plan. 

Én enkelt tillitsliste skal utarbeides og vedlikeholdes per medlemsstat for å angi kontroll- og/eller akkrediteringsstatus 

for sertifiseringstjenestene fra de CSP-ene som kontrolleres eller akkrediteres av medlemsstaten. Tillitslisten skal 

inneholde minst de CSP-ene som utsteder QC-er. Tillitslisten kan også angi status for andre sertifiseringstjenester som 

kontrolleres eller akkrediteres i henhold til en nasjonalt definert godkjenningsordning. 

3.2 Ett enkelt sett av verdier for kontroll- eller akkrediteringsstatus 

I tillitslisten vil det av tjenestens aktuelle status framgå om den for tiden er kontrollert eller akkreditert. I tillegg kan en 

kontroll- eller akkrediteringsstatus være positiv («under kontroll», «akkreditert», «kontroll under opphør»), opphørt 

(«kontroll opphørt», «akkreditering opphørt»), eller også tilbakekalt («kontroll tilbakekalt», «akkreditering 

tilbakekalt», og settes til tilsvarende verdi. Gjennom hele sin levetid kan den samme sertifiseringstjenesten gå fra 

kontrollstatus til akkrediteringsstatus og omvendt(1). 

Figur 1 nedenfor beskriver forventet bevegelse mellom mulige kontroll- eller akkrediteringsstatuser for én enkelt 

sertifiseringstjeneste:  

  

(1) For eksempel kan en yter av sertifiseringstjenester som er etablert i en medlemsstat, og som yter en sertifiseringstjeneste som 

opprinnelig kontrolleres av medlemsstaten (kontrollorganet), etter en viss tid beslutte å frivillig akkreditere den for tiden 

kontrollerte sertifiseringstjenesten. Omvendt kan en yter av en sertifiseringstjeneste i en annen medlemsstat beslutte ikke å stanse 

en akkreditert sertifiseringstjeneste, men flytte den fra akkrediteringsstatus til kontrollstatus, for eksempel av forretningsmessige 

og/eller økonomiske årsaker. 



Nr. 40/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2021 

 

Figur 1 

Forventet bevegelse i kontroll- eller akkrediteringsstatus for én enkelt CSP-tjeneste 

 

En sertifiseringstjeneste som er etablert i en medlemsstat som utsteder QC-er, må kontrolleres (av den medlemsstaten 

der den er etablert) og kan være frivillig akkreditert. Statusverdien for en slik tjeneste når den er oppført på en 

tillitsliste, må ha en av statusverdiene angitt ovenfor som «gjeldende statusverdi» i samsvar med dens faktiske status, 

og skal når det er relevant, endres i samsvar med bevegelsen i status vist ovenfor. Imidlertid skal både «Akkreditering 

opphørt» og «Akkreditering tilbakekalt» være transittstatusverdier når den tilsvarende CSPQC-tjenesten er oppført på 

tillitslisten til medlemsstaten der den er etablert, ettersom en slik tjeneste som standard skal kontrolleres (selv om den 

ikke, eller ikke lenger, er akkreditert); når tilsvarende tjeneste er oppført (akkreditert) i en annen medlemsstat enn den 

den er etablert i, skal disse verdiene være endelige verdier. 

Medlemsstater som oppretter eller har opprettet en nasjonalt definert «anerkjent godkjenningsordning» som er 

gjennomført på nasjonalt plan for å kontrollere at tjenester fra CSP-er som ikke utsteder QC-er, overholder 

bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF og eventuelle nasjonale bestemmelser om yting av sertifiseringstjenester 

(i henhold til artikkel 2 nr. 11 i direktiv 1999/93/EF), skal dele slike godkjenningsordninger inn i følgende to 

kategorier: 

— «Frivillig akkreditering» som definert og regulert i direktiv 1999/93/EF (artikkel 2 nr. 13, artikkel 3 nr. 2, artikkel 

7 nr. 1 bokstav a), artikkel 8 nr. 1, artikkel 11, betraktning 4, 11, 12 og 13). 

— «Kontroll» i samsvar med direktiv 1999/93/EF og gjennomført gjennom nasjonale bestemmelser og krav i samsvar 

med nasjonal lovgivning. 

På samme måte kan en sertifiseringstjeneste som ikke utsteder QC-er, kontrolleres eller frivillig akkrediteres. 

Statusverdien for en slik tjeneste når den er oppført på en tillitsliste, må ha en av statusverdiene angitt ovenfor som 

«gjeldende statusverdi» (se figur 1) i samsvar med dens faktiske status, og skal når det er relevant, endres i henhold til 

bevegelsen i status vist ovenfor. 

Tillitslisten skal inneholde opplysninger om de underliggende kontroll- eller akkrediteringsordningene, og særlig  

Transittstatus når det foreligger en tilknyttet kontrollmodell (f.eks. for en CSP som utsteder QC-er, og som 
kontrolleres i den medlemsstaten der den er etablert) 

Mulig gjeldende status når det ikke er en tilknyttet kontrollmodell (f.eks. for en CSP som er akkreditert i en 

medlemsstat den ikke er etablert i) 
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— opplysninger om kontrollordningen som gjelder for alle CSPQC-er, 

— eventuelt opplysninger om den nasjonale ordningen for «frivillig akkreditering» som gjelder for alle CSPQC-er, 

— eventuelt opplysninger om kontrollordningen som gjelder for alle CSP-er som ikke utsteder QC-er, 

— eventuelt opplysninger om den nasjonale ordningen for «frivillig akkreditering» som gjelder for alle CSP-er som 

ikke utsteder QC-er. 

De siste to settene med opplysninger er av avgjørende betydning for at avhengige parter skal kunne vurdere kvaliteten 

og sikkerhetsnivået på slike kontroll- eller akkrediteringsordninger som anvendes på nasjonalt plan for CSP-er som 

ikke utsteder QC-er. Når det gis opplysninger om kontroll- eller akkrediteringsstatus i tillitslisten med hensyn til 

tjenester fra CSP-er som ikke utsteder QC-er, skal de ovennevnte settene med opplysninger gis på tillitslistenivå ved 

bruk av «Scheme information URI» (punkt 5.3.7 – opplysninger som gis av medlemsstatene), «Scheme 

type/community/rules» (punkt 5.3.9 – ved bruk av en tekst som er felles for alle medlemsstater, og valgfrie spesifikke 

opplysninger som gis av en medlemsstat), og «TSL policy/legal notice» (punkt 5.3.11 – en tekst som er felles for alle 

medlemsstater som viser til direktiv 1999/93/EF, samtidig som hver medlemsstat har anledning til å tilføye 

tekst/referanser spesifikt for medlemsstaten). 

Ytterligere kvalifiseringsopplysninger definert på nivået for nasjonale kontroll- eller akkrediteringsordninger for CSP-

er som ikke utsteder QC-er, kan gis på tjenestenivå når det er relevant og påkrevd (f.eks. for å skille mellom 

forskjellige kvalitets-/sikkerhetsnivåer) ved bruk av «additionalServiceInformation Extension» (punkt 5.5.9.4) som en 

del av «Service information extensions» (punkt 5.5.9). Ytterligere opplysninger om tilsvarende tekniske spesifikasjoner 

gis i de detaljerte spesifikasjonene i kapittel I. 

Til tross for at forskjellige organer i en medlemsstat kan ha ansvar for kontrollen med og akkrediteringen av 

sertifiseringstjenestene i denne medlemsstaten, forventes det at bare én post brukes for én enkelt sertifiseringstjeneste, 

og at dens kontroll- eller akkrediteringsstatus oppdateres i samsvar med dette. 

3.3 Tillitslisteposter med sikte på å forenkle valideringen av QES og AdESQC 

Den mest kritiske delen ved opprettelsen av tillitslisten er utarbeidingen av den obligatoriske delen av tillitslisten, 

nemlig «List of services» for hver CSP som utsteder QC-er, for å gi et riktig bilde av den nøyaktige 

utstedelsessituasjonen for hver slik QC-utstedende sertifiseringstjeneste, og for å sikre at de opplysningene som gis i 

hver post, er tilstrekkelige for å forenkle valideringen av QES og AdESQC (i kombinasjon med innholdet i det 

sluttenhets-QC-et som utstedes av CSP-en i forbindelse med sertifiseringstjenesten oppført i denne posten). 

De påkrevde opplysningene kan omfatte andre opplysninger enn «Service digital identity» for én enkelt (rot)-CA, 

særlig opplysninger som identifiserer QC-status for sertifikater som er utstedt av en slik CA-tjeneste, og hvorvidt de 

støttede signaturene er framstilt av et SSCD eller ikke. Det organet i en medlemsstat som er utpekt til å utarbeide, 

redigere og vedlikeholde tillitslisten, skal derfor ta hensyn til den aktuelle profilen og sertifikatets innhold i hvert 

utstedt QC for hver CSPQC som omfattes av tillitslisten. 

Helst bør hvert utstedt QC inneholde den QcCompliance(1)-erklæringen som er definert i ETSI når det hevdes at det er 

et QC, og bør inneholde den QcSSCD-erklæringen som er definert i ETSI når det hevdes at det støttes av et SSCD for å 

generere e-signaturer, og/eller at hvert utstedt QC inneholder en av de objektidentifikatorene (OID) for 

sertifikatstrategien for QCP/QCP + som er definert i ETSI TS 319 411-2(2). CSP-er som utsteder QC-er, bruker 

forskjellige standarder som referanser; disse standardene tolkes på mange forskjellige måter, og manglende kjennskap 

til visse normative tekniske spesifikasjoner eller at noen standarder har forrang, har ført til forskjeller i det faktiske 

innholdet i aktuelle utstedte QC-er (f.eks. om hvorvidt ETSI-definerte QcStatements brukes eller ikke), og dette betyr 

at de mottakende partene ikke uten videre kan stole på underskriverens sertifikat (og tilhørende kjede/bane) for i det 

minste via en maskinleselig metode å kunne vurdere om det sertifikatet som støtter en e-signatur, hevdes å være et QC, 

og om det er tilknyttet et SSCD som er brukt for å opprette e-signaturen.  

  

(1) Se ETSI EN 319 412-5 (Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Profiles for Trust Service Providers issuing certificates; 

Part 5: Extension for Qualified Certificate profile) for definisjon av en slik erklæring. 

(2) ETSI EN 319 411-2 — Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service 

Providers issuing certificates; Part 2: Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates. 
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Ved å fylle ut feltene «Service type identifier» («Sti»), «Service name» («Sn») og «Service digital identity» («Sdi») i 

tjenesteposten i tillitslisten med opplysninger som er gitt i feltet «Service information extensions» («Sie»), kan en 

spesifikk type kvalifisert sertifikat som er utstedt av en CSP-sertifiseringstjeneste på listen som utsteder QC-er, fullt ut 

identifiseres og gi opplysninger om hvorvidt den støttes av et SSCD eller ikke (når slike opplysninger mangler i det 

utstedte QC-et). En spesifikk opplysning om «Service current status» («Scs») er knyttet til denne posten. Dette er vist i 

figur 2 nedenfor. 

Oppføring av en tjeneste på listen ved bare å angi «Sdi» for en (rot)-CA vil innebære at det er sikret (av CSP-en som 

utsteder QC-er, men også av kontroll- eller akkrediteringsorganet som har ansvar for kontroll eller akkreditering av 

denne CSP-en) at alle sluttenhetssertifikater utstedt under denne (rot)-CA-en (hierarki) inneholder nok ETSI-definerte 

og maskinbehandlede opplysninger til at det er mulig å vurdere om det er et QC eller ikke, og om det støttes av et 

SSCD. Dersom for eksempel den siste påstanden ikke er sann (f.eks. at det ikke finnes noen ETSI-standardisert 

maskinlesbar indikasjon i QC om hvorvidt det er støttet av et SSCD), kan det ved bare å listeføre «Sdi» for denne (rot)-

CA, antas at QC-er som utstedes under dette (rot)-CA-hierarkiet, ikke støttes av noen SSCD. For å kunne angi at disse 

QC-ene må anses som støttet av et SSCD, bør «Sie»-feltet brukes (dette angir også at disse opplysningene er sikret av 

CSP-en som utsteder QC-er og blir kontrollert/akkreditert av henholdsvis kontroll- eller akkrediteringsorganet). 

Figur 2 

Tjenestepost i tillitslisten for en oppført CSP-tjeneste som usteder QC-er 

Allmenne prinsipper – redigeringsregler – CSPQC-poster (tjenester oppført på listen) 

Tjenestepost for en CSPQC på listen 

Sti Sn Sdi Scs («Service current status») Sie («Service information extensions») 

 

Den nåværende felles malen for tillitslisten gjør det mulig å bruke en kombinasjon av fem hoveddeler med 

opplysninger i tjenesteposten: 

— «Service type identifier» («Sti»), som f.eks. identifiserer en CA som utsteder QC-er («CA/QC»). 

— «Service name» («Sn»). 

— Opplysninger om «Service digital identity» («Sdi») som identifiserer en tjeneste oppført på listen, f.eks. (minst) 

fellesnøkkelen for en CA som utsteder QC-er.  
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— For CA/QC-tjenester, valgfrie «Service information extension»-opplysninger («Sie») som gjør det mulig å 

inkludere en rekke spesifikke tjenesterelaterte informasjonsposter vedrørende tilbakekallingsstatus for utløpte 

sertifikater, ytterligere egenskaper ved QC-er, overtakelse av en CSP av en annen CSP samt andre ytterligere 

tjenesteopplysninger. For eksempel er ytterligere egenskaper ved QC-er gjengitt ved en sekvens av en eller flere 

tupler, der hver tuppel gir 

— kriterier som skal brukes under den «Sdi»-identifiserte sertifiseringstjenesten for ytterligere å identifisere 

(filtrere) det eksakte settet med kvalifiserte sertifikater som det kreves/gis ytterligere opplysninger for, med 

hensyn til angivelsen av kvalifisert-status, SSCD-støtte og/eller utstedelse til en juridisk person, og 

— tilknyttede opplysninger («kvalifikatorer») som angir om settet med kvalifiserte sertifikater skal betraktes som 

«kvalifisert», støttes av et SSCD eller ikke, eller om disse tilknyttede opplysningene er en del av QC-et i et 

standardisert maskinlesbart format, og/eller opplysninger om at slike QC-er blir utstedt til juridiske personer 

(standard er at de betraktes som utstedt bare til fysiske personer), 

— opplysninger om «current status» for denne tjenesteposten, som inneholder opplysninger om 

— hvorvidt dette er en kontrollert eller akkreditert tjeneste, og 

— selve statusen for kontroll eller akkreditering. 

3.4 Retningslinjer for redigering og bruk av CSPQC-tjenesteposter 

De overordnede retningslinjene for redigering er som følger: 

1.  Dersom det for en tjeneste oppført på listen, som er identifisert med en «Sdi», er sikret (garantert av CSPQC og 

kontrollert eller akkreditert av et kontroll- eller akkrediteringsorgan) at et QC som støttes av et SSCD, inneholder 

den ETSI-definerte QcCompliance-erklæringen og inneholder QcSSCD-erklæringen og/eller QCP + 

objektidentifikator (OID), er bruken av en egnet «Sdi» tilstrekkelig; «Sie»-feltet kan da brukes som et alternativ og 

trenger ikke å inneholde opplysninger om SSCD-støtte. 

2.  Dersom det for en tjeneste oppført på listen, som er identifisert med en «Sdi», er sikret (garantert av CSPQC og 

kontrollert eller akkreditert av et kontroll- eller akkrediteringsorgan) at et QC som ikke støttes av et SSCD, 

inneholder QcCompliance-erklæringen og/eller QCP OID og ikke inneholder QcSSCD-erklæringen eller QCP + 

OID, er bruken av en egnet «Sdi» tilstrekkelig, og «Sie»-feltet kan brukes som et alternativ og trenger ikke å 

inneholde opplysninger om SSCD-støtte (innebærer at det ikke støttes av et SSCD). 

3.  Dersom det for en tjeneste oppført på listen, som er identifisert med en «Sdi», er sikret (garantert av CSPQC og 

kontrollert eller akkreditert av et kontroll- eller akkrediteringsorgan) at et QC inneholder QcCompliance-

erklæringen, og det er meningen at enkelte av disse QC-ene skal støttes av SSCD og andre ikke (f.eks. kan dette 

differensieres gjennom forskjellige CSP-spesifikke Certificate Policy-OID-er eller andre CSP-spesifikke 

opplysninger i QC-et, direkte eller indirekte, maskinlesbart eller ikke), men et sertifikat som støttes av en SSCD, 

inneholder VERKEN QcSSCD-erklæringen ELLER ETSI QCP(+) OID, er det ikke sikkert at bruken av en egnet 

«Sdi» er tilstrekkelig, OG «Sie»-feltet må brukes for å gi uttrykkelige opplysninger om SSCD-støtte sammen med 

eventuelt utvidede opplysninger for å identifisere det settet med sertifikater som omfattes. Dette vil sannsynligvis 

kreve at forskjellige «SSCD support information values» må tas med for samme «Sdi» når «Sie»-feltet brukes. 

4.  Dersom det for en tjeneste oppført på listen, som er identifisert med en «Sdi», er sikret (garantert av CSPQC og 

kontrollert eller akkreditert av et kontroll- eller akkrediteringsorgan) at et QC ikke inneholder noen QcCompliance-

erklæring, QCP OID, QcSSCD-erklæringen eller QCP + OID, men det er sikret at enkelte av disse 

sluttenhetssertifikatene som er utstedt under denne «Sdi»-en, er ment å være QC-er og/eller støttet av SSCD, og 

andre ikke (f.eks. kan dette differensieres gjennom forskjellige CSPQC-spesifikke Certificate Policy-OID-er eller 

andre CSPQC-spesifikke opplysninger i QC-et, direkte eller indirekte, maskinlesbart eller ikke), vil ikke bruken av 

en egnet «Sdi» være tilstrekkelig, OG «Sie»-feltet må brukes for å ta med uttrykkelige opplysninger om SSCD-

støtte. Dette vil sannsynligvis kreve at forskjellige «SSCD support information values» må tas med for samme 

«Sdi» når «Sie»-feltet brukes. 

Som et generelt standardprinsipp skal det for en CSP som er oppført på tillitslisten, være én tjenestepost for hver enkelt 

fellesnøkkel for en sertifiseringstjeneste av CA/QC-typen, dvs. en sertifiseringsmyndighet (CA) som (direkte) utsteder 

QC-er. Under visse ekstraordinære omstendigheter og nøye kontrollerte forhold kan en medlemsstats kontroll- eller 
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akkrediteringsorgan beslutte å bruke fellesnøkkelen for en rot-CA eller overordnet (Upper Level) CA innenfor CSP-ens 

PKI (for eksempel i forbindelse med en CSPs hierarki av CA-er fra en rot-CA ned til flere utstedende CA-er) i stedet 

for å føre opp alle underordnede utstedende CA-tjenester (dvs. føre opp en sertifiseringsmyndighet som ikke direkte 

utsteder sluttenhets-QC-er, men som sertifiserer et hierarki av CA-er ned til CA-er som utsteder QC-er til sluttenheter), 

som «Sdi» for én enkelt post på listen over tjenester fra en CSP oppført på listen. Medlemsstatene må i slike tilfeller 

nøye vurdere konsekvensene (fordeler og ulemper) av å bruke en slik rot-CA eller overordnet CA som «Sdi»-verdi for 

tjenesteposter i en tillitsliste. Når dette tillatte unntaket fra standardprinsippet benyttes, skal imidlertid medlemsstaten 

legge fram nødvendig dokumentasjon for å gjøre det mulig å bygge opp og verifisere sertifiseringsbanen. I forbindelse 

med en CSPQC som bruker en rot-CA som flere CA-er utsteder QC-er og ikke-QC-er under, men der QC-ene 

inneholder bare QcCompliance-erklæringen og ingen angivelse av om den støttes av et SSCD, vil for eksempel 

oppføring av bare rot-CA-ens «Sdi» i henhold til reglene forklart ovenfor innebære at ingen QC-er som er utstedt under 

dette rot-CA-hierarkiet, støttes av et SSCD. Dersom det er QC-er som faktisk støttes av et SSCD, men som mangler en 

maskinlesbar erklæring som angir at slik støtte er inkludert i sertifikatene, anbefales det på det sterkeste å bruke 

QcSSCD-erklæringen i QC-er som utstedes i framtiden. I mellomtiden (fram til det siste QC-et som ikke inneholder 

disse opplysningene, utløper), bør tillitslisten bruke «Sie»-feltet og tilknyttede «Qualifications Extension», f.eks. ved å 

gi filtreringsopplysninger for å identifisere sett av sertifikater gjennom spesifikke CSPQC-definerte OID-er som kan 

brukes av CSPQC for å skille mellom forskjellige typer QC-er (noen støttet av et SSCD og andre ikke), og tilhørende 

eksplisitt «SSCD support information» for slike identifiserte (filtrerte) sett av sertifikater ved bruk av «kvalifikatorer». 

De overordnede retningslinjene for bruk for applikasjoner, tjenester eller produkter for elektroniske signaturer som 

er avhengige av en tillitsliste som er i samsvar med de gjeldende tekniske spesifikasjonene, er som følger: 

En «CA/QC» «Sti»-post (og tilsvarende en CA/QC-post ytterligere kvalifisert som en «rot-CA/QC» ved bruk av 

utvidelsen «Sie» «additionalServiceInformation Extension») 

— angir at fra den «Sdi»-identifiserte CA-en (og tilsvarende i CA-hierarkiet fra den «Sdi»-identifiserte rot-CA-en) er 

alle utstedte sluttenhetssertifikater QC-er, forutsatt at det i sertifikatet hevdes at de er dette ved bruk av egnet 

maskinlesbar QcStatement (dvs. QcCompliance) og/eller ETSI-definert QCP(+) OID-er (og dette er sikret av et 

kontroll-/akkrediteringsorgan, se «overordnede retningslinjer for redigering» ovenfor) 

 Merk: Dersom ingen «Sie» «Qualifications Extension»-opplysninger foreligger, eller dersom et sluttenhets-

sertifikat som hevdes å være et QC, ikke er ytterligere identifisert gjennom en tilhørende «Sie» «Qualifications 

Extension», skal de maskinlesbare opplysningene som skal ligge i QC-et, være kontrollert eller akkreditert for å 

være korrekte. Det betyr at bruken (eller ikke) av de egnede QcStatements (dvs. QcCompliance, QcSSCD) og/eller 

ETSI-definerte QCP(+) OID-ene er sikret å være i samsvar med det som hevdes av CSPQC. 

— og DERSOM «Sie» «Qualifications Extension»-opplysninger foreligger, skal i tillegg til den ovennevnte 

fortolkningsregelen for standard bruk, de sertifikatene som identifiseres ved bruk av «Sie» «Qualifications 

Extension»-opplysningene, som bygger på prinsippet om en sekvens av filtre som ytterligere identifiserer et sett 

med sertifikater, vurderes i henhold til de tilknyttede «kvalifikatorene» som inneholder ytterligere opplysninger om 

kvalifisert-status, «SSCD-støtte» og/eller at sertifikatet utstedes til en juridisk person (f.eks. de sertifikatene som 

inneholder en spesifikk OID i Certificate Policy-utvidelsen, og/eller har et spesifikt «Key usage»-mønster, og/eller 

filtreres ved bruk av en spesifikk verdi som skal vises i et spesifikt sertifikatfelt eller i en utvidelse osv.). Disse 

«kvalifikatorene» er en del av følgende «Qualifiers»-sett som brukes for å kompensere for mangelen på 

opplysninger i tilsvarende QC-innhold, og som brukes henholdsvis 

— for å angi kvalifisert-status «QCStatement», som betyr at det eller de identifiserte sertifikatene er kvalifisert, 

 OG/ELLER 

— for å angi SSCD-støttetype 

— «QCWithSSCD», som betyr «QC som støttes av et SSCD», eller 

— «QCNoSSCD», som betyr «QC som ikke støttes av et SSCD», eller 

— «QCSSCDStatusAsInCert», som betyr at det er sikret at opplysninger om SSCD-støtte er med i ethvert QC 

under «Sdi»-/«Sie»-angitte opplysninger i denne CA/QC-posten, 

 OG/ELLER 



10.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/399 

 

— for å angi utstedelse til juridisk person som 

— «QCForLegalPerson», som betyr «Sertifikat utstedt til en juridisk person». 

3.5 Tjenester som støtter «CA/QC»-tjenester, men som ikke er del av «CA/QC» «Sdi» 

Tjenester knyttet til sertifikaters gyldighetsstatus for QC-er der opplysningene om sertifikatets gyldighetsstatus (for 

eksempel CRL-er og OCSP-svar) signeres av en enhet hvis privatnøkkel ikke er sertifisert under en sertifiseringsbane 

som fører til en CA på listen over CA-er som utsteder QC-er («CA/QC»), skal føres opp på tillitslisten ved at nevnte 

tjenester føres opp som sådanne i tillitslisten (med tjenestetype henholdsvis «OCSP/QC» eller «CRL/QC»), ettersom 

disse tjenestene kan anses som en del av de kontrollerte eller akkrediterte «kvalifiserte» tjenestene knyttet til yting av 

QC-sertifiseringstjenester. Selvsagt skal OCSP-respondere eller CRL-utstedere hvis sertifikater signeres av CA-er 

under hierarkiet for en CA/QC-tjeneste på listen, anses som gyldige og i samsvar med statusverdien for CA/QC-

tjenesten oppført på listen. 

En lignende bestemmelse kan få anvendelse på sertifiseringstjenester som utsteder ikke-kvalifiserte sertifikater (av 

tjenestetypen «CA/PKC»). 

Tillitslisten skal inneholde tjenester knyttet til sertifikaters gyldighetsstatus dersom tilhørende stedsinformasjon for 

slike tjenester ikke finnes i sluttenhetssertifikatene som de nevnte tjenestene gjelder for. 

4. Definisjoner og forkortelser 

I dette dokumentet brukes følgende definisjoner og forkortelser: 

Term Forkortelse Definisjon 

Yter av sertifiserings-

tjenester 

CSP Som definert i artikkel 2 nr. 11 i direktiv 1999/93/EF. 

Sertifiseringsmyndighet CA 1)  En yter av sertifiseringstjenester som oppretter og tildeler felles-

nøkkelsertifikater, eller  

2)  en teknisk sertifikatgenereringstjeneste som brukes av en yter av 

sertifiseringstjenester som oppretter og tildeler fellesnøkkel-

sertifikater. 

MERK: Se punkt 4 i EN 319 411-2(1) for ytterligere forklaring av 

begrepet sertifiseringsmyndighet. 

Sertifiseringsmyndighet 

som utsteder kvalifiserte 

sertifikater 

CA/QC CA som oppfyller kravene fastsatt i vedlegg II til direktiv 1999/93/EF og 

utsteder kvalifiserte sertifikater som oppfyller kravene i vedlegg I til 

direktiv 1999/93/EF. 

Sertifikat Sertifikat Som definert i artikkel 2 nr. 9 i direktiv 1999/93/EF. 

Kvalifisert sertifikat QC Som definert i artikkel 2 nr. 10 i direktiv 1999/93/EF. 

Underskriver Underskriver Som definert i artikkel 2 nr. 3 i direktiv 1999/93/EF. 

Kontroll Kontroll Viser til kontrollen fastsatt i artikkel 3 nr. 3 i direktiv 1999/93/EF. 

Direktiv 1999/93/EF krever at medlemsstatene utarbeider en egnet 

ordning som tillater kontroll av CSP-er som er etablert på deres 

territorium og utsteder kvalifiserte sertifikater til offentligheten, samtidig 

som det sikres kontroll med at direktivets bestemmelser overholdes. 

Frivillig akkreditering Akkreditering Som definert i artikkel 2 nr. 13 i direktiv 1999/93/EF. 

Tillitsliste TL Betegner den listen som angir kontroll- eller akkrediteringsstatus for 

sertifiseringstjenester fra ytere av sertifiseringstjenester som kontrolleres 

eller akkrediteres av den aktuelle medlemsstaten for overholdelse av 

bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF. 



Nr. 40/400 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2021 

 

Term Forkortelse Definisjon 

Statusliste for 

tillitstjenester 

TSL En form for signert liste som brukes som grunnlag for framlegging av 

statusopplysninger for tillitstjenester i samsvar med spesifikasjonene 

fastsatt i ETSI TS 119 612. 

Tillitstjeneste  Tjeneste som øker tilliten til og fortroligheten ved elektroniske 

transaksjoner (typisk, men ikke nødvendigvis ved å bruke kryptografiske 

metoder eller involvere fortrolig materiale) (ETSI TS 119 612). 

MERK: Dette begrepet har en bredere betydning enn sertifiserings-

tjenester som utsteder sertifikater eller yter andre tjenester i forbindelse 

med elektroniske signaturer. 

Tilbyder av tillitstjenester TSP Organ som driver en eller flere (elektroniske) tillitstjenester (denne 

termen brukes med videre betydning enn CSP). 

Tegn for tillitstjenester TrST Et fysisk eller binært (logisk) objekt som er generert eller utstedt ved 

bruk av en tillitstjeneste. Eksempler på binære TrST-er er sertifikater, 

lister over tilbakekalte sertifikater (CRL-er), tidsstempeltegn (TST-er) og 

svar via nettprotokollen for sertifikatstatus (OCSP-svar). 

Kvalifisert elektronisk 

signatur 

QES En AdES som støttes av et QC og er framstilt av et sikkert signatur-

framstillingssystem, som definert i artikkel 2 i direktiv 1999/93/EF. 

Avansert elektronisk 

signatur 

AdES Som definert i artikkel 2 nr. 2 i direktiv 1999/93/EF. 

Avansert elektronisk 

signatur støttet av et 

kvalifisert sertifikat 

AdESQC En elektronisk signatur som oppfyller kravene til en AdES og støttes av 

et QC, som definert i artikkel 2 i direktiv 1999/93/EF. 

Sikkert signatur-

framstillingssystem 

SSCD Som definert i artikkel 2 nr. 6 i direktiv 1999/93/EF. 

(1) EN 319 411-2: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers 

issuing certificates; Part 2: Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates. 

I de følgende kapitlene skal nøkkelordene «MÅ», «MÅ IKKE», «PÅKREVD», «SKAL», «SKAL IKKE», «BØR», 

«BØR IKKE», «ANBEFALT», «KAN» og «VALGFRI» tolkes som beskrevet i RFC 2119(1). 

KAPITTEL I 

DETALJERTE SPESIFIKASJONER FOR DEN FELLES MALEN FOR «TILLITSLISTEN OVER 

KONTROLLERTE ELLER AKKREDITERTE YTERE AV SERTIFISERINGSTJENESTER» 

Disse spesifikasjonene bygger på spesifikasjonene og kravene angitt i ETSI TS 119 612 v1.1.1 (heretter kalt ETSI TS 

119 612). 

Når det ikke er angitt noe bestemt krav i disse spesifikasjonene, SKAL kravene i ETSI TS 119 612 punkt 5 and  

6 anvendes fullt ut. Når det er angitt bestemte krav i disse spesifikasjonene, SKAL de ha forrang for tilsvarende krav i 

ETSI TS 119 612. Ved avvik mellom disse spesifikasjonene og spesifikasjonene i ETSI TS 119 612, SKAL disse 

spesifikasjonene være de normative. 

Scheme operator name (punkt 5.3.4) 

Dette feltet SKAL foreligge og SKAL være i samsvar med spesifikasjonene i TS 119 612 punkt 5.3.4. 

  

(1) IETF RFC 2119: «Key words for use in RFCs to indicate Requirements Levels». 
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En stat KAN ha separate kontroll- og akkrediteringsorganer, og kan også ha ytterligere organer til annen driftsrelatert 

virksomhet. Det er opp til hver enkelt medlemsstat å utpeke operatøren av ordningen for medlemsstatens tillitsliste. Det 

forventes at kontrollorganet, akkrediteringsorganet og operatøren (når disse er separate organer) får hvert sitt 

ansvarsområde og hver sine forpliktelser. 

Alle situasjoner der flere organer er ansvarlige for kontroll, akkreditering eller drift, SKAL konsekvent gjenspeiles og 

identifiseres som sådanne i opplysningene om ordningen som en del av tillitslisten, herunder i opplysningene som er 

spesifikke for ordningen, og som angis i «Scheme information URI» (punkt 5.3.7). 

Scheme name (punkt 5.3.6) 

Dette feltet SKAL foreligge og SKAL være i samsvar med spesifikasjonene i TS 119 612 punkt 5.3.6, der følgende 

navn SKAL brukes om ordningen: 

«EN_name_value» = «Statuslisten for kontroll/akkreditering for sertifiseringstjenester fra ytere av sertifiserings-

tjenester som kontrolleres eller akkrediteres av den aktuelle medlemsstaten som er operatør av ordningen, for 

overholdelse av de relevante bestemmelsene fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF av 13. desember 

1999 om en fellesskapsramme for elektroniske signaturer.» 

Scheme information URI (punkt 5.3.7) 

Dette feltet SKAL foreligge og SKAL være i samsvar med spesifikasjonene i TS 119 612 punkt 5.3.7, der de relevante 

opplysningene om ordningen minst SKAL omfatte: 

— Innledende opplysninger som er felles for alle medlemsstatene med hensyn til tillitslistens virkeområde og innhold, 

og de underliggende kontroll- eller akkrediteringsordningene. Den felles teksten som skal brukes, er teksten under, 

der tegnstrengen «[den berørte medlemsstatens navn]» SKAL erstattes med navnet på den berørte medlemsstaten: 

 «Denne listen er «tillitslisten over kontrollerte eller akkrediterte ytere av sertifiseringstjenester» som inneholder 

opplysninger om status for kontroll eller akkreditering for sertifiseringstjenester fra ytere av sertifiseringstjenester 

(CSP-er) som kontrolleres eller akkrediteres av [den berørte medlemsstatens navn] for overholdelse av de relevante 

bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF av 13. desember 1999 om en fellesskapsramme for 

elektroniske signaturer. 

 Formålet med tillitslisten er å 

— angi og legge fram pålitelige opplysninger om kontroll- eller akkrediteringsstatus for sertifiseringstjenester fra 

ytere av sertifiseringstjenester som kontrolleres eller akkrediteres av [den berørte medlemsstatens navn] for 

overholdelse av de relevante bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF, 

— tillate pålitelig validering av elektroniske signaturer som støttes av de angitte kontrollerte eller akkrediterte 

sertifiseringstjenestene fra CSP-er på listen. 

 Tillitslisten til en medlemsstat skal minst inneholde opplysninger om kontrollerte eller akkrediterte CSP-er som 

utsteder kvalifiserte sertifikater i samsvar med bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF (artikkel 3 nr. 2 og  

3 og artikkel 7 nr. 1 bokstav a)), herunder, når disse ikke er en del av QC-ene, opplysninger om QC-et som støtter 

en elektronisk signatur, og hvorvidt signaturen er framstilt av et sikkert signaturframstillingssystem eller ikke. 

 CSP-er som utsteder kvalifiserte sertifikater (CQ-er) som er oppført her, kontrolleres av [den berørte 

medlemsstatens navn] og kan også akkrediteres for overholdelse av bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF, 

herunder kravene i vedlegg I (krav til QC-er) og vedlegg II (krav til CSP-er som utsteder QC-er). Den relevante 

«kontrollordningen» (eventuelt ordningen for «frivillig akkreditering») er definert og skal oppfylle de relevante 

kravene i direktiv 1999/93/EF, særlig kravene fastsatt i artikkel 3 nr. 3, artikkel 8 nr. 1, artikkel 11, (eventuelt 

artikkel 2 nr. 13, artikkel 3 nr. 2, artikkel 7 nr. 1 bokstav a), artikkel 8 nr. 1 og artikkel 11). 

 Tilleggsopplysninger om andre kontrollerte eller akkrediterte CSP-er som ikke utsteder QC-er, men som yter 

tjenester knyttet til elektroniske signaturer (f.eks. CSP-er som yter tidsstemplingstjenester og utsteder 

tidsstempeltegn, CSP-er som utsteder ikke-kvalifiserte sertifikater osv.), tas med i tillitslisten på nasjonalt plan på 

frivillig basis.»  
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— Spesifikke opplysninger om de underliggende kontroll- eller akkrediteringsordningene, særlig(1) 

— opplysninger om kontrollordningen som gjelder for alle CSPQC-er, 

— eventuelt opplysninger om den nasjonale ordningen for «frivillig akkreditering» som gjelder for alle CSPQC-er, 

— eventuelt opplysninger om kontrollordningen som gjelder for alle CSP-er som ikke utsteder QC-er, 

— eventuelt opplysninger om den nasjonale ordningen for «frivillig akkreditering» som gjelder for alle CSP-er 

som ikke utsteder QC-er. 

 Disse spesifikke opplysningene SKAL for hver underliggende ordning angitt ovenfor, minst omfatte 

— en generell beskrivelse, 

— opplysninger om prosessen som kontroll- eller akkrediteringsorganet følger for å kontrollere eller akkreditere 

CSP-er, og som CSP-er følger for å bli kontrollert eller akkreditert, 

— opplysninger om kriteriene som benyttes ved kontroll eller akkreditering av CSP-er. 

— Eventuelt spesifikke opplysninger om de spesifikke kvalifiseringene som enkelte av de fysiske eller binære 

(logiske) objektene som er generert eller utstedt som et resultat av ytingen av en sertifiseringstjeneste, kan ha rett 

til å motta på grunnlag av sitt samsvar med bestemmelsene og kravene fastsatt på nasjonalt plan, herunder 

betydningen av en slik kvalifisering og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene og kravene. 

Ytterligere medlemsstatsspesifikke opplysninger om ordningen KAN legges fram frivillig, f.eks. 

— opplysninger om de kriteriene og reglene som skal brukes til å velge kontroll- eller revisjonsorganer og definere 

hvordan CSP-ene kontrolleres (føres tilsyn med) eller akkrediteres (revideres) av dem, 

— andre kontaktopplysninger og generelle opplysninger som gjelder driften av ordningen. 

Scheme type/community/rules (punkt 5.3.9) 

Dette feltet SKAL foreligge og SKAL være i samsvar med spesifikasjonene i TS 119 612 punkt 5.3.9 og SKAL 

inkludere minst to URI-er: 

— En URI som er felles for alle medlemsstatenes tillitslister, og som peker mot en beskrivende tekst som SKAL 

gjelde for alle tillitslister, som følger: 

 URI: http://uri.etsi.org/TrstSvc/TrustedList/schemerules/EUcommon 

 Beskrivende tekst: 

«Deltakelse i en ordning 

 Hver medlemsstat skal opprette en «tillitsliste over kontrollerte eller akkrediterte ytere av sertifiseringstjenester» 

som inneholder opplysninger om kontroll- eller akkrediteringsstatus for sertifiseringstjenester fra ytere av 

sertifiseringstjenester (CSP-er) som kontrolleres eller akkrediteres av den berørte medlemsstaten for overholdelse 

av de relevante bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF av 13. desember 1999 om en 

fellesskapsramme for elektroniske signaturer. 

 Det skal også vises til denne gjennomføringen av slike tillitslister i listen over lenker (pekere) til hver medlemsstats 

tillitsliste, som Kommisjonen setter sammen. 

Retningslinjer eller regler for vurdering av tjenester oppført på listen 

 Tillitslisten til en medlemsstat skal minst inneholde opplysninger om kontrollerte eller akkrediterte CSP-er som 

utsteder kvalifiserte sertifikater i samsvar med bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF (artikkel 3 nr. 2 og  

3 og artikkel 7 nr. 1 bokstav a)), herunder opplysninger om det kvalifiserte sertifikatet (QC) som støtter en 

elektronisk signatur, og hvorvidt signaturen er framstilt av et sikkert signaturframstillingssystem eller ikke.  

  

(1) De siste to settene med opplysninger er av avgjørende betydning for at avhengige parter skal kunne vurdere kvaliteten og 

sikkerhetsnivået på slike kontroll- eller akkrediteringsordninger som gjelder for CSP-er som ikke utsteder QC-er. Disse settene 

med opplysninger skal gis på tillitslistenivå ved bruk av foreliggende «Scheme information URI» (punkt 5.3.7 – opplysninger som 

gis av medlemsstaten), «Scheme type/community/rules» (punkt 5.3.9 – ved bruk av en tekst som er felles for alle medlemsstater) 

og «TSL policy/legal notice» (punkt 5.3.11 – en tekst som er felles for alle medlemsstater, som viser til direktiv 1999/93/EF, 

samtidig som hver medlemsstat har anledning til å tilføye tekst/referanser spesifikt for medlemsstaten). Ytterligere opplysninger 

om kontroll- eller akkrediteringsordninger for CSP-er som ikke utsteder QC-er, kan gis på tjenestenivå når det er relevant og 

påkrevd (f.eks. for å skille mellom forskjellige kvalitets-/sikkerhetsnivåer) ved bruk av «Scheme service definition URI» 

(punkt 5.5.6). 
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 CSP-ene som utsteder kvalifiserte sertifikater (QC-er), skal kontrolleres av den medlemsstaten der de er etablert 

(dersom de er etablert i en medlemsstat), og kan også akkrediteres for overholdelse av bestemmelsene fastsatt i 

direktiv 1999/93/EF, herunder kravene i vedlegg I (krav til QC-er) og vedlegg II (krav til CSP-er som utsteder QC-

er). CSP-er som utsteder QC-er som er akkreditert i en medlemsstat, skal fortsatt høre inn under den relevante 

kontrollordningen i den medlemsstaten, med mindre de ikke er etablert i medlemsstaten. Den relevante 

«kontrollordningen» (eventuelt ordningen for «frivillig akkreditering») er definert og skal oppfylle de relevante 

kravene i direktiv 1999/93/EF, særlig dem som er fastsatt i artikkel 3 nr. 3, artikkel 8 nr. 1, artikkel 11 (eventuelt 

artikkel 2 nr. 13, artikkel 3 nr. 2, artikkel 7 nr. 1 bokstav a), artikkel 8 nr. 1, artikkel 11). 

 Tilleggsopplysninger om andre kontrollerte eller akkrediterte CSP-er som ikke utsteder QC-er, men som yter 

tjenester tilknyttet elektroniske signaturer (f.eks. CSP-er som yter tidsstemplingstjenester og utsteder 

tidsstempeltegn, CSP-er som utsteder ikke-kvalifiserte sertifikater osv.), kan tas med i tillitslisten på nasjonalt plan 

på frivillig basis. 

 CSP-er som ikke utsteder QC-er, men som yter tilleggstjenester, kan høre inn under en ordning for «frivillig 

akkreditering» (som definert i og i samsvar med direktiv 1999/93/EF) og/eller en nasjonalt definert «anerkjent 

godkjenningsordning» gjennomført på nasjonal plan for å kontrollere samsvar med bestemmelsene fastsatt i 

direktiv 1999/93/EF, og eventuelt nasjonale bestemmelser med hensyn til yting av sertifiseringstjenester (i henhold 

til artikkel 2 nr. 11 i direktiv 1999/93/EF). Enkelte av de fysiske eller binære (logiske) objektene som er generert 

eller utstedt som et resultat av ytingen av en sertifiseringstjeneste, kan ha rett til en særlig «kvalifisering» på 

grunnlag av sitt samsvar med bestemmelsene og kravene fastsatt på nasjonalt plan, men betydningen av en slik 

«kvalifisering» vil sannsynligvis være begrenset til utelukkende å gjelde på nasjonalt plan. 

Tolkning av tillitslisten 

 De overordnede retningslinjene for brukere av applikasjoner, tjenester eller produkter for elektroniske 

signaturer som er avhengige av en tillitsliste i henhold til vedlegget i kommisjonsbeslutning [henvisning til 

nåværende beslutning], er som følger: 

 En «CA/QC» «Service type identifier» («Sti»)-post (og tilsvarende en CA/QC-post ytterligere kvalifisert som en 

«rot-CA/QC» ved bruk av «Service information extension» («Sie») «additionalServiceInformation Extension») 

— angir at fra den «Service digital identifier» («Sdi»)-identifiserte CA-en (og tilsvarende i CA-hierarkiet fra den 

«Sdi»-identifiserte rot-CA-en) fra den tilsvarende CSP-en (se tilknyttede TSP-informasjonsfelter) er alle 

utstedte sluttenhetssertifikater kvalifiserte sertifikater (QC-er), forutsatt at det i sertifikatet hevdes at de er 

dette ved bruk av egnede EN 319 412-5-definerte QcStatements (dvs. QcCompliance, QcSSCD) og/eller EN 

319 411-2 -definert QCP(+) OID-er (og dette er garantert av utstedende CSP og sikret av medlemsstatens 

kontroll- eller akkrediteringsorgan) 

Merk: Dersom ingen «Sie» «Qualifications Extension»-opplysninger foreligger, eller dersom et sluttenhets-

sertifikat som hevdes å være et QC, ikke er ytterligere identifisert gjennom tilhørende «Sie» «Qualifications 

Extension»-opplysninger, skal de maskinlesbare opplysningene som skal ligge i QC-et, være kontrollert/ 

akkreditert for å være korrekte. Det betyr at bruken (eller ikke) av egnede ETSI-definerte QcStatements (dvs. 

QcCompliance, QcSSCD) og/eller ETSI-definerte QCP(+) OID-er er sikret å være i samsvar med det som 

hevdes av CSP-en som utsteder QC-er. 

— og DERSOM «Sie» «Qualifications Extension»-opplysninger foreligger, skal i tillegg til den ovennevnte 

fortolkningsregelen for standard bruk, de sertifikatene som identifiseres ved bruk av «Sie» «Qualifications 

Extension»-opplysningene, som bygger på prinsippet om en sekvens av filtre som identifiserer ytterligere et 

sett med sertifikater, vurderes i henhold til de tilknyttede «kvalifikatorene» som inneholder ytterligere 

opplysninger om kvalifisert-status, «SSCD-støtte» og/eller at sertifikatet utstedes til en juridisk person (f.eks. 

de sertifikatene som inneholder en spesifikk OID i Certificate Policy-utvidelsen, og/eller har et spesifikt «Key 

usage»-mønster, og/eller filtreres ved bruk av en spesifikk verdi som skal vises i et spesifikt sertifikatfelt eller i 

en utvidelse osv.). Disse «kvalifikatorene» er en del av følgende «Qualifiers»-sett som brukes for å 

kompensere for mangelen på opplysninger i tilsvarende QC-innhold, og som brukes henholdsvis 

— for å angi kvalifisert-status «QCStatement», som betyr at det eller de identifiserte sertifikatene er 

kvalifisert, 

 OG/ELLER  
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— for å angi type SSCD-støtte 

— «QCWithSSCD», som betyr «QC som støttes av et SSCD», eller 

— «QCNoSSCD», som betyr «QC som ikke støttes av et SSCD», eller 

— «QCSSCDStatusAsInCert», som betyr at det er sikret at opplysninger om SSCD-støtte er med i ethvert 

QC under «Sdi»-/«Sie»-angitte opplysninger i denne CA/QC-posten, 

 OG/ELLER 

— for å angi utstedelse til juridisk person som 

— «QCForLegalPerson», som betyr «Sertifikat utstedt til en juridisk person». 

 Den overordnede fortolkningsregelen for enhver annen post av typen «Sti» er at tjenesten på listen, som er 

navngitt i samsvar med verdien i «Sn»-feltet og identifiseres entydig ved hjelp av verdien i «Sdi»-feltet, har en 

gjeldende kontroll- eller akkrediteringsstatus som er i samsvar med verdien i «Scs»-feltet fra og med datoen 

som er angitt i «Current status starting date and time». Særlige fortolkningsregler for eventuelle tilleggsopplys-

ninger om en tjeneste oppført på listen (f.eks. «Service information extensions»-felt) kan eventuelt finnes i den 

medlemsstatsspesifikke URI-en som en del av det gjeldende «Scheme type/community/rules»-feltet. 

 Se avsnittet Tekniske spesifikasjoner for en felles mal for «tillitslisten over kontrollerte eller akkrediterte ytere 

av sertifiseringstjenester» i vedlegget til kommisjonsvedtak 2009/767/EF for flere opplysninger om felt, 

beskrivelse og betydning for medlemsstatenes tillitslister.» 

— En URI som er spesifikk for hver medlemsstats tillitsliste og peker mot en beskrivende tekst som SKAL gjelde 

denne medlemsstatens TL: 

 http://uri.etsi.org/TrstSvc/TrustedList/schemerules/CC der CC = ISO 3166-1(1) alfa-2-landkoden brukt i «Scheme 

territory»-feltet (punkt 5.3.10). 

— Her kan brukere finne den angitte medlemsstatens spesifikke retningslinjer/regler som tjenester oppført på 

listen SKAL vurderes mot, i samsvar med medlemsstatens relevante kontrollordning og frivillige 

akkrediteringsordninger. 

— Her kan brukere få en angitt medlemsstats spesifikke beskrivelse av hvordan de skal bruke og tolke innholdet i 

tillitslisten når det gjelder sertifiseringstjenester som ikke er knyttet til utstedelse av QC-er. Dette kan brukes 

som indikasjon på en mulig granularitet i de nasjonale kontroll- eller akkrediteringsordningene knyttet til CSP-

er som ikke utsteder QC-er, og hvordan feltene «Scheme service definition URI» (punkt 5.5.6) og «Service 

information extension» (punkt 5.5.9) benyttes til dette formålet. 

Medlemsstatene KAN definere og bruke ytterligere URI-er fra ovennevnte medlemsstats spesifikke URI (dvs. URI-er 

som er definert ut fra denne hierarkiske spesifikke URI-en). 

TSL policy/legal notice (punkt 5.3.11) 

Dette feltet SKAL foreligge og SKAL oppfylle spesifikasjonene i TS 119 612 punkt 5.3.11 der retningslinjene / den 

juridiske uttalelsen om ordningens rettslige status eller de juridiske kravene som ordningen oppfyller i jurisdiksjonen 

der den er etablert, og/eller eventuelle begrensninger og vilkår for vedlikehold og offentliggjøring av tillitslisten, 

SKAL være en flerspråklig tegnstreng (ren tekst) bestående av følgende to deler: 

1.  En første, obligatorisk del som er felles for alle medlemsstaters tillitslister (med britisk engelsk som obligatorisk 

språk og eventuelt ett eller flere nasjonale språk), som angir at gjeldende rettslig ramme er direktiv 1999/93/EF og 

dets tilhørende gjennomføring i lovgivningen i den medlemsstaten som er angitt i feltet «Scheme Territory». 

 Engelsk versjon av den felles teksten: 

 The applicable legal framework for the present TSL implementation of the Trusted List of supervised/accredited 

Certification Service Providers for [name of the relevant Member State] is Directive 1999/93/EC of the European 

Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures and its 

implementation in [name of the relevant Member State] laws.  

  

(1) ISO 3166-1:2006: «Koder for representasjon av navn på land og deres underinndeling – del 1: Koder for navn på land». 
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 Tekst på medlemsstatens nasjonale språk: [offisiell oversettelse av ovenstående engelske tekst]. 

2.  En annen valgfri del som er spesifikk for hver tillitsliste (med britisk engelsk som obligatorisk språk og eventuelt 

ett eller flere nasjonale språk), med henvisning til spesifikke gjeldende nasjonale rettslige rammer (f.eks. særlig i 

forbindelse med nasjonale kontroll- eller akkrediteringsordninger for CSP-er som ikke utsteder QC-er). 

KAPITTEL II 

TILLITSLISTENES KONTINUITET 

Sertifikater som skal meldes til Kommisjonen i henhold til artikkel 3 bokstav c) i denne beslutning, SKAL utstedes  

slik at 

— det er minst tre måneder mellom deres gyldighetsdatoer, 

— de opprettes på nye nøkkelpar ettersom tidligere anvendte nøkkelpar ikke kan sertifiseres på nytt. 

Dersom ÉN av privatnøklene som motsvarer den fellesnøkkelen som kan benyttes til å validere tillitslistens signatur, 

ikke lenger er sikker eller tas ut av bruk og dette er meldt til Kommisjonen og offentliggjort i Kommisjonens sentrale 

liste over lenker, SKAL medlemsstatene 

—  straks utstede en ny tillitsliste som er signert med en sikker privatnøkkel, dersom den offentliggjorte tillitslisten er 

signert med en kompromittert eller deaktivert nøkkel, 

— umiddelbart gi Kommisjonen melding om den nye listen over fellesnøkkelsertifikater som motsvarer privatnøklene 

som kan brukes til å signere tillitslisten. 

Dersom ALLE privatnøklene som motsvarer fellesnøklene som kan brukes til å validere tillitslistens signatur, og som 

er meldt til Kommisjonen og offentliggjort i Kommisjonens sentrale liste over lenker, kompromitteres eller 

deaktiveres, SKAL medlemsstatene 

— generere nye nøkkelpar som kan brukes til å signere tillitslisten og deres motsvarende fellesnøkkelsertifikater, 

— straks utstede en ny tillitsliste som er signert med en av disse nye privatnøklene, og hvis motsvarende 

fellesnøkkelsertifikat skal meldes, 

— umiddelbart gi Kommisjonen melding om den nye listen over fellesnøkkelsertifikater som motsvarer privatnøklene 

som kan brukes til å signere tillitslisten. 

KAPITTEL III 

SPESIFIKASJONER FOR TILLITSLISTEN I ET MENNESKELESBART FORMAT 

Dersom det utarbeides og offentliggjøres en tillitsliste i et menneskelesbart format, BØR den foreligge som et PDF-

dokument i samsvar med ISO 32000(1) som MÅ være formatert i samsvar med profilen PDF/A (ISO 19005(2)). 

Innholdet i den PDF/A-baserte tillitslisten i menneskelesbart format BØR oppfylle følgende krav: 

— Strukturen til det menneskelesbare formatet BØR avspeile den logiske modellen som er beskrevet i TS 119 612. 

— Alle felter som inngår, BØR vises og angi 

— feltets tittel (f.eks. «Service type identifier»), 

— feltets verdi (f.eks. «CA/QC»), 

— betydningen (beskrivelsen) av feltets verdi, når det er relevant (f.eks. «en sertifiseringsmyndighet som utsteder 

fellesnøkkelsertifikater»), 

— flere språkversjoner som fastsatt i tillitslisten, når det er relevant. 

  

(1) ISO 32000-1:2008: Document management – Portable document format – Part 1: PDF 1.7 

(2) ISO 19005-2:2011: Document management – Electronic document file format for long-term preservation – Part 2: Use of ISO 

32000-1 (PDF/A-2) 
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— Følgende felter og tilhørende verdier for digitale sertifikater som forekommer i feltet «Service digital identity», 

BØR som et minimum vises i det menneskelesbare formatet: 

— Versjon 

— Serienummer 

— Signaturalgoritme 

— Utsteder 

— Gyldig fra 

— Gyldig til 

— Emne 

— Fellesnøkkel 

— Sertifikatretningslinjer 

— Nøkkelidentifikator for emne 

— CRL-distribusjonspunkter 

— Nøkkelidentifikator for instans 

— Nøkkelbruk 

— Hovedbegrensninger 

— Avtrykksalgoritme 

— Avtrykk 

— Det menneskelesbare formatet BØR enkelt kunne skrives ut 

— Det menneskelesbare formatet MÅ signeres av operatøren av ordningen i henhold til «PAdES Signatures Baseline 

profile»(1). 

 ____________  

  

(1) ETSI TS 103 172 (March 012) - Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES Baseline Profile 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

av 11. desember 2013 

om endring av vedtak 2006/771/EF om harmonisering av radiospektrum for bruk av 

kortdistanseutstyr, og om oppheving av vedtak 2005/928/EF 

[meldt under nummeret K(2013) 8776] 

(2013/752/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsvedtak  

nr. 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radio-

spektrumpolitikk i Det europeiske fellesskap (radiospektrum-

vedtaket)(1), særleg artikkel 4 nr. 3, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I kommisjonsvedtak 2006/771/EF(2) vert dei tekniske 

vilkåra for bruk av spektrum harmoniserte for ei rekkje 

typar kortdistanseutstyr, medrekna alarmar, utstyr for 

lokal kommunikasjon, døropnarar, medisinske implantat 

og intelligente transportsystem. Kortdistanseutstyr er 

typiske massemarknadsprodukt og/eller berbare produkt 

som det er enkelt å ta med seg og nytte på tvers av 

landegrensene. Skilnader i vilkåra for spektrumtilgang 

for slikt utstyr hindrar difor det frie varebytet, aukar 

produksjonskostnadene og medfører ein risiko for 

skadeleg interferens med andre bruksområde og tenester 

på radioområdet. 

2) I samsvar med europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 

243/2012/EU av 14. mars 2012 om opprettelse av et 

flerårig program for radiospektrumpolitikk(3) (RSPP) 

skal medlemsstatane, i samarbeid med Kommisjonen og 

der det er høveleg, fremje kollektiv bruk av spektrum og 

spektrumdeling for å oppnå betra effektivitet og 

fleksibilitet. 

3) Ettersom kortdistanseutstyr får stadig meir å seie for 

økonomien, og endringane innanfor teknologi og 

samfunnsmessige behov skjer raskt, kan det oppstå nye 

bruksområde for slikt utstyr. Difor trengst det jamleg 

ajourføring av vilkåra for spektrumharmonisering. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 334 av 13.12.2013,  

s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 190/2014 av 

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informa-

sjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 42. 

(1) TEF L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

(2) TEU L 312 av 11.11.2006, s. 66. 

(3) TEU L 81 av 21.3.2012, s. 7. 

4) Den 5. juli 2006 gav Kommisjonen i samsvar med 

artikkel 4 nr. 2 i vedtak 676/2002/EF Den europeiske 

post- og telekonferansen (CEPT) eit permanent mandat 

til å ajourføre vedlegget til vedtak 2006/771/EF i takt 

med den teknologiske og marknadsmessige utviklinga 

på området kortdistanseutstyr. 

5) Ved kommisjonsvedtak 2008/432/EF(4), 

2009/381/EF(5), 2010/368/EU(6) og kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning 2011/829/EU(7) er dei 

harmoniserte tekniske vilkåra for kortdistanseutstyr som 

er førde opp i vedtak 2006/771/EF, alt endra ved at 

vedlegget til det sistnemnde vedtaket er bytt ut. 

6) I den rapporten(8) som CEPT la fram for Kommisjonen 

i mars 2013 som følgje av det førnemnde mandatet, 

informerte dei om resultatet av den granskinga som dei 

vart oppmoda om å utføre, av kategoriane «type 

kortdistanseutstyr» og «andre bruksrestriksjonar» i 

vedlegget til vedtak 2006/771/EF, og råda Kommi-

sjonen til å endre ei rekkje tekniske aspekt i det nemnde 

vedlegget. 

7) Arbeidet med mandatet viser at i dei høva der 

kortdistanseutstyr vert nytta og delt på sekundær basis, 

er det behov for rettstryggleik når det gjeld delt bruk av 

spektrumband, noko som kan oppnåast gjennom 

føreseielege tekniske vilkår for deling av harmoniserte 

frekvensband, som igjen sikrar påliteleg og effektiv 

bruk av harmoniserte frekvensband. Det bør òg vere 

tilstrekkeleg med fleksibilitet til at slikt kortdistanse-

utstyr kan nyttast innanfor ei rekkje ulike bruksområde, 

for å få størst mogleg utbytte av nyskapinga innanfor 

trådlausteknologi i Unionen. Dei fastsette tekniske 

vilkåra for bruk bør difor harmoniserast for å hindre 

skadeleg interferens og sikre mest mogleg fleksibilitet, 

samstundes som påliteleg og effektiv bruk av 

frekvensbanda for kortdistanseutstyr vert fremja.  

  

(4) TEU L 151 av 11.6.2008, s. 49. 

(5) TEU L 119 av 14.5.2009, s. 32. 

(6) TEU L 166 av 1.7.2010, s. 33. 

(7) TEU L 329 av 13.12.2011, s. 10. 

(8) CEPT-rapport 44, RSCOM 13-25. 

2021/EØS/40/47 
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8) Det er mogleg å oppnå dette ved å avskaffe omgrepet 

«type» kortdistanseutstyr og harmonisere kategoriane av 

kortdistanseutstyr. Med to typar kategoriar vil kvar av 

kategoriane medverke til føreseielege vilkår for delt 

bruk for ei heil gruppe kortdistanseutstyr. Kortdistanse-

utstyret i desse kategoriane vert gruppert etter kor like 

dei tekniske mekanismane for spektrumtilgang er, eller 

etter felles bruksscenario som viser venta utbrei-

ingsgrad. 

9) Ramma for kategoriane, som er definert i det tekniske 

vedlegget, gjer det mogleg for brukarane å føresjå kva 

anna kortdistanseutstyr som har rett til å nytte og dele 

det same frekvensbandet på sekundær basis. I medhald 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF av  

9. mars 1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og 

gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar(1) (R&TTE-

direktivet) bør produsentar innanfor slike kategoriar 

sikre at kortdistanseutstyr ikkje medfører skadeleg 

interferens for anna kortdistanseutstyr. 

10) I dei spesifikke frekvensbanda som er omfatta av denne 

avgjerda, vil kombinasjonen av dei harmoniserte 

kortdistanseutstyrskategoriane og dei tekniske bruks-

vilkåra (frekvensband, grenseverdi for sendeeffekt/ 

feltstyrke/effekttettleik, tilleggsparametrar og andre 

bruksrestriksjonar) skape harmoniserte vilkår for delt 

bruk slik at kortdistanseutstyr kan dele eit spektrumband 

på sekundær basis, utan omsyn til føremålet med 

bruken. 

11) For å sikre rettstryggleiken med omsyn til slike 

harmoniserte vilkår for delt bruk, og for å gjere dei 

føreseielege, bør bruken av harmoniserte frekvensband 

av kortdistanseutstyr som ikkje tilhøyrer ein harmonisert 

kategori, eller som er omfatta av tekniske parametrar 

som er mindre strenge, tillatast berre dersom han ikkje 

gjer dei aktuelle vilkåra for delt bruk dårlegare. 

12) Den 6. juli 2011 gav Kommisjonen CEPT nok eit 

mandat, i medhald av artikkel 4 nr. 2 i vedtak  

nr. 676/2002/EF, til å utføre dei naudsynte tekniske 

granskingane for ei eventuell ny vurdering av 

kommisjonsvedtak 2005/928/EF av 20. desember 2005 

om harmonisering av frekvensbandet 169,4-169,8125 

MHz i Fellesskapet(2), med det føremålet å sikre 

effektiv bruk av det harmoniserte frekvensområdet i 

samsvar med artikkel 5 i det nemnde vedtaket. 

13) I den rapporten(3) som CEPT la fram for Kommisjonen 

i juni 2012 som følgje av det førnemnde andre 

  

(1) TEF L 91 av 7.4.1999, s. 10. 

(2) TEU L 344 av 27.12.2005, s. 47. 

(3) CEPT-rapport 43, RSCOM 12-25. 

mandatet, vart Kommisjonen råda til å ta med både 

eksisterande og ytterlegare harmoniseringstiltak for 

lågeffekts-/kortdistanseutstyr i 169 MHz-frekvens-

bandet, i den endringa av vedlegget til vedtak 

2006/771/EF som er i emning, for å gjere det 

harmoniserte frekvensområdet (169,4-169,8125 MHz) 

tydelegare og meir oversiktleg. 

14) Det arbeidet som CEPT har gjort, viser at det er mogleg 

å forenkle dei rettslege vilkåra med omsyn til 

kortdistanseutstyr. Gjennom harmonisering av vilkåra 

for spektrumtilgang vil det vere mogleg å nå dei måla 

som er fastsette i RSPP, om fremjing av den kollektive 

bruken av spektrum i den indre marknaden for 

kategoriar av kortdistanseutstyr. 

15) Vedlegget til vedtak 2006/771/EF bør difor endrast, og 

vedtak 2005/928/EF bør opphevast. 

16) Utstyr som vert nytta på dei vilkåra som er fastsette i 

denne avgjerda, bør òg vere i samsvar med R&TTE-

direktivet for å kunne utnytte spektrumet effektivt og 

unngå skadeleg interferens; dette kan oppnåast ved at 

utstyret oppfyller harmoniserte standardar eller ved at 

alternative framgangsmåtar for samsvarsvurdering vert 

følgde. 

17) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i 

samsvar med fråsegna frå Radiospektrumutvalet — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I artikkel 2 i vedtak 2006/771/EF skal nytt nummer lyde: 

«3. «kategori av kortdistanseutstyr» ei gruppe kort-

distanseutstyr som nyttar spektrum med like eller 

nesten like tekniske mekanismar for spektrumtilgang, 

eller som har felles bruksscenario». 

Artikkel 2 

Artikkel 3 i vedtak 2006/771/EF skal lyde:  



10.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/409 

 

«Artikkel 3 

1.  Medlemsstatane skal peike ut dei frekvensbanda som er 

meinte for dei einskilde kategoriane av kortdistanseutstyr, og 

stille dei til rådvelde på sekundær basis, utan interferens og utan 

vern, i samsvar med dei særlege vilkåra og innan den fristen for 

gjennomføring som er fastsett i vedlegget til dette vedtaket. 

2.  Utan omsyn til nr. 1 kan medlemsstatane be om å verte 

omfatta av artikkel 4 nr. 5 i radiospektrumvedtaket. 

3.  Dette vedtaket rører ikkje ved den retten medlemsstatane 

har til å tillate at frekvensbanda vert nytta på mindre strenge 

vilkår, eller at dei vert nytta av kortdistanseutstyr som ikkje 

tilhøyrer den harmoniserte kategorien, såframt dette ikkje gjer 

det heilt eller delvis umogleg å nytte kortdistanseutstyr i ein slik 

kategori på dei høvelege harmoniserte tekniske vilkåra og 

driftsvilkåra, slik det er fastsett i vedlegget til dette vedtaket, 

som tillèt kortdistanseutstyr innanfor same kategori å dele ein 

viss del av spektrumet på sekundær basis og til forskjellige 

føremål.» 

Artikkel 3 

Vedlegget til vedtak 2006/771/EF vert bytt ut med teksta i 

vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 4 

Vedtak 2005/928/EF vert oppheva. 

Artikkel 5 

Medlemsstatane skal innan 1. september 2014 melde frå til 

Kommisjonen om gjennomføringa av denne avgjerda. 

Artikkel 6 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 11. desember 2013. 

For Kommisjonen 

Neelie KROES 

Visepresident 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

Harmoniserte frekvensband og tekniske parametrar for kortdistanseutstyr 

Frekvensband nr. Frekvensband(i) Kategori av kortdistanseutstyr(ii) 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttettleik(iii) 

Tilleggsparametrar (reglar for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)(iv) 

Andre bruksrestriksjonar(v) Frist for gjennomføring 

1 9-59,750 kHz Induktivt utstyr(14) 72 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

2 9-315 kHz Aktive medisinske implantat(1) 30 dΒμΑ/m ved 10 meter Sendetidsavgrensing(vi): 10 % Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for aktivt implanterbart 

medisinsk utstyr(7). 

1. juli 2014 

3 59,750-60,250 kHz Induktivt utstyr(14) 42 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

4 60,250-74,750 kHz Induktivt utstyr(14) 72 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

5 74,750-75,250 kHz Induktivt utstyr(14) 42 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

6 75,250-77,250 kHz Induktivt utstyr(14) 72 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

7 77,250-77,750 kHz Induktivt utstyr(14) 42 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

8 77,750-90 kHz Induktivt utstyr(14) 72 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

9 90-119 kHz Induktivt utstyr(14) 42 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

10 119-128,6 kHz Induktivt utstyr(14) 66 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

11 128,6-129,6 kHz Induktivt utstyr(14) 42 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 
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Frekvensband nr. Frekvensband(i) Kategori av kortdistanseutstyr(ii) 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttettleik(iii) 

Tilleggsparametrar (reglar for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)(iv) 

Andre bruksrestriksjonar(v) Frist for gjennomføring 

12 129,6-135 kHz Induktivt utstyr(14) 66 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

13 135-140 kHz Induktivt utstyr(14) 42 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

14 140-148,5 kHz Induktivt utstyr(14) 37,7 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

15 148,5-5000 kHz(17) Induktivt utstyr(14) – 15 dΒμΑ/m ved 10 meter i 

alle bandbreidder på 10 kHz. 

Vidare er samla feltstyrke –

 5 dΒμΑ/m ved 10 m for system 

som nyttar bandbreidd på over 

10 kHz. 

  1. juli 2014 

16 315-600 kHz Aktive medisinske implantat(1) – 5 dΒμΑ/m ved 10 m Sendetidsavgrensing(vi): 10 % Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for implantat til dyr(2). 

1. juli 2014 

17 400-600 kHz Utstyr til radiofrekvens-

identifikasjon (RFID)(12) 

– 8 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

18 456,9-457,1 kHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

7 dBμA/m ved 10 m  Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for utstyr til lokalisering av 

gravlagde personar og verdifulle 

gjenstandar. 

1. juli 2014 

19 984-7484 kHz Telematikkutstyr til 

vegtransport- og 

trafikkføremål(13) 

9 dΒμΑ/m ved 10 m Sendetidsavgrensing(vi): 1 % Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for Eurobalise-overføring når 

det er tog i nærleiken og ved bruk av 

27 MHz-bandet til datasamband. 

1. juli 2014 
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Frekvensband nr. Frekvensband(i) Kategori av kortdistanseutstyr(ii) 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttettleik(iii) 

Tilleggsparametrar (reglar for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)(iv) 

Andre bruksrestriksjonar(v) Frist for gjennomføring 

20 3155-3400 kHz Induktivt utstyr(14) 13,5 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

21 5000-30 000 kHz(18) Induktivt utstyr(14) – 20 dΒμΑ/m ved 10 meter i 

alle bandbreidder på 10 kHz. 

Vidare er samla feltstyrke –

 5 dΒμΑ/m ved 10 m for system 

som nyttar bandbreidder på over 

10 kHz. 

  1. juli 2014 

22a 6765-6795 kHz Induktivt utstyr(14) 42 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

22b 6765-6795 kHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

42 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

23 7300-23 000 kHz Telematikkutstyr til 

vegtransport- og 

trafikkføremål(13) 

– 7 dΒμΑ/m ved 10 m Antenneavgrensingar gjeld som 

fastsett i dei harmonisert standardane 

som er vedtekne i medhald av 

direktiv 1999/5/EF. 

Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for Euroloop-overføringar når 

det er tog i nærleiken og ved bruk av 

27 MHz-bandet til datasamband. 

1. juli 2014 

24 7400-8800 kHz Induktivt utstyr(14) 9 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

25 10 200-11 000 kHz Induktivt utstyr(14) 9 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

26 12 500-20 000 kHz Aktive medisinske implantat(1) – 7 dΒμΑ/m ved 10 m over 

bandbreidder på 10 kHz. 

Sendetidsavgrensing(vi): 10 % Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for innandørs bruk av implantat 

til dyr(2). 

1. juli 2014 

27a 13 553-13 567 kHz Induktivt utstyr(14) 42 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 
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Frekvensband nr. Frekvensband(i) Kategori av kortdistanseutstyr(ii) 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttettleik(iii) 

Tilleggsparametrar (reglar for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)(iv) 

Andre bruksrestriksjonar(v) Frist for gjennomføring 

27b 13 553-13 567 kHz Utstyr til radiofrekvens-

identifikasjon (RFID)(12) 

60 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

27c 13 553-13 567 kHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

42 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

28a 26 957-27 283 kHz Induktivt utstyr(14) 42 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

28b 26 957-27 283 kHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

10 mW effektiv utstrålt effekt 

(ERP), som svarar til 

42 dΒμΑ/m ved 10 meter. 

  1. juli 2014 

29 26 990-27 000 kHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

100 mW ERP Sendetidsavgrensing(vi): 0,1 % Utstyr til styring av modellar kan 

nyttast utan sendetids-

avgrensingar(11). 

1. juli 2014 

30 27 040-27 050 kHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

100 mW ERP Sendetidsavgrensing(vi): 0,1 % Utstyr til styring av modellar kan 

nyttast utan sendetids-

avgrensingar(11). 

1. juli 2014 

31 27 090-27 100 kHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

100 mW ERP Sendetidsavgrensing(vi): 0,1 % Utstyr til styring av modellar kan 

nyttast utan sendetids-

avgrensingar(11). 

1. juli 2014 

32 27 140-27 150 kHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

100 mW ERP Sendetidsavgrensing(vi): 0,1 % Utstyr til styring av modellar kan 

nyttast utan sendetids-

avgrensingar(11). 

1. juli 2014 

33 27 190-27 200 kHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

100 mW ERP Sendetidsavgrensing(vi): 0,1 % Utstyr til styring av modellar kan 

nyttast utan sendetids-

avgrensingar(11). 

1. juli 2014 
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Frekvensband nr. Frekvensband(i) Kategori av kortdistanseutstyr(ii) 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttettleik(iii) 

Tilleggsparametrar (reglar for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)(iv) 

Andre bruksrestriksjonar(v) Frist for gjennomføring 

34 30-37,5 MHz Aktive medisinske implantat(1) 1 mW ERP Sendetidsavgrensing(vi): 10 % Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for medisinske 

membranimplantat med ultralåg 

effekt som vert nytta til 

blodtrykksmåling, jamfør 

definisjonen av aktivt implanterbart 

medisinsk utstyr(7) i direktiv 

90/385/EØF. 

1. juli 2014 

35 40,66-40,7 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

10 mW ERP  Gjeld ikkje videobruk. 1. juli 2014 

36 87,5-108 MHz Utstyr til nær kontinuerleg eller 

kontinuerleg overføring(8) 

50 nW ERP Kanalavstand på opptil 200 kHz. Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for sendarar med analog 

frekvensmodulasjon (FM). 

1. juli 2014 

37a 169,4-169,475 MHz Høyrselshjelpemiddel(4) 500 mW ERP Kanalavstand: høgst 50 kHz.  1. juli 2014 

37b 169,4-169,475 MHz Måleutstyr(5) 500 mW ERP Kanalavstand: høgst 50 kHz. 

Sendetidsavgrensing(vi): 10,0 %. 

 1. juli 2014 

37c 169,4-169,475 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

500 mW ERP Kanalavstand: høgst 50 kHz. 

Sendetidsavgrensing(vi): 1,0 %. 

 1. juli 2014 

38 169,4-169,4875 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

10 mW ERP Det skal nyttast teknikkar for 

spektrumtilgang og 

interferensreduksjon som gjev minst 

same yting som dei teknikkane som 

det er gjort greie for i dei 

harmoniserte standardane som er 

vedtekne i medhald av direktiv 

1999/5/EF. Sendetidsavgrensing(vi): 

0,1 %. 

 1. juli 2014 
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Frekvensband nr. Frekvensband(i) Kategori av kortdistanseutstyr(ii) 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttettleik(iii) 

Tilleggsparametrar (reglar for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)(iv) 

Andre bruksrestriksjonar(v) Frist for gjennomføring 

39a 169,4875-169,5875 MHz Høyrselshjelpemiddel(4) 500 mW ERP Kanalavstand: høgst 50 kHz.  1. juli 2014 

39b 169,4875-169,5875 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

10 mW ERP Det skal nyttast teknikkar for 

spektrumtilgang og 

interferensreduksjon som gjev minst 

same yting som dei teknikkane som 

det er gjort greie for i dei 

harmoniserte standardane som er 

vedtekne i medhald av direktiv 

1999/5/EF. Sendetidsavgrensing(vi): 

0,001 %. 

Mellom 00.00 og 06.00 lokal tid kan 

det nyttast ei sendetidsavgrensing(vi) 

på 0,1 %. 

1. juli 2014 

40 169,5875-169,8125 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

10 mW ERP Det skal nyttast teknikkar for 

spektrumtilgang og 

interferensreduksjon som gjev minst 

same yting som dei teknikkane som 

det er gjort greie for i dei 

harmoniserte standardane som er 

vedtekne i medhald av direktiv 

1999/5/EF. Sendetidsavgrensing(vi) 

0,1 %. 

 1. juli 2014 

41 401-402 MHz Aktive medisinske implantat(1) 25 μW ERP Kanalavstand: 25 kHz. 

Enkeltsendarar kan kombinere 

nabokanalar for å oppnå auka 

bandbreidd på opptil 100 kHz. Det 

skal nyttast teknikkar for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gjev minst same yting 

som dei teknikkane som det er gjort 

greie for i dei harmoniserte 

standardane som er vedtekne i 

medhald av direktiv 1999/5/EF. Som 

alternativ kan det nyttast ei 

sendetidsavgrensing(vi) på 0,1 %. 

Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for system som er særskilt 

utforma til digital kommunikasjon 

(utan tale) mellom aktivt 

implanterbart medisinsk utstyr(7), 

og/eller som vert borne på/i eller nær 

kroppen, og som vert nytta til å 

overføre ikkje-tidskritiske 

fysiologiske data for den einskilde 

pasienten. 

1. juli 2014 
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Frekvensband nr. Frekvensband(i) Kategori av kortdistanseutstyr(ii) 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttettleik(iii) 

Tilleggsparametrar (reglar for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)(iv) 

Andre bruksrestriksjonar(v) Frist for gjennomføring 

42 402-405 MHz Aktive medisinske implantat(1) 25 μW ERP Kanalavstand: 25 kHz. 

Enkeltsendarar kan kombinere 

nabokanalar for å oppnå auka 

bandbreidd på opptil 300 kHz. Det 

kan nyttast andre teknikkar for 

spektrumtilgang eller interferens-

reduksjon, medrekna bandbreidder 

på over 300 kHz, såframt dei gjev 

minst same yting som dei teknikkane 

som det er gjort greie for i dei 

harmoniserte standardane som er 

vedtekne i medhald av direktiv 

1999/5/EF, for å sikre kompatibilitet 

med andre brukarar, særleg med 

meteorologiske radiosondar. 

Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for aktivt implanterbart 

medisinsk utstyr(7). 

1. juli 2014 

43 405-406 MHz Aktive medisinske implantat(1) 25 μW ERP Kanalavstand: 25 kHz 

Enkeltsendarar kan kombinere 

nabokanalar for å oppnå auka 

bandbreidd på opptil 100 kHz. Det 

skal nyttast teknikkar for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gjev minst same yting 

som dei teknikkane som det er gjort 

greie for i dei harmoniserte 

standardane som er vedtekne i 

medhald av direktiv 1999/5/EF. Som 

alternativ kan det nyttast ei 

sendetidsavgrensing(vi) på 0,1 %. 

Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for system som er særskilt 

utforma til digital kommunikasjon 

(utan tale) mellom aktivt 

implanterbart medisinsk utstyr(7), 

og/eller som vert borne på/i eller nær 

kroppen, og som vert nytta til å 

overføre ikkje-tidskritiske 

fysiologiske data for den einskilde 

pasienten. 

1. juli 2014 

44a 433,05-434,04 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

1 mW ERP og –

 13 dBm/10 kHz effekttettleik 

for modulasjonsbandbreidder på 

over 250 kHz 

Talebruk er tillaten med avanserte 

interferensreduksjonsteknikkar. 

Gjeld ikkje lyd- og videobruk. 1. juli 2014 

44b 433,05-434,04 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

10 mW ERP Sendetidsavgrensing(vi): 10 % Gjeld ikkje annan analog lydbruk 

enn tale. Gjeld ikkje analog 

videobruk. 

1. juli 2014 
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Frekvensband nr. Frekvensband(i) Kategori av kortdistanseutstyr(ii) 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttettleik(iii) 

Tilleggsparametrar (reglar for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)(iv) 

Andre bruksrestriksjonar(v) Frist for gjennomføring 

45a 434,04-434,79 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

1 mW ERP og – 13 dBm/ 

10 kHz effekttettleik for 

modulasjonsbandbreidder på 

over 250 kHz 

Talebruk er tillaten med avanserte 

interferensreduksjonsteknikkar. 

Gjeld ikkje lyd- og videobruk. 1. juli 2014 

45b 434,04-434,79 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

10 mW ERP Sendetidsavgrensing(vi): 10 % Gjeld ikkje annan analog lydbruk 

enn tale. Gjeld ikkje analog 

videobruk. 

1. juli 2014 

45c 434,04-434,79 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

10 mW ERP Sendetidsavgrensing(vi): 100 % ved 

kanalavstand på opptil 25 kHz. 

Talebruk er tillaten med avanserte 

interferensreduksjonsteknikkar. 

Gjeld ikkje lyd- og videobruk. 1. juli 2014 

46a 863-865 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

25 mW ERP Det skal nyttast teknikkar for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gjev minst same yting 

som dei teknikkane som det er gjort 

greie for i dei harmoniserte 

standardane som er vedtekne i 

medhald av direktiv 1999/5/EF. Som 

alternativ kan det nyttast ei 

sendetidsavgrensing(vi) på 0,1 %. 

Gjeld ikkje annan analog lydbruk 

enn tale. Gjeld ikkje analog 

videobruk. 

1. juli 2014 

46b 863-865 MHz Utstyr til nær kontinuerleg eller 

kontinuerleg overføring(8) 

10 mW ERP  Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for lyd- og multimedieutstyr til 

trådlaus direkteavspeling. 

1. juli 2014 

47 865-868 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

25 mW ERP Det skal nyttast teknikkar for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gjev minst same yting 

som dei teknikkane som det er gjort 

greie for i dei harmoniserte 

standardane som er vedtekne i 

medhald av direktiv 1999/5/EF. Som 

alternativ kan det nyttast ei 

sendetidsavgrensing(vi) på 1 %. 

Gjeld ikkje annan analog lydbruk 

enn tale. Gjeld ikkje analog 

videobruk. 

1. juli 2014 
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Frekvensband nr. Frekvensband(i) Kategori av kortdistanseutstyr(ii) 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttettleik(iii) 

Tilleggsparametrar (reglar for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)(iv) 

Andre bruksrestriksjonar(v) Frist for gjennomføring 

48 868-868,6 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

25 mW ERP Det skal nyttast teknikkar for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gjev minst same yting 

som dei teknikkane som det er gjort 

greie for i dei harmoniserte 

standardane som er vedtekne i 

medhald av direktiv 1999/5/EF. Som 

alternativ kan det nyttast ei 

sendetidsavgrensing(vi) på 1 %. 

Gjeld ikkje analog videobruk. 1. juli 2014 

49 868,6-868,7 MHz Utstyr til låg sendetid / høg 

pålitsgrad(15) 

10 mW ERP Kanalavstand: 25 kHz. Heile 

frekvensbandet kan òg nyttast som 

éin kanal for rask overføring av data. 

Sendetidsavgrensing(vi): 1,0 % 

Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for alarmsystem. 

1. juli 2014 

50 868,7-869,2 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

25 mW ERP Det skal nyttast teknikkar for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gjev minst same yting 

som dei teknikkane som det er gjort 

greie for i dei harmoniserte 

standardane som er vedtekne i 

medhald av direktiv 1999/5/EF. Som 

alternativ kan det nyttast ei 

sendetidsavgrensing(vi) på 0,1 %. 

Gjeld ikkje analog videobruk. 1. juli 2014 

51 869,2-869,25 MHz Utstyr til låg sendetid / høg 

pålitsgrad(15) 

10 mW ERP Kanalavstand: 25 kHz. 

Sendetidsavgrensing(vi): 0,1 % 

Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for tryggleiksalarmar(6). 

1. juli 2014 

52 869,25-869,3 MHz Utstyr til låg sendetid / høg 

pålitsgrad(15) 

10 mW ERP Kanalavstand: 25 kHz 

Sendetidsavgrensing(vi): 0,1 % 

Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for alarmsystem. 

1. juli 2014 

53 869,3-869,4 MHz Utstyr til låg sendetid / høg 

pålitsgrad(15) 

10 mW ERP Kanalavstand: 25 kHz 

Sendetidsavgrensing(vi): 1,0 % 

Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for alarmsystem. 

1. juli 2014 
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Frekvensband nr. Frekvensband(i) Kategori av kortdistanseutstyr(ii) 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttettleik(iii) 

Tilleggsparametrar (reglar for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)(iv) 

Andre bruksrestriksjonar(v) Frist for gjennomføring 

54a 869,4-869,65 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

25 mW ERP Det skal nyttast teknikkar for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gjev minst same yting 

som dei teknikkane som det er gjort 

greie for i dei harmoniserte 

standardane som er vedtekne i 

medhald av direktiv 1999/5/EF. Som 

alternativ kan det nyttast ei 

sendetidsavgrensing(vi) på 0,1 %. 

Gjeld ikkje annan analog lydbruk 

enn tale. Gjeld ikkje analog 

videobruk. 

1. juli 2014 

54b 869,4-869,65 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

500 mW ERP Det skal nyttast teknikkar for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gjev minst same yting 

som dei teknikkane som det er gjort 

greie for i dei harmoniserte 

standardane som er vedtekne i 

medhald av direktiv 1999/5/EF. Som 

alternativ kan det nyttast ei 

sendetidsavgrensing(vi) på 10 %. 

Gjeld ikkje analog videobruk. 1. juli 2014 

55 869,65-869,7 MHz Utstyr til låg sendetid / høg 

pålitsgrad(15) 

25 mW ERP Kanalavstand: 25 kHz 

Sendetidsavgrensing(vi): 10 % 

Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for alarmsystem. 

1. juli 2014 

56a 869,7-870 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

5 mW ERP Talebruk tillaten med avanserte 

interferensreduksjonsteknikkar. 

Gjeld ikkje lyd- og videobruk. 1. juli 2014 

56b 869,7-870 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

25 mW ERP Det skal nyttast teknikkar for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gjev minst same yting 

som dei teknikkane som det er gjort 

greie for i dei harmoniserte 

standardane som er vedtekne i 

medhald av direktiv 1999/5/EF. Som 

alternativ kan det nyttast ei 

sendetidsavgrensing(vi) på 1 %. 

Gjeld ikkje annan analog lydbruk 

enn tale. Gjeld ikkje analog 

videobruk. 

1. juli 2014 

57a 2400-2483,5 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

10 mW ekvivalent isotrop 

utstrålt effekt (EIRP) 

  1. juli 2014 
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Frekvensband nr. Frekvensband(i) Kategori av kortdistanseutstyr(ii) 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttettleik(iii) 

Tilleggsparametrar (reglar for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)(iv) 

Andre bruksrestriksjonar(v) Frist for gjennomføring 

57b 2400-2483,5 MHz Utstyr for måling av posisjon, 

fart og andre eigenskapar(9) 

25 mW EIRP   1. juli 2014 

57c 2400-2483,5 MHz Breibandsutstyr for 

dataoverføring(16) 

100 mW EIRP og 100 mW/ 

100 kHz EIRP-tettleik når det 

vert nytta modulasjon med 

frekvenshopping, og 

10 mW/MHz EIRP-tettleik når 

det vert nytta andre typar 

modulasjon. 

Det skal nyttast teknikkar for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gjev minst same yting 

som dei teknikkane som det er gjort 

greie for i dei harmoniserte 

standardane som er vedtekne i 

medhald av direktiv 1999/5/EF. 

 1. juli 2014 

58 2446-2454 MHz Utstyr til 

radiofrekvensidentifikasjon 

(RFID)(12) 

500 mW EIRP Det skal nyttast teknikkar for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gjev minst same yting 

som dei teknikkane som det er gjort 

greie for i dei harmoniserte 

standardane som er vedtekne i 

medhald av direktiv 1999/5/EF. 

 1. juli 2014 

59 2483,5-2500 MHz Aktive medisinske implantat(1) 10 mW EIRP Det skal nyttast teknikkar for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gjev minst same yting 

som dei teknikkane som det er gjort 

greie for i dei harmoniserte 

standardane som er vedtekne i 

medhald av direktiv 1999/5/EF. 

Kanalavstand: 1 MHz. Heile 

frekvensbandet kan òg nyttast 

dynamisk som éin kanal for 

høgfartsoverføring av data. 

Sendetidsavgrensing(vi) på 10 %. 

Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for aktivt implanterbart 

medisinsk utstyr(7). 

Tilleggshovudeiningar er berre til 

innandørs bruk. 

1. juli 2014 

60 4500-7000 MHz Utstyr for måling av posisjon, 

fart og andre eigenskapar(9) 

24 dBm EIRP(19) Det skal nyttast teknikkar for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gjev minst same yting 

som dei teknikkane som det er gjort 

greie for i dei harmoniserte 

standardane som er vedtekne i 

medhald av direktiv 1999/5/EF. 

Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for radar til tanknivåmåling(10). 

1. juli 2014 
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Frekvensband nr. Frekvensband(i) Kategori av kortdistanseutstyr(ii) 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttettleik(iii) 

Tilleggsparametrar (reglar for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)(iv) 

Andre bruksrestriksjonar(v) Frist for gjennomføring 

61 5725-5875 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

25 mW EIRP   1. juli 2014 

62 5795-5805 MHz Telematikkutstyr til 

vegtransport- og 

trafikkføremål(13) 

2 W EIRP Det skal nyttast teknikkar for 

spektrumtilgang og 

interferensreduksjon som gjev minst 

same yting som dei teknikkane som 

det er gjort greie for i dei 

harmoniserte standardane som er 

vedtekne i medhald av direktiv 

1999/5/EF. 

Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for bruk til innkrevjing av 

bompengar. 

1. juli 2014 

63 6000-8500 MHz Utstyr for måling av posisjon, 

fart og andre eigenskapar(9) 

7 dBm/50 MHz toppverdi for 

EIRP og – 33 dBm/MHz 

gjennomsnittleg EIRP. 

Det skal nyttast automatisk 

effektstyring og antennekrav i tillegg 

til tilsvarande teknikkar for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gjev minst same yting 

som dei teknikkane som det er gjort 

greie for i dei harmoniserte 

standardane som er vedtekne i 

medhald av direktiv 1999/5/EF. 

Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for radar til nivåmåling. 

Etablerte lukka område rundt 

radioastronomistasjonar skal 

overhaldast. 

1. juli 2014 

64 8500-10 600 MHz Utstyr for måling av posisjon, 

fart og andre eigenskapar(9) 

30 dBm EIRP(19) Det skal nyttast teknikkar for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gjev minst same yting 

som dei teknikkane som det er gjort 

greie for i dei harmoniserte 

standardane som er vedtekne i 

medhald av direktiv 1999/5/EF. 

Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for radar til tanknivåmåling(10). 

1. juli 2014 

65 17,1-17,3 GHz Utstyr for måling av posisjon, 

fart og andre eigenskapar(9) 

26 dBm EIRP Det skal nyttast teknikkar for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gjev minst same yting 

som dei teknikkane som det er gjort 

greie for i dei harmoniserte 

standardane som er vedtekne i 

medhald av direktiv 1999/5/EF. 

Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for jordbaserte system. 

1. juli 2014 
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Frekvensband nr. Frekvensband(i) Kategori av kortdistanseutstyr(ii) 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttettleik(iii) 

Tilleggsparametrar (reglar for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)(iv) 

Andre bruksrestriksjonar(v) Frist for gjennomføring 

66 24,05-24,075 GHz Telematikkutstyr til 

vegtransport- og 

trafikkføremål(13) 

100 mW EIRP   1. juli 2014 

67 24,05-26,5 GHz Utstyr for måling av posisjon, 

fart og andre eigenskapar(9) 

26 dBm/50 MHz toppverdi for 

EIRP og – 14 dBm/MHz 

gjennomsnittleg EIRP. 

Det skal nyttast automatisk 

effektstyring og antennekrav i tillegg 

til tilsvarande teknikkar for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gjev minst same yting 

som dei teknikkane som det er gjort 

greie for i dei harmoniserte 

standardane som er vedtekne i 

medhald av direktiv 1999/5/EF. 

Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for radar til nivåmåling. 

Etablerte lukka område rundt 

radioastronomistasjonar skal 

overhaldast. 

1. juli 2014 

68 24,05-27 GHz Utstyr for måling av posisjon, 

fart og andre eigenskapar(9) 

43 dBm EIRP(19) Det skal nyttast teknikkar for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gjev minst same yting 

som dei teknikkane som det er gjort 

greie for i dei harmoniserte 

standardane som er vedtekne i 

medhald av direktiv 1999/5/EF. 

Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for radar til tanknivåmåling(10). 

1. juli 2014 

69a 24,075-24,15 GHz Telematikkutstyr til 

vegtransport- og 

trafikkføremål(13) 

100 mW EIRP Det skal nyttast teknikkar for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gjev minst same yting 

som dei teknikkane som det er gjort 

greie for i dei harmoniserte 

standardane som er vedtekne i 

medhald av direktiv 1999/5/EF. 

Grensene for opphaldstid og 

frekvensmodulasjonsområde er som 

fastsette i dei harmoniserte 

standardane. 

Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for jordbasert køyretøyradar. 

1. juli 2014 

69b 24,075-24,15 GHz Telematikkutstyr til 

vegtransport- og 

trafikkføremål(13) 

0,1 mW EIRP   1. juli 2014 

70a 24,15-24,25 GHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

100 mW EIRP   1. juli 2014 
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Frekvensband nr. Frekvensband(i) Kategori av kortdistanseutstyr(ii) 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttettleik(iii) 

Tilleggsparametrar (reglar for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)(iv) 

Andre bruksrestriksjonar(v) Frist for gjennomføring 

70b 24,15-24,25 GHz Telematikkutstyr til 

vegtransport- og 

trafikkføremål(13) 

100 mW EIRP   1. juli 2014 

71 24,25-24,495 GHz Telematikkutstyr til 

vegtransport- og 

trafikkføremål(13) 

– 11 dBm EIRP Det skal nyttast teknikkar for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gjev minst same yting 

som dei teknikkane som det er gjort 

greie for i dei harmoniserte 

standardane som er vedtekne i 

medhald av direktiv 1999/5/EF. 

Sendetidsavgrensingar(vi) og 

frekvensmodulasjonsområde er som 

fastsette i dei harmoniserte 

standardane. 

Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for jordbasert køyretøyradar 

som nyttar det harmoniserte 

frekvensområdet 24 GHz. 

1. juli 2014 

72 24,25-24,5 GHz Telematikkutstyr til 

vegtransport- og 

trafikkføremål(13) 

20 dBm EIRP (framoverretta 

radar) 16 dBm EIRP 

(bakoverretta radar) 

Det skal nyttast teknikkar for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gjev minst same yting 

som dei teknikkane som det er gjort 

greie for i dei harmoniserte 

standardane som er vedtekne i 

medhald av direktiv 1999/5/EF. 

Sendetidsavgrensingar(vi) og 

frekvensmodulasjonsområde er som 

fastsette i dei harmoniserte 

standardane. 

Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for jordbasert køyretøyradar 

som nyttar det harmoniserte 

frekvensområdet 24 GHz. 

1. juli 2014 

73 24 495-24,5 GHz Telematikkutstyr til 

vegtransport- og 

trafikkføremål(13) 

– 8 dBm EIRP Det skal nyttast teknikkar for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gjev minst same yting 

som dei teknikkane som det er gjort 

greie for i dei harmoniserte 

standardane som er vedtekne i 

medhald av direktiv 1999/5/EF. 

Sendetidsavgrensingar(vi) og 

frekvensmodulasjonsområde er som 

fastsette i dei harmoniserte 

standardane. 

Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for jordbasert køyretøyradar 

som nyttar det harmoniserte 

frekvensområdet 24 GHz. 

1. juli 2014 
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Frekvensband nr. Frekvensband(i) Kategori av kortdistanseutstyr(ii) 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttettleik(iii) 

Tilleggsparametrar (reglar for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)(iv) 

Andre bruksrestriksjonar(v) Frist for gjennomføring 

74a 57-64 GHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

100 mW EIRP, ei sendeeffekt 

på høgst 10 dBm og spektral 

EIRP-effekttettleik på høgst 

13 dBm/MHz. 

  1. juli 2014 

74b 57-64 GHz Utstyr for måling av posisjon, 

fart og andre eigenskapar(9) 

43 dBm EIRP(19) Det skal nyttast teknikkar for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gjev minst same yting 

som dei teknikkane som det er gjort 

greie for i dei harmoniserte 

standardane som er vedtekne i 

medhald av direktiv 1999/5/EF. 

Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for radar til tanknivåmåling(10). 

1. juli 2014 

74c 57-64 GHz Utstyr for måling av posisjon, 

fart og andre eigenskapar(9) 

35 dBm/50 MHz toppverdi for 

EIRP og – 2 dBm/MHz 

gjennomsnittleg EIRP. 

Det skal nyttast automatisk 

effektstyring og antennekrav i tillegg 

til tilsvarande teknikkar for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gjev minst same yting 

som dei teknikkane som det er gjort 

greie for i dei harmoniserte 

standardane som er vedtekne i 

medhald av direktiv 1999/5/EF. 

Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for radar til nivåmåling. 

1. juli 2014 

75 57-66 GHz Breibandsutstyr for 

dataoverføring(16) 

40 dBm EIRP og 13 dBm/MHz 

EIRP-tettleik 

Det skal nyttast teknikkar for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gjev minst same yting 

som dei teknikkane som det er gjort 

greie for i dei harmoniserte 

standardane som er vedtekne i 

medhald av direktiv 1999/5/EF. 

Gjeld ikkje faste anlegg utandørs. 1. juli 2014 

76 61-61,5 GHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

100 mW EIRP   1. juli 2014 

77 63-64 GHz Telematikkutstyr til 

vegtransport- og 

trafikkføremål(13) 

40 dBm EIRP  Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for system som vert nytta til 

kommunikasjon frå køyretøy til 

køyretøy, frå køyretøy til 

infrastruktur og frå infrastruktur til 

køyretøy. 

1. juli 2014 
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Frekvensband nr. Frekvensband(i) Kategori av kortdistanseutstyr(ii) 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttettleik(iii) 

Tilleggsparametrar (reglar for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)(iv) 

Andre bruksrestriksjonar(v) Frist for gjennomføring 

78a 75-85 GHz Utstyr for måling av posisjon, 

fart og andre eigenskapar(9) 

34 dBm/50 MHz toppverdi for 

EIRP og – 3 dBm/MHz 

gjennomsnittleg EIRP. 

Det skal nyttast automatisk 

effektstyring og antennekrav i tillegg 

til tilsvarande teknikkar for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gjev minst same yting 

som dei teknikkane som det er gjort 

greie for i dei harmoniserte 

standardane som er vedtekne i 

medhald av direktiv 1999/5/EF. 

Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for radar til nivåmåling. 

Etablerte lukka område rundt 

radioastronomistasjonar skal 

overhaldast. 

1. juli 2014 

78b 75-85 GHz Utstyr for måling av posisjon, 

fart og andre eigenskapar(9) 

43 dBm EIRP(19) Det skal nyttast teknikkar for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gjev minst same yting 

som dei teknikkane som det er gjort 

greie for i dei harmoniserte 

standardane som er vedtekne i 

medhald av direktiv 1999/5/EF. 

Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for radar til tanknivåmåling(10). 

1. juli 2014 

79 76-77 GHz Telematikkutstyr til 

vegtransport- og 

trafikkføremål(13) 

55 dBm toppverdi for EIRP, 

50 dBm gjennomsnittleg EIRP 

og 23,5 dBm gjennomsnittleg 

EIRP for pulsradar. 

 Dette settet med bruksvilkår gjeld 

berre for jordbaserte køyretøy- og 

infrastruktursystem. 

1. juli 2014 

80 122-123 GHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

100 mW EIRP   1. juli 2014 

81 244-246 GHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr(3) 

100 mW EIRP   1. juli 2014 

(i) Medlemsstatane skal tillate bruk av tilgrensande frekvensband i denne tabellen som eitt frekvensband, såframt dei særlege vilkåra for kvart av desse tilgrensande frekvensbanda er oppfylte. 

(ii) Som definert i artikkel 2 nr. 3. 

(iii) Medlemsstatane skal tillate bruk av spektrum opptil den sendeeffekten, feltstyrken eller effekttettleiken som er gjeven i denne tabellen. I samsvar med artikkel 3 nr. 3 kan dei innføre mindre strenge vilkår, dvs. tillate bruk av spektrum med høgare 

sendeeffekt, feltstyrke eller effekttettleik, såframt dette ikkje reduserer eller utgjer ein risiko for sameksistensen til kortdistanseutstyr i frekvensband som er harmoniserte ved denne avgjerda. 

(iv) Medlemsstatane kan berre innføre desse «tilleggsparametrane (reglar for kanalfordeling og/eller kanaltilgang og kanalbruk)» og kan ikkje leggje til andre parametrar eller krav til spektrumtilgang og interferensreduksjon. Mindre strenge vilkår, som 

definert i artikkel 3 nr. 3, inneber at medlemsstatane kan utelate «tilleggsparametrar (reglar for kanalfordeling og/eller kanaltilgang og kanalbruk)» i ei viss celle eller tillate høgare verdiar, såframt dette ikkje utgjer nokon risiko for vilkåra for delt 

bruk av dei harmoniserte frekvensbanda. 

(v) Medlemsstatane kan berre innføre desse «andre bruksrestriksjonar» og kan ikkje leggje til fleire. Ettersom det kan innførast mindre strenge vilkår, som definert i artikkel 3 nr. 3, kan medlemsstatane utelate éin eller fleire av desse restriksjonane, 

såframt dette ikkje utgjer nokon risiko for vilkåra for delt bruk av dei harmoniserte frekvensbanda. 

(vi) «Sendetid» er den tida ei einskild eining sender aktivt, uttrykt i prosent av ein time. Mindre strenge vilkår, som definert i artikkel 3 nr. 3, inneber at medlemsstatane kan tillate ein høgare verdi for «sendetid».   
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(1) Kategorien aktive medisinske implantat omfattar radiodelen av aktivt implanterbart medisinsk utstyr som skal plasserast, heilt eller delvis, kirurgisk eller medisinsk, i menneskekroppen eller i dyr, og eventuelt òg tilleggsutstyr til dette. 

(2) «Implantat til dyr» er sendeinnretningar som vert plasserte i kroppen på eit dyr, med sikte på diagnostisering og/eller terapeutisk behandling. 

(3) Kategorien uspesifisert kortdistanseutstyr omfattar alle typar radioutstyr, utan omsyn til bruksområdet eller føremålet, som oppfyller dei tekniske vilkåra som er fastsette for eit visst frekvensband. Vanlege bruksområde er telemetri, fjernstyring, 

alarmar, vanleg dataoverføring og andre liknande bruksområde.  

(4) Kategorien høyrselshjelpemiddel omfattar radiokommunikasjonssystem som betrar høyrselsevna hjå personar med nedsett høyrsel. Vanlege system omfattar éin eller fleire radiosendarar og éin eller fleire radiomottakarar. 

(5) Kategorien måleutstyr omfattar radioutstyr som utgjer ein del av tovegsradiokommunikasjonssystem som gjer fjernovervaking, måling og overføring av data mogleg i intelligente nettinfrastrukturar, til dømes elektrisitets-, gass- og vassnett. 

(6) «Tryggleiksalarmar» er radiokommunikasjonssystem som gjev personar i naud påliteleg kommunikasjon, innanfor eit avgrensa område, slik at dei kan tilkalle hjelp. Tryggleiksalarmar vert vanlegvis nytta av eldre eller funksjonshemma personar. 

(7) «Aktivt implanterbart medisinsk utstyr», som definert i rådsdirektiv 90/385/EØF av 20. juni 1990 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aktivt implanterbart medisinsk utstyr (TEF L 189 av 20.7.1990, s. 17). 

(8) Kategorien utstyr til nær kontinuerleg eller kontinuerleg overføring omfattar radioutstyr som nyttar nær kontinuerleg overføring med kort latens. Vanlege bruksområde er personlege lyd- og multimediesystem for trådlaus direkteavspeling, 

mobiltelefonar, underhaldningssystem i bilen eller i heimen, trådlause mikrofonar, trådlause høgtalarar, trådlause hovudtelefonar, berbart radioutstyr, høyrselshjelpemiddel, «øyresniglar», trådlause mikrofonar til bruk ved konsertar eller andre 

sceneproduksjonar, og analoge FM-sendarar med låg effekt (frekvensband 36). 

(9) Kategorien utstyr for måling av posisjon, fart og andre eigenskapar omfattar radioutstyr som vert nytta til å fastsetje posisjonen, farten og/eller andre eigenskapar til ein gjenstand, eller for å innhente opplysningar om desse parametrane. Vanlege 

bruksområde er ulike former for målingar. 

(10) «Radar til tanknivåmåling» er ein viss type utstyr for måling av posisjon, fart og andre eigenskapar som vert nytta til måling av tanknivå, og som vert montert i tankar av metall eller armert betong eller i liknande konstruksjonar av materiale som 

gjev tilsvarande demping. Tanken tener som behaldar. 

(11) «Utstyr til styring av modellar» er ein viss type radioutstyr for fjernstyring og telemetri som vert nytta til å fjernstyre modellar (hovudsakleg miniatyrmodellar av køyretøy) i lufta, på land eller på eller under vatn. 

(12) Kategorien utstyr til radiofrekvensidentifikasjon (RFID) omfattar radiokommunikasjonssystem som nyttar brikker/spørjesendarar med radioutstyr (brikker) festa til dyr, menneske eller gjenstandar, og sendar-/mottakareiningar (spørjesendarar) som 

aktiverer brikkene og tek imot data som vert sende tilbake. Vanlege bruksområde er sporing og identifikasjon av gjenstandar, til dømes ved elektronisk vareovervaking (EAS) og innhenting og sending av data om gjenstandane som brikkene er festa 

på, anten dei vert drivne utan batteri eller er heilt eller delvis batteridrivne. Data frå brikkene vert kontrollerte av spørjesendaren og sende vidare til vertssystemet. 

(13) Kategorien telematikk til vegtransport- og trafikkføremål omfattar radioutstyr som vert nytta på områda transport (veg-, jarnbane-, sjø- og lufttransport, avhengig av dei relevante tekniske restriksjonane), trafikkregulering, navigasjon og 

mobilitetsforvalting, og i intelligente transportsystem (ITS). Vanlege bruksområde er grensesnitt mellom forskjellige transportmåtar, kommunikasjon mellom køyretøy (t.d. bil til bil), mellom køyretøy og faste stader (t.d. bil til infrastruktur), i tillegg 

til kommunikasjon til og frå brukarar. 

(14) Kategorien induktivt utstyr omfattar radioutstyr som nyttar magnetfelt med induktive sløyfesystem for nærfeltkommunikasjon. Vanlege bruksområde er startsperrer for bilar, utstyr for identifikasjon av dyr, personar eller varer, alarmsystem, 

kabelpåvising, avfallshandtering, trådlaus lydoverføring, tilgangskontroll, avstandssensorar, system for tjuverisikring (medrekna radiofrekvens-induktivsystem), dataoverføring til handhaldne innretningar, trådlause styringssystem og automatisk 

innkrevjing av bompengar. 

(15)  Kategorien utstyr til låg sendetid / høg pålitsgrad omfattar radioutstyr som har låg samla spektrumutnytting og spektrumtilgangsreglar for låg sendetid for å sikre svært påliteleg spektrumtilgang og sending i delte frekvensband. Vanlege bruksområde 

er alarmsystem som nyttar radiokommunikasjon for å informere om ein alarmsituasjon ein annan stad og tryggleiksalarmsystem som sikrar påliteleg kommunikasjon til personar i naud. 

(16) Kategorien breibandsutstyr for dataoverføring omfattar radioutstyr som nyttar breibandmodulasjonsteknikkar for å få tilgang til spektrumet. Vanlege bruksområde er trådlause tilgangssystem, til dømes radiobaserte lokalnett (WAS/RLAN). 

(17) I frekvensband 20 er feltstyrken høgare og bruksrestriksjonane fleire ved induktiv bruk. 

(18) I frekvensband 22a, 24, 25, 27a og 28a er feltstyrken høgare og bruksrestriksjonane fleire ved induktiv bruk. 

(19) Effektavgrensinga gjeld inne i ein lukka tank og svarar til ein spektraltettleik på – 41,3 dBm/MHz EIRP utanfor ein 500 liters prøvetank.» 



10.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/427 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 2. mai 2014 

om endring av vedtak 2008/411/EF om harmonisering av frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz 

for jordbaserte systemer som kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester i Fellesskapet 

[meddelt under nummer K(2014) 2798] 

(2014/276/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk 

i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsvedtak 2008/411/EF(2) harmoniseres de tekniske vilkårene for bruk av spekteret i frekvensbåndet 

3 400–3 800 MHz for bakkebaserte elektroniske kommunikasjonstjenester i hele Unionen, hovedsakelig rettet mot 

trådløse bredbåndstjenester for sluttbrukere. 

2) Ved europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 243/2012/EF(3) opprettes et flerårig program for radiospektrumpolitikk 

(RSPP) og fastsettes målet om å fremme økt tilgang til trådløse bredbåndstjenester til fordel for borgerne og forbrukerne 

i Unionen. I henhold til RSPP skal medlemsstatene oppmuntre til at tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester 

kontinuerlig oppgraderer sine nett med den nyeste, mest effektive teknologien for å skape sine egne dividender i tråd 

med prinsippet om teknologi- og tjenestenøytralitet. 

3) I henhold til artikkel 6 nr. 2 i beslutning 243/2012/EU skal medlemsstatene gjøre frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz 

tilgjengelig i henhold til de vilkårene som er fastsatt i vedtak 2008/411/EF, og, med forbehold for etterspørselen i 

markedet, tillate bruk av dette frekvensbåndet innen 31. desember 2012, uten at det berører den eksisterende 

utbyggingen av tjenester, og på vilkår som gir forbrukerne lett tilgang til trådløse bredbåndstjenester. 

4) Frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz gir store muligheter for utbygging av trådløse bredbåndsnett med høy tetthet og høy 

hastighet, slik at sluttbrukerne kan tilbys nyskapende elektroniske kommunikasjonstjenester. Bruken av dette 

frekvensbåndet til trådløst bredbånd bør bidra til å nå de økonomiske og sosiale målene med den digitale dagsorden for 

Europa. 

5) I samsvar med artikkel 4 nr. 2 i vedtak 676/2002/EF gav Kommisjonen 23. mars 2012 Den europeiske post- og 

telekonferanse (CEPT) mandat til å utarbeide tekniske vilkår for spektrumbruk i frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz med 

sikte på å ta høyde for utviklingen i teknologien for trådløs bredbåndstilgang, særlig store kanalbåndbredder, og 

samtidig sikre effektiv spektrumbruk.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 139 av 14.5.2014, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 191/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjons-

samfunnstjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 43. 

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2008/411/EF av 21. mai 2008 om harmonisering av frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz for jordbaserte systemer som 

kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester i Fellesskapet (EUT L 144 av 4.6.2008, s. 77). 

(3) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 243/2012/EU av 14. mars 2012 om opprettelse av et flerårig program for radiospektrumpolitikk 

(EUT L 81 av 21.3.2012, s. 7). 

2021/EØS/40/48 
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6) På bakgrunn av dette mandatet avgav CEPT 8. november 2013 CEPT en rapport (CEPT-rapport 49) om de tekniske 

vilkårene for spektrumharmonisering for bakkebaserte trådløse systemer i frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz. Den 

inneholder resultatene av undersøkelser av de minst restriktive tekniske vilkårene (f.eks. Block Edge Mask), frekvens-

fordeling og prinsipper for sameksistens og samordning mellom trådløst bredbånd og eksisterende spektrumbruk. 

Resultatene for Block Edge Mask og samordningsprinsippene i CEPT-rapport 49 ble utarbeidet på grunnlag av rapport 

203 fra Komiteen for elektronisk kommunikasjon (ECC). 

7) Resultatene av Kommisjonens mandat til CEPT bør anvendes i hele Unionen og gjennomføres av medlemsstatene så 

fort som mulig, på bakgrunn av markedets raskt voksende etterspørsel etter trådløse bredbåndstjenester med høy 

hastighet og den nåværende lave utnyttelsen av frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz til trådløse bredbåndstjenester. 

8) Ensartede tekniske vilkår over hele frekvensområdet vil være gunstig for spektrumbrukere som tilbyr trådløse 

bredbåndstjenester, og vil sikre tilgjengelig utstyr og enhetlig samordning mellom forskjellige operatørers nett. For dette 

formål bør det fastsettes en foretrukket kanalfordeling for frekvensbåndet 3 400–3 600 MHz på grunnlag av resultatene i 

CEPT-rapport 49, samtidig som prinsippet om teknologi- og tjenestenøytralitet overholdes. 

9) Den rettslige rammen for bruken av frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz som er fastsatt i vedtak 2008/411/EF, bør forbli 

uendret og dermed sikre fortsatt beskyttelse av andre eksisterende tjenester innenfor frekvensbåndet. Særlig vil systemer 

med geostasjonære satellitter (FSS) som omfatter jordstasjoner, kreve fortsatt beskyttelse fra nasjonale myndigheter fra 

tilfelle til tilfelle gjennom en hensiktsmessig samordning mellom slike systemer og trådløse bredbåndsnett og 

bredbåndstjenester. 

10) Det vil være nødvendig å samordne spektrumbruken til tilbydere av trådløse bredbåndstjenester og andre eksisterende 

tjenester som bruker 3 400–3 800 MHz-båndet, særlig FSS-jordstasjoner, på grunnlag av veiledning, beste praksis og 

samordningsprinsippene angitt i CEPT-rapport 49. Disse prinsippene omfatter samordningsprosesser, utveksling av 

opplysninger, minimering av gjensidige begrensninger og bilaterale avtaler om rask samordning på tvers av 

landegrensene i tilfeller der basestasjoner for bakkebaserte trådløse bredbåndsnett og FSS-jordstasjoner ligger på 

forskjellige medlemsstaters territorier. 

11) På bakgrunn av spredningsegenskapene i frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz og de gjeldende harmoniserte tekniske 

vilkårene vil det av hensyn til beskyttelsen av eksisterende bruk være fordelaktig med visse foretrukne konfigurasjoner 

for utbygging av trådløse bredbåndsnett og bredbåndstjenester. Disse konfigurasjonene omfatter, men er ikke begrenset 

til, små celler, fast trådløs tilgang, backhaul-forbindelser i trådløse bredbåndsaksessnett, eller kombinasjoner av disse. 

12) Samtidig som denne beslutning ikke bør berøre beskyttelsen og den fortsatte driften av annen eksisterende bruk i 

frekvensbåndene, bør de nye harmoniserte tekniske vilkårene også gjelde for eksisterende rettigheter til spektrumbruk i 

frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz i den grad det er nødvendig for å sikre teknisk forenlighet mellom eksisterende og 

nye brukere av frekvensbåndet, effektiv spektrumbruk og forebygging av skadelig interferens, herunder på tvers av 

grensene mellom medlemsstater i Unionen. 

13) Det kan være nødvendig å inngå tverrnasjonale avtaler for å sikre at medlemsstatene gjennomfører parametrene fastsatt i 

denne beslutning, med henblikk på å unngå skadelig interferens og å forbedre sprektrumeffektiviteten og konvergensen i 

spektrumbruken. 

14) De tekniske vilkårene for spektrumharmonisering for bakkebaserte trådløse systemer i frekvensbåndet  

3 400–3 800 MHz som er angitt i CEPT-rapport 49, sikrer ikke forenlighet med visse eksisterende bruksrettigheter til 

slike systemer i dette frekvensbåndet i Unionen. Derfor bør eksisterende spektrumbrukere få en passende frist til å 

anvende de tekniske vilkårene i CEPT-rapport 49 uten at tilgangen til spektrum i dette frekvensbåndet begrenses for 

brukere som overholder de tekniske vilkårene i CEPT-rapport 49, og de nasjonale myndighetene bør få mulighet til å 

utsette gjennomføringen av de tekniske vilkårene i denne beslutning dersom etterspørselen i markedet tilsier det. 

15) Vedtak 2008/411/EF bør derfor endres. 

16) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Radiospektrumkomiteen —  
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I vedtak 2008/411/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 2 skal lyde: 

 «Artikkel 2 

 1.  Medlemsstatene skal utpeke og stille til rådighet frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz for bakkebaserte elektroniske 

kommunikasjonsnett, uten enerett, i samsvar med parametrene fastsatt i vedlegget, uten at det påvirker beskyttelsen og den 

fortsatte driften av annen eksisterende bruk av dette frekvensbåndet. Videre er medlemsstatene ikke forpliktet til å anvende 

parametrene fastsatt i vedlegget på rettigheter til bruk av bakkebaserte elektroniske kommunikasjonsnett i frekvensbåndet 

3 400–3 800 MHz som gjaldt på datoen for vedtakelsen av denne beslutning, dersom utøvelsen av disse rettighetene ikke 

hindrer bruk av dette frekvensbåndet i henhold til vedlegget. 

 2.  Medlemsstatene skal sikre at nettene nevnt i nr. 1 gir passende beskyttelse til systemer i tilstøtende frekvensbånd. 

 3.  Medlemsstatene behøver ikke å overholde forpliktelsene som følger av dette vedtak, i geografiske områder der 

samordning med tredjestater krever avvik fra parametrene i vedlegget. 

 Medlemsstatene skal gjøre alle praktisk mulige anstrengelser for å fjerne slike avvik og underrette Kommisjonen om disse, 

herunder hvilke geografiske områder som berøres, og offentliggjøre relevante opplysninger i henhold til vedtak 

676/2002/EF.» 

2)  I artikkel 3 tilføyes følgende ledd: 

 Medlemsstatene skal legge til rette for avtaler om samordning over landegrensene med sikte på å muliggjøre drift av disse 

nettene, idet det tas hensyn til eksisterende framgangsmåter for regulering og eksisterende rettigheter.» 

3)  Ny artikkel 4a skal lyde: 

 «Artikkel 4a 

 Medlemsstatene skal anvende vilkårene fastsatt i vedlegget senest 30. juni 2015. 

 Medlemsstatene skal avgi rapport om anvendelsen av denne beslutning senest 30. september 2015.» 

4)  Vedlegget erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 2. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 Neelie KROES 

 Visepresident 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

PARAMETRER NEVNT I ARTIKKEL 2 

A.  GENERELLE PARAMETRER 

1.  Foretrukket type dupleksdrift i delbåndet 3 400–3 600 MHz skal være TDD (Time Division Duplex). 

2.  Alternativt kan medlemsstatene innføre FDD-drift (Frequency Division Duplex) i delbåndet 3 400–3 600 MHz for å 

a)  sikre mer effektiv spektrumbruk, f.eks. ved deling med eksisterende bruksrettigheter i en periode med sameksistens, 

eller gjennomføre markedsbasert spektrumforvaltning, 

b)  beskytte eksisterende bruk eller unngå interferens eller 

c)  sikre samordning med tredjestater. 

 Dersom det innføres FDD-drift, skal dupleksavstanden være 100 MHz med terminaloverføring (FDD-oppforbindelse) 

plassert i nedre del av frekvensbåndet, fra 3 410 MHz til 3 490 MHz, og basestasjonsoverføring (FDD-nedforbindelse) 

plassert i øvre del av frekvensbåndet, fra 3 510 MHz til 3 590 MHz. 

3.  Typen av dupleksdrift i delbåndet 3 600–3 800 MHz skal være TDD. 

4.  De tildelte blokkstørrelsene skal være multiplumer av 5 MHz. Den nedre frekvensgrensen i en tildelt blokk skal være på 

linje med den relevante delbåndsgrensen eller ha en avstand i multiplumer av 5 MHz fra denne(1). Avhengig av typen av 

dupleksdrift er de relevante delbåndsgrensene som følger: 3 400 MHz og 3 600 MHz for TDD, 3 410 MHz og 3 510 MHz 

for FDD. 

5.  Basestasjons- og terminaloverføring i frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz skal være i samsvar med Block Edge Mask i dette 

vedlegg. 

B.  TEKNISKE VILKÅR FOR BASESTASJONER — BLOCK EDGE MASK 

De tekniske parametrene for basestasjoner nedenfor, kalt Block Edge Mask (BEM), er en vesentlig del av de vilkår som er 

nødvendige for å sikre sameksistens mellom nett som grenser til hverandre, dersom det ikke finnes bilaterale eller multilaterale 

avtaler mellom operatørene av slike nett. Mindre strenge tekniske parametrer kan også benyttes dersom operatørene av slike 

nett blir enige om det. 

BEM består av flere elementer som er angitt i tabell 1, både for delbåndet 3 400–3 600 MHz og 3 600–3 800 MHz. 

Basiseffektgrensen, som er fastsatt for å beskytte andre operatørers spektrum, og effektgrensene for overgangsområder, som 

muliggjør filterdemping fra effektgrensen innenfor blokken til basiseffektgrensen, utgjør elementer utenfor blokken. 

Beskyttelsesbåndene gjelder bare ved bruk av FDD i delbåndet 3 400-3 600 MHz. BEM gjelder for basestasjoner med 

forskjellige effektnivåer (vanligvis kalt makro-, mikro-, piko- og femtobasestasjoner(2)). 

Tabell 2 til 6 inneholder effektgrensene for de forskjellige BEM-elementene. Effektgrensen innenfor en blokk gjelder for en 

blokk som eies av en operatør. Det angis også effektgrenser for beskyttelsesbånd og for beskyttelse av radardrift under 3 400 

MHz. 

Frekvensområdene i tabell 1 til 6 avhenger av hvilken type dupleksdrift som er valgt for delbåndet 3 400–3 600 MHz (TDD 

eller FDD). PMaks er den maksimale bærebølgeeffekten for den aktuelle basestasjonen, målt som EIRP(3). Med synkronisert drift 

menes drift av TDD i to forskjellige nett der det ikke forekommer samtidige overføringer via oppforbindelse og nedforbindelse, 

som definert i gjeldende standarder. 

  

(1) Dersom tildelte blokker må forskyves for å ta hensyn til andre eksisterende brukere, må det brukes et raster på 100 kHz. Med henblikk på 

effektiv spektrumbruk kan det defineres smalere blokker som grenser til andre brukere. 

(2) Disse begrepene er ikke entydig definert og viser til cellebasestasjoner med forskjellige effektnivåer i følgende synkende rekkefølge: 

makro, mikro, piko, femto. Femtoceller er små basestasjoner med de laveste effektnivåene, som vanligvis brukes innendørs. 

(3) Ekvivalent isotrop utstrålt effekt (Equivalent Isotropic Radiated Power). 
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For å oppnå en BEM for en bestemt blokk kombineres BEM-elementene definert i tabell 1 i følgende trinn: 

1.  Effektgrensen innenfor blokken brukes for blokken som er tildelt operatøren. 

2.  Overgangsområdene fastsettes, og de tilhørende effektgrensene brukes. Overgangsområdene kan overlappe beskyttelses-

bånd, og i så fall brukes effektgrensene for overgangsområdene. 

3.  For resterende spektrum som tildeles for FDD eller TDD, brukes basiseffektgrensene. 

4.  For det resterende beskyttelsesbåndspektrumet brukes effektgrensene for beskyttelsesbånd. 

5.  For spektrum under 3 400 MHz brukes en av de supplerende basiseffektgrensene. 

Figuren viser et eksempel på en kombinasjon av forskjellige BEM-elementer. 

Når det gjelder usynkroniserte TDD-nett, kan to operatører som grenser til hverandre, overholde BEM-kravene ved å innføre 

frekvensseparasjon (f.eks. gjennom framgangsmåten for tillatelser på nasjonalt plan) mellom de to operatørenes blokkgrenser. 

Et annet alternativ er å innføre såkalte begrensede blokker for to operatører som grenser til hverandre, noe som vil innebære at 

de må begrense den effekten som brukes i den øverste eller nederste delen av sine tildelte spektrumblokker(1). 

Tabell 1 

Definisjon av BEM-elementer 

BEM-element Definisjon 

Innenfor blokk Viser til en blokk som BEM er avledet fra. 

Basisverdi Spektrum som brukes til TDD, FDD-oppforbindelse eller FDD-nedforbindelse, med unntak av den 
blokken som er tildelt operatøren, og de tilhørende overgangsområdene. 

Overgangsområde For blokker som brukes til FDD-nedforbindelse, omfatter overgangsområdet 0–10 MHz under og 
0–10 MHz over den blokken som er tildelt operatøren. 
For blokker som brukes til TDD, omfatter overgangsområdet 0–10 MHz under og 0–10 MHz over 
den blokken som er tildelt operatøren. Overgangsområdet gjelder for tilstøtende TDD-blokker som 
er tildelt andre operatører, dersom nettene er synkronisert, eller for spektrum mellom tilstøtende 
TDD-blokker som er atskilt med 5 eller 10 MHz. Overgangsområder gjelder ikke for tilstøtende 
TDD-blokker som er tildelt andre operatører, dersom nettene ikke er synkronisert. 
Overgangsområdet gjelder ikke under 3 400 MHz eller over 3 800 MHz. 

Beskyttelsesbånd Følgende beskyttelsesbånd gjelder ved en FDD-tildeling: 
3 400–3 410, 3 490–3 510 (dupleksgap) og 3 590–3 600 MHz 
Ved overlapping mellom overgangsområder og beskyttelsesbånd brukes effektgrensene for 
overgangsområdene. 

Supplerende basisverdi Spektrum under 3 400 MHz. 

Tabell 2 

Effektgrense innenfor blokk 

BEM-element Frekvensområde Effektgrense 

Innenfor blokk Blokk som er tildelt operatøren Ikke obligatorisk. 
Dersom en myndighet ønsker en øvre grense, må 
det brukes en verdi som ikke overskrider  
68 dBm /5 MHz per antenne. 

  

  

(1) En anbefalt verdi for slike begrensede effektnivåer er 4 dBm / 5 MHz EIRP per celle i de øverste og nederste 5 MHz av en operatørs 

tildelte spektrumblokk. 
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Forklarende merknad til tabell 2 

For femtobasestasjoner bør det brukes effektstyring for å minimere interferens på tilstøtende kanaler. Kravet om effektstyring 

for femtobasestasjoner skyldes behovet for å redusere interferens fra utstyr som forbrukerne kan ta i bruk, og som derfor ikke 

kan samordnes med omkringliggende nett. 

Tabell 3 

Basiseffektgrenser 

BEM-element Frekvensområde Effektgrense 

Basisverdi FDD-nedforbindelse (3 510–3 590 MHz). 
Synkroniserte TDD-blokker  
(3 400–3 800 MHz eller 3 600–3 800 MHz). 

Min(PMaks — 43,13) dBm / 5 MHz EIRP per 
antenne 

Basisverdi FDD-oppforbindelse (3 410–3 490 MHz). 
Usynkroniserte TDD-blokker  
(3 400–3 800 MHz eller 3 600–3 800 MHz). 

–34 dBm /5 MHz EIRP per celle (*) 

(*) Operatører som grenser til hverandre, kan forhandle seg fram til et unntak fra denne basisverdien for femtobasestasjoner dersom det ikke er 

noen risiko for interferens på makrobasestasjoner. I så fall kan –5 dBm / 5 MHz EIRP per celle brukes. 

Forklarende merknad til tabell 3 

Basisverdien for FDD-nedforbindelse og synkronisert TDD uttrykkes ved å kombinere dempingen av maksimal 

bærebølgeeffekt med en fast øvre grense. Det strengeste av de to kravene gjelder. Det faste nivået utgjør en øvre grense for 

interferens fra en basestasjon. Når to TDD-blokker er synkronisert, blir det ingen interferens mellom basestasjonene. I dette 

tilfellet brukes samme basisverdi som for FDD-nedforbindelseområdet. 

Basiseffektgrensen for FDD-oppforbindelse og usynkronisert TDD uttrykkes bare som en fast grense. 

Tabell 4 

Effektgrenser for overgangsområder 

BEM-element Frekvensområde Effektgrense 

Overgangsområde –5 til 0 MHz fra nedre blokkgrense eller 
0 til 5 MHz fra øvre blokkgrense 

Min(PMaks — 40,21) dBm /5 MHz EIRP per 
antenne 

Overgangsområde –10 til 5 MHz fra nedre blokkgrense eller 
5 til 10 MHz fra øvre blokkgrense 

Min(PMaks — 43,15) dBm /5 MHz EIRP per 
antenne 

Forklarende merknad til tabell 4 

Effektgrensene for overgangsområdene er definert for å gjøre det mulig å redusere effekten fra nivået innenfor blokken til 

basisnivået eller nivået for beskyttelsesbåndet. Kravene uttrykkes som en demping av maksimal bærebølgeeffekt kombinert 

med en fast øvre grense. Det strengeste av de to kravene gjelder.  
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Tabell 5 

Effektgrenser for beskyttelsesbånd for FDD 

BEM-element Frekvensområde Effektgrense 

Beskyttelsesbånd 3 400–3 410 MHz –34 dBm/5 MHz EIRP per celle 

Beskyttelsesbånd 3490–3500 MHz – 23 dBm / 5 MHz EIRP per antenneport 

Beskyttelsesbånd 3500–3510 MHz Min(PMaks — 43,13) dBm / 5 MHz EIRP per 
antenne 

Beskyttelsesbånd 3590–3600 MHz Min(PMaks — 43,13) dBm / 5 MHz EIRP per 
antenne 

Forklarende merknad til tabell 5 

For beskyttelsesbåndet 3 400–3 410 MHz velges en effektgrense som er lik basisverdien i den tilstøtende FDD-oppforbindelsen 

(3 410–3 490 MHz). For beskyttelsesbåndene 3 500–3 510 MHz velges en effektgrense som er lik basisverdien i den tilstøtende 

FDD-nedforbindelsen (3 510–3 590 MHz). For beskyttelsesbåndet 3 490–3 500 MHz er effektgrensen basert på kravet til 

uønsket sending på –30 dBm/MHz ved den antenneporten som er konvertert til en båndbredde på 5 MHz. 

Tabell 6 

Supplerende basiseffektgrenser for bestemte nasjonale tilfeller 

Tilfelle BEM-element Frekvensområde Effektgrense 

A Stater i Unionen med 
militære radiolokalise-
ringssystemer under  
3 400 MHz 

Supplerende basisverdi Under 3 400 MHz for både 
TDD- og FDD-tildeling(*) 

–59 dBm / MHz EIRP(**) 

B Stater i Unionen med 
militære radiolokalise-
ringssystemer under  
3 400 MHz 

Supplerende basisverdi Under 3 400 MHz for både 
TDD- og FDD-tildeling(*) 

–50 dBm / MHz EIRP(**) 

C Stater i Unionen som ikke 
bruker tilstøtende bånd, 
eller med bruk som ikke 
krever ekstra beskyttelse. 

Supplerende basisverdi Under 3 400 MHz for både 
TDD- og FDD-tildeling 

Ikke relevant 

(*) Myndighetene kan velge å ha et beskyttelsesbånd under 3 400 MHz. I så fall gjelder effektgrensen bare under beskyttelsesbåndet. 

(**) Myndighetene kan velge grensen fra tilfelle A eller B avhengig av hvilken grad av beskyttelse som kreves for radaren i den aktuelle 

regionen. 

Forklarende merknad til tabell 6 

De supplerende basiseffektgrensene avspeiler behovet for beskyttelse av militær radiolokalisering i visse stater. Tilfelle A, B og 

C kan anvendes per region eller stat, slik at det tilstøtende båndet kan ha forskjellig grad av beskyttelse i forskjellige 

geografiske områder eller forskjellige stater, avhengig av systembruken i de tilstøtende båndene. Andre interferensreduserende 

tiltak som geografisk atskillelse, samordning fra tilfelle til tilfelle eller et supplerende beskyttelsesbånd kan være nødvendig ved 

TDD-drift. De supplerende basiseffektgrensene angitt i tabell 6 gjelder bare for utendørsceller. Når det gjelder innendørsceller, 

kan det lempes på effektgrensene ut fra en vurdering fra tilfelle til tilfelle. For terminaler kan det være nødvendig med andre 

inferensreduserende tiltak, som geografisk atskillelse eller et supplerende beskyttelsesbånd for både FDD- og TDD-drift.  
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Figur 

Eksempel på kombinasjon av BEM-elementer for basestasjoner for en FDD-blokk som begynner ved 3 510 MHz(*) 

 

(*) Merk særlig at det er definert forskjellige basisnivåer for forskjellige deler av spekteret, og at effektgrensen for det nedre overgangs-

området brukes i en del av beskyttelsesbåndet 3 490–3 510 MHz. Spektrum under 3 400 MHz er ikke tatt med i figuren, selv om BEM-

elementet «supplerende basisverdi» kan brukes for å beskytte militær radiolokalisering. 

C. TEKNISKE VILKÅR FOR TERMINALER 

Tabell 7 

Krav innenfor blokken — BEM for terminalens effektgrense innenfor blokken 

Maksimal effekt innenfor blokken(*) 25 dBm 

(*) Denne effektgrensen angis som EIRP for faste eller installerte terminaler og som samlet utstrålt effekt (TRP) for mobile eller nomadiske 

terminaler. EIRP og TRP er ekvivalente for isotrope antenner. Det anerkjennes at denne verdien kan avvike med en verdi (på opptil 2 dB) 

definert i de harmoniserte standardene for å ta hensyn til drift under ekstreme miljøforhold og til produksjonsvariasjoner. 

Medlemsstatene kan lempe på grensen i tabell 7 under visse omstendigheter, f.eks. for faste terminaler, forutsatt at dette ikke 

svekker beskyttelsen og den fortsatte driften av annen eksisterende bruk i frekvensbåndet 3 400-3 800, og at tverrnasjonale 

forpliktelser oppfylles.» 

 __________  

Effekt 

Innenfor blokk 

Overgangsområde 

Beskyttelsesbånd 

Frekvens 

[MHz] 

Basisverdi 
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 3.2.2014 

om opprettelse av gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for audiovisuelle medietjenester(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/13/EU(1) fastsettes det rammeregler for leveringen av audiovisuelle 

medietjenester i Den europeiske union og for utviklingen av det indre marked for audiovisuelle medietjenester. 

2) I henhold til artikkel 30 i direktiv 2010/13/EU skal medlemsstatene treffe egnede tiltak for å gi hverandre og 

Kommisjonen de opplysninger som er nødvendige for anvendelsen av direktivet, særlig gjennom sine vedkommende 

uavhengige reguleringsmyndigheter. 

3) For at utviklingen av et indre marked for audiovisuelle medietjenester skal kunne lykkes, særlig med tanke på økt 

distribusjon på tvers av landegrensene og de reguleringsmessige utfordringene som er forbundet med bestillings-

tjenester, er det av avgjørende betydning at direktiv 2010/13/EU anvendes på en ensartet måte i alle medlemsstater. For 

å nå dette målet er det viktig å legge til rette for et nærmere og mer regelmessig samarbeid mellom vedkommende 

uavhengige reguleringsmyndigheter i medlemsstatene, og Kommisjonen. 

4) Gruppen bør tjene som et rådgivende organ for Kommisjonen i dennes gjennomføringsaktiviteter på områder som 

omfattes av direktiv 2010/13/EU. Ved å ta hensyn til håndhevingspraksis og praktiske problemer i forbindelse med 

anvendelsen av direktiv 2010/13/EU, og ved å legge til rette for samordning og samarbeid mellom medlemsstatenes 

nasjonale reguleringsmyndigheter og mellom disse myndighetene og Kommisjonen, vil gruppen også bidra til 

konsolidering av det indre marked for audiovisuelle medietjenester. 

5) Det finnes et nettverk for samarbeid om håndheving av Unionens regelverk for vern av forbrukernes økonomiske 

interesser som også har myndighet når det gjelder spørsmål om håndheving av de reglene for vern av forbruker-

rettigheter som er fastsatt i direktivet om audiovisuelle medietjenester. Gruppen bør ved behov samarbeide med de 

vedkommende myndighetene i nettverket. 

6) Hver medlemsstat skal ha én stemme. I medlemsstater der det ikke finnes noen reguleringsmyndighet for audiovisuelle 

medietjenester på nasjonalt plan, men der det finnes reguleringsmyndigheter på andre nivåer, vil det være regulerings-

myndighetene i hver enkelt medlemsstat som selv treffer beslutning om sin representasjon i gruppen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 192/2014 av 25. september 2014 om endring av EØS-avtalens 

vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester) og protokoll 37 om listen omhandlet i 

artikkel 101, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 44. 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/13/EU av 10. mars 2010 om samordning av visse bestemmelser om tilbud av audiovisuelle 

medietjenester, fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene (direktivet om audiovisuelle medietjenester) EUT L 95 av 15.4.2010, s.1. 

2021/EØS/40/49 
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7) Gruppens arbeid skal være atskilt fra arbeidet til kontaktutvalget nedsatt i henhold til artikkel 29 i direktiv 2010/13/EU, 

som består av representanter for vedkommende uavhengige reguleringsmyndigheter i medlemsstatene.  

8) Det bør fastsettes regler for gruppemedlemmers videreformidling av opplysninger. 

9) Personopplysninger bør behandles i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 

18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og 

organer og om fri utveksling av slike opplysninger(2). 

TRUFFET DENNE BESLUTNING:  

Artikkel 1 

Formål 

En gruppe av europeiske reguleringsmyndigheter for audiovisuelle tjenester, heretter kalt «gruppen», opprettes som rådgivende 

organ for Kommisjonen.  

Artikkel 2 

Oppgaver 

Gruppens oppgaver skal være følgende: 

a) Å rådgi og bistå Kommisjonen i dens arbeid for å sikre ensartet gjennomføring av rammereglene for audiovisuelle 

medietjenester i alle medlemsstater. 

b) Å rådgi og bistå Kommisjonen i ethvert spørsmål om audiovisuelle medietjenester som hører inn under Kommisjonens 

myndighet. Dersom det er berettiget for å kunne gi Kommisjonen råd i visse spørsmål, kan gruppen rådføre seg med 

markedsdeltakere, forbrukere og sluttbrukere for å innhente nødvendige opplysninger. 

c) Å sørge for utveksling av erfaringer og god praksis med hensyn til anvendelsen av rammereglene for audiovisuelle 

medietjenester. 

d) Å samarbeide og gi medlemmene de opplysningene som er nødvendige for anvendelsen av direktiv 2010/13/EU, særlig 

artikkel 2, 3 og 4, som fastsatt i artikkel 30 i nevnte direktiv.  

Artikkel 3 

Samråd 

1. Kommisjonen kan rådspørre gruppen om alle saker som gjelder audiovisuelle medietjenester. 

2. Gruppens leder kan anbefale Kommisjonen å konsultere gruppen om en bestemt sak. 

Artikkel 4 

Medlemmer  

1. Gruppen skal bestå av nasjonale uavhengige reguleringsmyndigheter på området audiovisuelle medietjenester. De skal 

være representert ved sine ledere eller ved en utnevnt høytstående representant for den nasjonale reguleringsmyndigheten som 

  

(2) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 
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har hovedansvaret for tilsynet med audiovisuelle medietjenester, eller, dersom det ikke finnes en nasjonal regulerings-

myndighet, ved andre representanter som de velger i henhold til sine egne prosedyrer. En representant for Kommisjonen skal 

også delta på gruppens møter. 

2. Hver medlemsstat skal gi Kommisjonen navnet på sin nasjonale myndighet, som skal offentliggjøres i Kommisjonens 

register over ekspertgrupper og lignende enheter (heretter kalt «registeret»). 

3. Personopplysninger skal samles inn, behandles og offentliggjøres i samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001. 

Artikkel 5 

Arbeidsmåte  

1. Gruppen skal velge en leder blant sine medlemmer med to tredels flertall. 

2. Lederen skal gjennom sekretariatet innkalle til gruppens møter, etter avtale med Kommisjonens representant. 

3. Gruppen skal fastsette sin forretningsorden etter forslag fra Kommisjonens kontorer på grunnlag av den standardiserte 

forretningsorden vedtatt av Kommisjonen(3).  

4. Kommisjonens representant kan ved behov invitere sakkyndige som ikke tilhører gruppen, men som har særlig 

kompetanse innenfor et emne på dagsordenen, til å delta i gruppens eller en undergruppes arbeid. I tillegg kan Kommisjonens 

representant gi observatørstatus til enkeltpersoner, til organisasjoner som definert i regel 8 nr. 3 i de allmenne reglene for 

ekspertgrupper, og til kandidatstater. 

5. Etter avtale med Kommisjonens representant kan gruppen opprette undergrupper som skal se nærmere på konkrete 

spørsmål på grunnlag av et mandat fastsatt av gruppen. Slike undergrupper skal oppløses så snart mandatet er oppfylt. 

6. Gruppens medlemmer og deres representanter samt inviterte sakkyndige og observatører skal overholde taushetsplikten 

fastsatt i traktatene og deres gjennomføringsregler samt Kommisjonens sikkerhetsregler for vern av graderte EU-opplysninger, 

som er fastsatt i vedlegget til kommisjonsbeslutning 2001/844/EF, EKSF, Euratom(4). Dersom de ikke oppfyller disse 

forpliktelsene, kan Kommisjonen treffe alle hensiktsmessige tiltak. 

7. Møtene i gruppen og dens undergrupper skal avholdes i Kommisjonens lokaler. Kommisjonen skal ivareta 

sekretariatsfunksjoner. Andre kommisjonstjenestemenn som har interesse av drøftingene, kan delta på møter i gruppen og dens 

undergrupper. 

8. Gruppen skal så langt det er mulig vedta sine uttalelser, rekommandasjoner eller rapporter ved enighet.  

9. Kommisjonen skal stille alle relevante dokumenter til rådighet, f.eks. dagsordener, protokoller og bidrag fra deltakerne, 

enten i registeret eller via en lenke fra registeret til en egen nettside der opplysningene er tilgjengelige. Det bør fastsettes unntak 

  

(3) Se standardisert forretningsorden i vedlegg IV til dokument SEC(2010) 1360 (endelig utgave). 

(4) Kommisjonsbeslutning av 29. november 2001 om endring av Kommisjonens forretningsorden (EFT L 317 av 3.12.2001, s. 1). 
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fra offentliggjøring dersom utlevering av et dokument kan svekke vernet av offentlige eller private interesser som definert i 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1049/2001(5). 

Artikkel 6 

Møteutgifter  

1. Deltakerne i gruppens virksomhet skal ikke ha godtgjøring for sine tjenester. 

2. Reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med deltaking i gruppens virksomhet skal tilbakebetales av Kommisjonen i 

samsvar med Kommisjonens egne regler. 

3. Disse utgiftene skal tilbakebetales innenfor rammen av de bevilgningene som tildeles ved den årlige budsjett-

behandlingen. 

Utferdiget i Brussel 3.2.2014 

 For Kommisjonen 

 Neelie Kroes 

 Visepresident 

  

(5) Disse unntakene har som formål å verne offentlig sikkerhet, militære anliggender, internasjonale forbindelser, finanspolitikk, pengepolitikk 

eller økonomisk politikk, enkeltmenneskets privatliv og integritet, kommersielle interesser, retterganger og juridisk bistand, 

inspeksjoner/undersøkelser/granskinger samt institusjonens beslutningsprosess. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 69/2014 

av 27. januar 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 748/2012 om fastsettelse av gjennomføringsregler for 

luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr og for 

sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HARunder henvisning til traktaten om 

Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og 

om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) 

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 5 nr. 5, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Artikkel 5 i forordning (EF) nr. 216/2008, som 

omhandler luftdyktighet, ble utvidet til å omfatte 

elementene vedrørende vurdering av driftsmessig 

egnethet i gjennomføringsbestemmelsene for type-

sertifisering. 

2)  Det europeiske flysikkerhetsbyrå («Byrået») anså at det 

var nødvendig å endre kommisjonsforordning (EU)  

nr. 748/2012(2) for at det skal kunne godkjenne 

opplysninger om driftsmessig egnethet som ledd i 

typesertifiseringsprosessen. 

3)  Byrået utarbeidet et utkast til gjennomføringsregler om 

begrepet opplysninger om driftsmessig egnethet og 

framla dem i form av en uttalelse(3) til Kommisjonen i 

samsvar med artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 216/2008. 

4)  Artikkel 5 i forordning (EU) nr. 748/2012 følger av 

artikkel 2c i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1702/2003(4). Artikkel 2c i forordning (EF) 

nr. 1702/2003 ble innført for midlertidig å sikre 

hevdvunne rettigheter for typer hvis hevdvunne 

rettigheter ikke ble sikret i artikkel 2a i forordning 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 23 av 28.1.2014, s. 12, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 193/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 43 av 30.7.2015, s. 46. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) EUT L 224 av 21.8.2008, s. 1. 

(3) Uttalelse nr. 07/2011 fra Det europeiske flysikkerhetsbyrå av  

13. desember 2011, tilgjengelig på http://easa.europa.eu/official-

publication/agency-opinions.php 

(4) EUT L 243 av 27.9.2003, s. 6. 

(EF) nr. 1702/2003. Ettersom denne overgangs-

ordningen utløp endelig 28. september 2009, bør 

artikkel 5 i forordning (EU) nr. 748/2012 utgå. 

5)  For å unngå forvirring og rettslig usikkerhet når det 

gjelder artikkel 3 samt 21.A.16A, 21.A.16B, 21.A.17, 

21.A.31, 21.A.101 og 21.A.174 i vedlegg I (del 21) til 

forordning (EU) nr. 748/2012, er det nødvendig å 

erstatte henvisninger til «luftdyktighetsregler» med 

«sertifiseringsspesifikasjoner». 

6)  For å unngå forvirring og rettslig usikkerhet når det 

gjelder 21.A.4, 21.A.90A, 21.A.90B, 21.A.91, 21.A.92, 

21.A.93, 21.A.95, 21.A.97, 21.A.103, 21.A.107, 

21.A.109, 21.A.111, 21.A.263 og 21.A.435 i vedlegg I 

(del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012, er det 

nødvendig å erstatte henvisninger til «type-

konstruksjon» med «typesertifikat». 

7)  Forordning (EU) nr. 748/2012 bør derfor endres. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i 

forordning (EF) nr. 216/2008. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 748/2012 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal bokstav a) i) lyde: 

«i)  grunnlaget for typesertifiseringen var 

– JAA-typesertifiseringsgrunnlaget, for produkter 

som er sertifisert etter de JAA-framgangs-

måtene som er definert i deres JAA-datablader, 

eller  
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– for andre produkter, det typesertifiserings-

grunnlaget som er definert i typesertifikatets 

datablad fra konstruksjonsstaten, dersom 

konstruksjonsstaten er 

– en medlemsstat, med mindre Byrået fastslår 

at et slikt typesertifiseringsgrunnlag ikke gir 

et sikkerhetsnivå tilsvarende det som kreves 

i forordning (EF) nr. 216/2008 og denne 

forordningen, idet det særlig tas hensyn til 

benyttede sertifiseringsspesifikasjoner og 

driftserfaring, eller 

– en stat som en medlemsstat har inngått en 

tosidig luftdyktighetsavtale eller lignende 

avtale med som slike produkter er blitt 

sertifisert i henhold til, på grunnlag av 

sertifiseringsspesifikasjonene i konstruk-

sjonsstaten, med mindre Byrået fastslår at de 

benyttede sertifiseringsspesifikasjonene, 

driftserfaringen eller sikkerhetssystemet i 

konstruksjonsstaten ikke gir et sikker-

hetsnivå tilsvarende det som kreves i 

forordning (EF) nr. 216/2008 og denne 

forordningen. 

 Byrået skal foreta en første vurdering av 

virkningen av bestemmelsene i annet strekpunkt, 

med sikte på å framlegge en uttalelse for 

Kommisjonen med mulige forslag til endring av 

denne forordningen.» 

b)  I nr. 2 skal bokstav c) og d) lyde: 

«c)  som unntak fra 21.A.17A i vedlegg I (del 21) skal 

typesertifiseringsgrunnlaget være det som er 

fastsatt av JAA eller eventuelt av medlemsstaten 

på datoen for søknaden om godkjenning, 

d)  påvisning av samsvar som utføres i henhold til 

JAAs eller en medlemsstats framgangsmåter, skal 

anses å være utført av Byrået med henblikk på å 

oppfylle kravene i 21.A.20 bokstav a) og d) i 

vedlegg I (del 21).» 

2)  Artikkel 5 utgår. 

3)  Ny artikkel 7a skal lyde: 

«Artikkel 7a 

Opplysninger om driftsmessig egnethet 

1.  Innehaveren av et typesertifikat for luftfartøy som er 

utstedt før 17. februar 2014, som har til hensikt å levere et 

nytt luftfartøy til en operatør i EU 17. februar 2014 eller 

senere, skal innhente godkjenning i samsvar med 21.A.21 

bokstav e) i vedlegg I (del 21) unntatt for minstepensum for 

typerettighetskurs for personell som har ansvar for å 

sertifisere vedlikehold, og unntatt for kildedata for 

validering av luftfartøy til støtte for objektiv kvalifisering 

av simulator(er). Godkjenningen skal innhentes senest  

18. desember 2015 eller før luftfartøyet er i drift hos en 

operatør i EU, avhengig av hvilken dato som er senest. 

Opplysninger om driftsmessig egnethet kan begrenses til 

modellen som leveres. 

2.  Den som søker om et typesertifikat for luftfartøy der 

søknaden ble innlevert før 17. februar 2014, og der et 

typesertifikat ikke ble utstedt før 17. februar 2014, skal 

innhente godkjenning i samsvar med 21.A.21 bokstav e) i 

vedlegg I (del 21) unntatt for minstepensum for typerettig-

hetskurs for personell som har ansvar for å sertifisere 

vedlikehold, og unntatt for kildedata for validering av 

luftfartøy til støtte for objektiv kvalifisering av 

simulator(er). Godkjenningen skal innhentes senest  

18. desember 2015 eller før luftfartøyet er i drift hos en 

operatør i EU, avhengig av hvilken dato som er senest. 

Samsvarskontroller som utføres av myndighetene ved 

prosessene i det flyoperasjonelle evalueringsforumet, og 

som gjennomføres under JAAs eller Byråets ansvar før 

denne forordningen trer i kraft, skal godtas av Byrået uten 

videre etterprøving. 

3.  Rapporter og referanseminsteutstyrslister fra det 

flyoperasjonelle evalueringsforumet som utferdiges i 

samsvar med JAAs framgangsmåter eller av Byrået før 

denne forordningen trer i kraft, skal anses å utgjøre 

opplysningene om driftsmessig egnethet godkjent i samsvar 

med 21.A.21 bokstav e) i vedlegg I (del 21), og skal tas 

med i det relevante typesertifikatet. Innen 18. juni 2014 

skal berørte innehavere av typesertifikater foreslå for 

Byrået en inndeling av opplysninger om driftsmessig 

egnethet i obligatoriske opplysninger og ikke-obligatoriske 

opplysninger. 

4.  Innehavere av et typesertifikat med opplysninger om 

driftsmessig egnethet skal, etter behov, innhente god-

kjenning for en utvidelse av omfanget av godkjenningen 

som konstruksjonsorganisasjon eller alternative fram-

gangsmåter for godkjenning som konstruksjons-

organisasjon, slik at de også omfatter forhold som gjelder 

driftsmessig egnethet, innen 18. desember 2015.» 

4)  Vedlegg I (del 21) endres i samsvar med vedlegget til 

denne forordningen. 
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Artikkel 2 

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

Punkt 16-34 og punkt 43 i vedlegget får anvendelse på personer som søker om godkjenning av en endring 

av et typesertifikat, og personer som søker om et supplerende typesertifikat, fra 19. desember 2016. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 27. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I (del 21) til forordning (EF) nr. 748/2012 gjøres følgende endringer: 

1)  21.A.4 skal lyde: 

«21.A.4 Samordning av konstruksjon og produksjon 

Enhver innehaver av et typesertifikat, et begrenset typesertifikat, et supplerende typesertifikat, en ETSO-

godkjenning, en godkjenning av endringer av typesertifikat eller en godkjenning av konstruksjon av en reparasjon 

skal samarbeide med produksjonsorganisasjonene for etter behov å sikre 

a)  en tilfredsstillende samordning av konstruksjon og produksjon i samsvar med kravene i 21A.122, 21A.130 

bokstav b) nr. 3 og 4), 21A.133 og 21A.165 bokstav c) nr. 2 og 3, og 

b)  egnet støtte til kontinuerlig luftdyktighet for produktet, delen eller utstyret.» 

2)  I 21.A.15 skal ny bokstav d) lyde: 

«d)  En søknad om typesertifikat eller begrenset typesertifikat for et luftfartøy skal omfatte eller etter den første 

søknaden være ledsaget av en søknad om godkjenning av opplysninger om driftsmessig egnethet som, 

avhengig av hva som er relevant, skal bestå av følgende: 

1.  Minstepensum for typerettighetsopplæring av piloter, herunder fastsettelse av typerettigheter. 

2.  Fastsettelse av omfanget av de kildedataene for validering av luftfartøy som skal støtte en objektiv 

kvalifisering av simulatorer i forbindelse med typerettighetsopplæring av piloter, eller midlertidige 

opplysninger som skal støtte en midlertidig godkjenning av disse. 

3.  Minstepensum for typerettighetskurs for personell som har ansvar for å sertifisere vedlikehold, herunder 

fastsettelse av typerettigheter. 

4.  Fastsettelse av type eller variant for kabinbesetning og typespesifikke opplysninger for kabinbesetning. 

5.  Referanseminsteutstyrslisten. 

6.  Andre typerelaterte elementer vedrørende driftsmessig egnethet.» 

3)  21.A.16A skal lyde: 

«21.A.16A Sertifiseringsspesifikasjoner 

Byrået skal, i samsvar med artikkel 19 i forordning (EF) nr. 216/2008, utstede sertifiseringsspesifikasjoner, 

herunder sertifiseringsspesifikasjoner for opplysninger om driftsmessig egnethet, som standardhjelpemidler for å 

vise at produkter, deler og utstyr er i samsvar med de grunnleggende krav i vedlegg I, III og IV til forordning (EF) 

nr. 216/2008. Slike spesifikasjoner skal være tilstrekkelig detaljerte og spesifikke til at de angir for søkerne hvilke 

vilkår som legges til grunn for utstedelsen, endringen eller utfyllingen av sertifikatene.» 

4)  21.A.16B skal lyde: 

«21.A.16B Særvilkår 

a)  Byrået skal fastsette særlige detaljerte tekniske spesifikasjoner, kalt særvilkår, for et produkt dersom de 

tilhørende sertifiseringsspesifikasjonene ikke inneholder tilstrekkelige eller egnede sikkerhetsstandarder for 

produktet, når 

1.  produktet har nye eller uvanlige konstruksjonskjennetegn i forhold til den konstruksjonspraksisen som 

gjeldende sertifiseringsspesifikasjoner er basert på, eller 

2.  den tiltenkte bruken av produktet er ukonvensjonell, eller  
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3.  erfaringer med bruk av lignende produkter eller produkter med lignende konstruksjonskjennetegn har vist 

at det kan oppstå forhold som ikke gir den nødvendige sikkerhet. 

b)  Særvilkårene inneholder de sikkerhetsstandardene som Byrået finner nødvendige for å fastsette et 

sikkerhetsnivå som tilsvarer det som er fastsatt i de gjeldende sertifiseringsspesifikasjonene.» 

5)  I 21.A.17 gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: 

«21.A.17A Typesertifiseringsgrunnlag» 

b)  I bokstav a) skal nr. 1 lyde: 

«1.  gjeldende sertifiseringsspesifikasjoner, fastsatt av Byrået, som er i kraft på datoen da det søkes om 

sertifikatet, med mindre 

i)  Byrået har angitt noe annet, eller 

ii)  søkeren velger samsvar med sertifiseringsspesifikasjoner som har trådt i kraft senere, eller dette 

kreves i henhold til bokstav c) og d),» 

c)  I bokstav c) skal nr. 2 lyde: 

«2.  søke om forlengelse av den opprinnelige søknaden og overholde gjeldende sertifiseringsspesifikasjoner 

som var i kraft på en dato som velges av søkeren, og som ikke er tidligere enn den datoen som ligger like 

lenge forut for typesertifikatets utstedelsesdato som gyldighetsperioden som er fastsatt for den 

opprinnelige søknaden i henhold til bokstav b).» 

6)  Nytt 21.A.17B skal lyde: 

«21.A.17B Sertifiseringsgrunnlag for opplysninger om driftsmessig egnethet 

a)  Byrået skal underrette søkeren om sertifiseringsgrunnlaget for opplysninger om driftsmessig egnethet. Det skal 

minst bestå av 

1.  gjeldende sertifiseringsspesifikasjoner for opplysninger om driftsmessig egnethet som er utstedt i samsvar 

med 21.A.16A, og som gjelder på datoen for søknad eller supplerende søknad, med mindre 

i)  Byrået godtar andre måter for å godtgjøre samsvar med de relevante grunnleggende kravene i vedlegg 

I, III og IV til forordning (EF) nr. 216/2008, eller 

ii)  søkeren velger samsvar med sertifiseringsspesifikasjoner som har trådt i kraft senere, 

2.  eventuelle særvilkår fastsatt i henhold til 21.A.16B bokstav a). 

b)  Dersom en søker velger å overholde en endring av sertifiseringsspesifikasjonene som er i kraft etter 

inngivelsen av søknaden om typesertifikat, skal søkeren også overholde eventuelle andre endringer som ifølge 

Byrået har direkte tilknytning til denne.» 

7)  I 21.A.20 gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: 

«Samsvar med typesertifiseringsgrunnlag, sertifiseringsgrunnlag for opplysninger om driftsmessig 

egnethet og miljøvernkrav» 

b)  Bokstav a) skal lyde: 

«a)  Den som søker om et typesertifikat eller et begrenset typesertifikat, skal godtgjøre samsvar med gjeldende 

typesertifiseringsgrunnlag, gjeldende sertifiseringsgrunnlag for opplysninger om driftsmessig egnethet og 

gjeldende miljøvernkrav, og skal framlegge for Byrået de midlene som er brukt for å godtgjøre slikt 

samsvar.»  
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8)  I 21.A.21 gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav c) skal nr. 1 lyde: 

«1.  produktet som skal sertifiseres, oppfyller gjeldende typesertifiseringsgrunnlag og miljøvernkrav angitt i 

samsvar med 21.A.17A og 21.A.18,» 

b)  Nye bokstaver e) og f) skal lyde: 

«e)  For et typesertifikat for luftfartøy er det godtgjort at opplysningene om driftsmessig egnethet samsvarer 

med gjeldende sertifiseringsgrunnlag for opplysninger om driftsmessig egnethet angitt i samsvar med 

21.A.17B. 

f)  Som unntak fra bokstav e), og på anmodning fra søkeren som er angitt i uttalelsen nevnt i 21.A.20 

bokstav d), kan et typesertifikat for luftfartøy utstedes før samsvar med gjeldende sertifiseringsgrunnlag 

for opplysninger om driftsmessig egnethet er godtgjort, forutsatt at søkeren godtgjør samsvar med 

gjeldende sertifiseringsgrunnlag for opplysninger om driftsmessig egnethet før opplysningene om 

driftsmessig egnethet faktisk må brukes.» 

9)  21.A.23 skal lyde: 

«21.A.23 Utstedelse av begrenset typesertifikat 

a)  For et luftfartøy som ikke overholder bestemmelsene i 21.A.21 bokstav c), er søkeren berettiget til å få utstedt 

et begrenset typesertifikat av Byrået når 

1.  det foreligger samsvar med gjeldende typesertifiseringsgrunnlag fastsatt av Byrået, og dette gir tilstrekkelig 

sikkerhet med henblikk på den tiltenkte bruken av luftfartøyet og samsvar med gjeldende miljøvernkrav, 

2.  søkeren uttrykkelig har anført at han eller hun er innstilt på å overholde 21.A.44, 

3.  det i tilfelle et begrenset typesertifikat for luftfartøy er godtgjort at opplysningene om driftsmessig egnethet 

samsvarer med gjeldende sertifiseringsgrunnlag for opplysninger om driftsmessig egnethet angitt i samsvar 

med 21.A.17B. 

b)  Som unntak fra bokstav a) nr. 3, og på anmodning fra søkeren angitt i uttalelsen nevnt i 21.A.20 bokstav d), 

kan et begrenset typesertifikat for luftfartøy utstedes før samsvar med gjeldende sertifiseringsgrunnlag for 

opplysninger om driftsmessig egnethet er godtgjort, forutsatt at søkeren godtgjør samsvar med gjeldende 

sertifiseringsgrunnlag for opplysninger om driftsmessig egnethet før opplysningene om driftsmessig egnethet 

faktisk må brukes. 

c)  Motoren eller propellen som er montert i luftfartøyet, eller begge, skal 

1.  ha et typesertifikat som er utstedt eller utarbeidet i samsvar med denne forordningen, eller 

2.  være godtgjort å være samsvar med sertifiseringsspesifikasjonene som er nødvendige for å sikre sikker 

flyging for luftfartøyet.» 

10)  21.A.31 bokstav a) nr. 3 skal lyde: 

«3.  et godkjent avsnitt om luftdyktighetsbegrensninger i anvisningene for kontinuerlig luftdyktighet, som definert 

i gjeldende sertifiseringsspesifikasjoner, og» 

11)  21.A.41 skal lyde: 

«21.A.41 Typesertifikat 

 Typesertifikatet og det begrensede typesertifikatet skal omfatte typekonstruksjonen, driftsbegrensningene, 

typesertifikatets datablad for luftdyktighet og utslipp samt gjeldende typesertifiseringsgrunnlag og miljøvernkrav 

som Byrået registrerer samsvar med, og alle andre vilkår eller begrensninger som er fastsatt for produktet i 

gjeldende sertifiseringsspesifikasjoner og miljøvernkrav. Luftfartøyets typesertifikat og begrensede typesertifikat 

skal dessuten begge inneholde gjeldende sertifiseringsgrunnlag for opplysninger om driftsmessig egnethet, 

opplysninger om driftsmessig egnethet og typesertifikatets datablad for støy. Databladet til motorens typesertifikat 

skal omfatte dokumentasjonen av samsvar med utslippskravene.»  
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12)  I 21.A.44 skal bokstav a) lyde: 

«a)  påta seg de pliktene som er fastsatt i 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57, 21.A.61 og 21.A.62, og 

skal med henblikk på dette fortsette å oppfylle kvalifikasjonskravene i henhold til 21.A.14, og» 

13)  21.A.55 skal lyde: 

«21.A.55 Oppbevaring av dokumentasjon 

 Alle relevante konstruksjonsopplysninger, tegninger og prøvingsrapporter, herunder inspeksjonsprotokoller for 

det prøvede produktet, skal holdes tilgjengelig for Byrået av innehaveren av typesertifikatet eller det begrensede 

typesertifikatet og oppbevares for å kunne gi de opplysningene som er nødvendige for å sikre kontinuerlig 

luftdyktighet, fortsatt gyldighet for opplysningene om driftsmessig egnethet og samsvar med gjeldende 

miljøvernkrav for produktet.» 

14)  21.A.57 skal lyde: 

«21.A.57 Håndbøker 

 Innehaveren av et typesertifikat eller begrenset typesertifikat skal utarbeide, vedlikeholde og ajourføre 

originaleksemplarer av alle håndbøker som kreves i henhold til gjeldende typesertifiseringsgrunnlag, gjeldende 

sertifiseringsgrunnlag for opplysninger om driftsmessig egnethet og gjeldende miljøvernkrav for produktet, og 

skal på anmodning stille kopier til rådighet for Byrået.» 

15)  I kapittel B skal nytt 21.A.62 lyde: 

«21.A.62 Tilgang til opplysninger om driftsmessig egnethet 

 Innehaveren av et typesertifikat eller begrenset typesertifikat skal stille følgende til rådighet: 

a)  Minst ett sett med fullstendige opplysninger om driftsmessig egnethet utarbeidet i samsvar med gjeldende 

sertifiseringsgrunnlag for driftsmessig egnethet for alle kjente EU-operatører som bruker luftfartøyet, før 

opplysningene om driftsmessig egnethet skal brukes av en opplæringsinstitusjon eller en EU-operatør, og 

b)  eventuelle endringer i opplysningene om driftsmessig egnethet for alle kjente EU-operatører som bruker 

luftfartøyet, og 

c)  på anmodning, de relevante opplysningene nevnt i bokstav a) og b) ovenfor, for 

1.  vedkommende myndighet som har ansvar for å kontrollere samsvar med ett eller flere elementer av dette 

settet med opplysninger om driftsmessig egnethet, og 

2.  enhver person som må overholde ett eller flere elementer av dette settet av opplysninger om driftsmessig 

egnethet.» 

16)  21.A.90A skal lyde: 

«21.A.90A Virkeområde 

 I dette kapittelet fastsettes framgangsmåten for godkjenning av endringer av typesertifikater samt rettighetene og 

pliktene til søkere og innehavere av slike godkjenninger. I dette kapittelet defineres også standardendringer som 

ikke krever godkjenning i henhold til dette kapittelet. I dette kapittelet omfatter henvisninger til typesertifikater 

både typesertifikater og begrensede typesertifikater.» 

17)  I 21.A.90B skal bokstav a) lyde: 

«a)  Standardendringer er endringer av et typesertifikat 

1.  som gjelder 

i)  fly med største tillatte startmasse (MTOM) på 5 700 kg eller mindre, 

ii)  rotorfly med MTOM på 3 175 kg eller mindre, 

iii)  seilfly, motorseilfly, ballonger og luftskip som omfattes av definisjonen av ELA1 eller ELA2, 

2.  som er i samsvar med konstruksjonsdata i en sertifiseringsspesifikasjon utstedt av Byrået, som inneholder 

akseptable metoder, teknikker og praksis for utførelse og identifisering av standardendringer, herunder 

tilhørende anvisninger for opprettholdelse av luftdyktighet, og  
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3.  som ikke er i strid med typesertifikatinnehaverens data.» 

18)  21.A.91 skal lyde: 

«21.A.91 Klassifisering av endringer av typesertifikatet 

 Endringer av et typesertifikat klassifiseres som mindre og større. En «mindre endring» er en endring som ikke har 

noen merkbar virkning på masse, balanse, strukturell styrke, pålitelighet, driftsegenskaper, støy, drivstoffdumping, 

eksosutslipp, opplysninger om driftsmessig egnethet eller andre egenskaper som berører produktets luftdyktighet. 

Med forbehold for 21.A.19 er alle andre endringer i dette kapittelet «større endringer». Større og mindre endringer 

skal godkjennes i henhold til hhv. 21.A.95 eller 21.A.97 og identifikasjonsmerkes på en tilfredsstillende måte.» 

19)  21.A.92 skal lyde: 

«21.A.92 Berettigelse 

a)  Bare innehaveren av typesertifikatet kan søke om godkjenning av en større endring av et typesertifikat i 

henhold til dette kapittelet; alle andre som søker om større endringer av et typesertifikat, skal søke i henhold til 

kapittel E. 

b)  Enhver fysisk eller juridisk person kan søke om godkjenning av mindre endringer av et typesertifikat i henhold 

til dette kapittelet.» 

20)  21.A.93 skal lyde: 

«21.A.93 Søknad 

 En søknad om godkjenning av en endring av et typesertifikat skal inngis i en form og på en måte som er fastsatt av 

Byrået, og skal omfatte følgende: 

a)  En beskrivelse av endringen med angivelse av 

1.  alle deler av typekonstruksjonen og de godkjente håndbøkene som berøres av endringen, og 

2.  de sertifiseringsspesifikasjonene og miljøvernkravene som endringen er utformet for å samsvare med i 

henhold til 21.A.101. 

b)  En angivelse av enhver ny undersøkelse som er nødvendig for å dokumentere at det endrede produktet 

samsvarer med gjeldende sertifiseringsspesifikasjoner og miljøvernkrav. 

c)  Dersom endringen berører opplysningene om driftsmessig egnethet, skal søknaden inneholde, eller etter den 

første søknaden suppleres slik at den inneholder, de nødvendige endringene i opplysningene om driftsmessig 

egnethet.» 

21)  21.A.95 skal lyde: 

«21.A.95 Mindre endringer 

 Mindre endringer i et typesertifikat skal klassifiseres og godkjennes enten 

a)  av Byrået, eller 

b)  av en behørig godkjent konstruksjonsorganisasjon i henhold til en framgangsmåte som er avtalt med Byrået.» 

22)  I 21.A.97 skal bokstav b) lyde: 

«b)  Godkjenning av en større endring av et typesertifikat er begrenset til den eller de konfigurasjonene av 

typesertifikatet som omfattes av endringen.» 

23)  21.A.101 skal lyde: 

«21.A.101 Angivelse av gjeldende sertifiseringsspesifikasjoner og miljøvernkrav 

a)  Den som søker om en endring av et typesertifikat, skal godtgjøre at det endrede produktet samsvarer med de 

sertifiseringsspesifikasjonene som gjelder for det endrede produktet og er i kraft på datoen for søknaden om 

endringen, med mindre søkeren velger samsvar med sertifiseringsspesifikasjoner i henhold til endringer som er 

i kraft senere, eller dette kreves i henhold til bokstav e) og f), og med gjeldende miljøvernkrav fastsatt i 

21.A.18.  
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b)  Som unntak fra bokstav a) kan en søker godtgjøre at det endrede produktet er i samsvar med en tidligere 

endring av sertifiseringsspesifikasjonene nevnt i bokstav a) og enhver annen sertifiseringsspesifikasjon som 

Byrået anser har direkte tilknytning til denne. Tidligere endrede sertifiseringsspesifikasjoner skal imidlertid 

ikke ha forrang framfor tilsvarende sertifiseringsspesifikasjoner som inngår i typesertifikatet ved henvisning. 

Søkeren kan vise samsvar med en tidligere endring av sertifiseringsspesifikasjonene for hver av følgende 

endringer: 

1.  En endring som Byrået ikke anser som vesentlig. Når Byrået skal fastslå om en bestemt endring er 

vesentlig eller ikke, vurderes endringen i lys av alle relevante tidligere konstruksjonsendringer og 

revisjoner av gjeldende sertifiseringsspesifikasjoner som inngår i typesertifikatet for produktet. Endringer 

som oppfyller et av følgende kriterier, anses uten videre for å være vesentlige: 

i)  Den generelle konfigurasjonen eller konstruksjonsprinsippene er ikke bibeholdt. 

ii)  Forutsetningene som ble lagt til grunn for sertifisering av produktet som skal endres, er ikke lenger 

gyldige. 

2.  Hvert område, hvert system, hver del eller hvert utstyr som ifølge Byrået ikke berøres av endringen. 

3.  Hvert område, hvert system, hver del eller hvert utstyr som berøres av endringen, forutsatt at Byrået anser 

at samsvar med sertifiseringsspesifikasjonene nevnt i bokstav a) ikke vil bidra vesentlig til det endrede 

produktets sikkerhetsnivå, eller at det vil være uhensiktsmessig. 

c)  Den som søker om en endring på et luftfartøy (unntatt rotorfly) med største vekt 2 722 kg (6 000 lbs.) eller 

mindre, eller på et rotorfly uten turbin med største vekt 1 361 kg (3 000 lbs.) eller mindre, kan vise at det 

endrede produktet samsvarer med typesertifiseringsgrunnlaget som inngår i typesertifikatet ved henvisning. 

Dersom Byrået anser endringen for å være vesentlig på et område, kan det imidlertid kreve samsvar med en 

endring av typesertifiseringsgrunnlaget som det vises til i typesertifikatet, forutsatt at endringen gjaldt på 

datoen for søknaden, og med enhver sertifiseringsspesifikasjon som Byrået anser har direkte tilknytning, med 

mindre det også anser at samsvar med nevnte endring eller sertifiseringsspesifikasjon ikke vil bidra vesentlig 

til det endrede produktets sikkerhetsnivå, eller at det vil være uhensiktsmessig. 

d)  Dersom Byrået anser at sertifiseringsspesifikasjonene gjelder på datoen for søknaden om endringen, ikke gir 

en tilfredsstillende standard med hensyn til den foreslåtte endringen, skal søkeren også oppfylle eventuelle 

særvilkår, og endringer av disse særvilkårene, som er fastsatt i henhold til bestemmelsene i 21.A.16B, for å gi 

et sikkerhetsnivå som tilsvarer det som ble fastsatt i de sertifiseringsspesifikasjonene som gjaldt på datoen for 

søknaden om endringen. 

e)  En søknad om endring av et typesertifikat for store fly og store rotorfly er gyldig i fem år, og en søknad om 

endring av alle andre typesertifikater er gyldig i tre år. I tilfeller der endringen ikke er blitt godkjent, eller der 

det er klart at den ikke vil bli godkjent innen utløpet av fristen fastsatt i henhold til denne bokstaven, kan 

søkeren 

1.  inngi ny søknad om endring av typesertifikatet og overholde alle bestemmelser i bokstav a) som får 

anvendelse på en opprinnelig søknad om endring, eller 

2.  søke om forlengelse av den opprinnelige søknaden og overholde bestemmelsene i bokstav a) for en gyldig 

søknadsdato som velges av søkeren, og som ikke er før den datoen som ligger like lenge forut for datoen 

for godkjenningen av endringen som gyldighetsperioden som er fastsatt for den opprinnelige søknaden om 

endring i henhold til denne bokstaven. 

f)  Dersom en søker velger å overholde en sertifiseringsspesifikasjon i en endring av sertifiserings-

spesifikasjonene som trer i kraft etter inngivelsen av søknaden om en endring av en type, skal søkeren også 

overholde eventuelle andre sertifiseringsspesifikasjoner som ifølge Byrået har direkte tilknytning til denne. 

g)  Dersom søknaden om å endre et typesertifikat for et luftfartøy inneholder, eller etter den første søknaden 

suppleres slik at den inneholder, endringer i opplysningene om driftsmessig egnethet, skal sertifiserings-

grunnlaget for opplysninger om driftsmessig egnethet fastsettes i samsvar med bokstav a), b), c), d) og f) 

ovenfor.» 

24)  21.A.103 skal lyde: 

«21.A.103 Utstedelse av godkjenning 

a)  Søkeren er berettiget til å få Byråets godkjenning av en større endring av et typesertifikat når  
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1.  vedkommende har avgitt erklæringen nevnt i 21.A.20 bokstav d), og 

2.  det er godtgjort at 

i)  det endrede produktet oppfyller gjeldende sertifiseringsspesifikasjoner og miljøvernkrav, som angitt i 

21.A.101, 

ii)  eventuell manglende overholdelse av enkelte bestemmelser om luftdyktighet oppveies av faktorer som 

sikrer et tilsvarende sikkerhetsnivå, og 

iii)  det ikke finnes funksjoner eller egenskaper som gjør at produktet ikke har den nødvendige sikkerheten 

ved den bruken som det søkes om sertifisering for, 

3.  det ved en endring som har innvirkning på opplysningene om driftsmessig egnethet, er godtgjort at de 

nødvendige endringene av opplysningene om driftsmessig egnethet overholder det relevante sertifiserings-

grunnlaget for opplysninger om driftsmessig egnethet som er fastsatt i samsvar med 21.A.101 bokstav g). 

4.  Som unntak fra nr. 3, og på anmodning fra søkeren som er angitt i uttalelsen nevnt i 21.A.20 bokstav d), 

kan en større endring av et typesertifikat for luftfartøy godkjennes før samsvar med gjeldende 

sertifiseringsgrunnlag for opplysninger om driftsmessig egnethet er godtgjort, forutsatt at søkeren godtgjør 

samsvar med gjeldende sertifiseringsgrunnlag for opplysninger om driftsmessig egnethet før 

opplysningene om driftsmessig egnethet faktisk må brukes. 

b)  En mindre endring av et typesertifikat skal godkjennes i henhold til 21.A.95 bare dersom det godtgjøres at det 

endrede produktet oppfyller gjeldende sertifiseringsspesifikasjoner, som angitt i 21.A.101.» 

25)  21.A.105 skal lyde: 

«21.A.105 Oppbevaring av dokumentasjon 

 For enhver endring skal søkeren holde alle relevante konstruksjonsopplysninger, tegninger og prøvingsrapporter, 

herunder inspeksjonsprotokoller for det endrede produktet som er prøvet, tilgjengelig for Byrået og oppbevare 

dem for å kunne gi opplysninger som er nødvendige for å sikre kontinuerlig luftdyktighet, fortsatt gyldighet for 

opplysningene om driftsmessig egnethet og samsvar med gjeldende miljøvernkrav for det endrede produktet.» 

26)  I 21.A.107 skal bokstav a) lyde: 

«a)  Innehaveren av en godkjenning av en mindre endring av et typesertifikat skal framlegge minst ett sett av 

eventuelle tilhørende endringer av anvisningene for kontinuerlig luftdyktighet for produktet som den mindre 

endringen skal monteres på, utarbeidet i samsvar med gjeldende typesertifiseringsgrunnlag, til hver kjent eier 

av ett eller flere luftfartøyer, én eller flere motorer eller én eller flere propeller der den mindre endringen er 

innarbeidet, enten ved leveringen eller ved utstedelsen av det første luftdyktighetsbeviset for det berørte 

luftfartøyet, alt etter hva som inntreffer sist, og skal deretter på anmodning gjøre disse endringene i 

anvisningene tilgjengelige for enhver annen person som må oppfylle ett eller flere av vilkårene i disse 

anvisningene.» 

27)  Nytt 21.A.108 skal lyde: 

«21.A.108 Tilgang til opplysninger om driftsmessig egnethet 

 Dersom en endring har innvirkning på opplysningene om driftsmessig egnethet, skal innehaveren av en 

godkjenning av en mindre endring stille følgende til rådighet: 

a)  Minst ett sett av endringer av opplysningene om driftsmessig egnethet, utarbeidet i samsvar med gjeldende 

sertifiseringsgrunnlag for driftsmessig egnethet, for alle kjente EU-operatører som bruker det endrede 

luftfartøyet, før opplysningene om driftsmessig egnethet skal brukes av en opplæringsinstitusjon eller en EU-

operatør, og 

b)  eventuelle ytterligere endringer i de berørte opplysningene om driftsmessig egnethet for alle kjente EU-

operatører som bruker det endrede luftfartøyet, og 

c)  på anmodning, de relevante delene av endringene nevnt i bokstav a) og b) ovenfor, for 

1.  vedkommende myndighet som har ansvar for å kontrollere samsvar med ett eller flere elementer av de 

berørte opplysningene om driftsmessig egnethet, og 

2.  enhver person som må overholde ett eller flere elementer av dette settet av opplysninger om driftsmessig 

egnethet.»  
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28)  21.A.109 skal lyde: 

«21.A.109 Plikter og EPA-merking 

 Innehaveren av en godkjenning av en mindre endring av et typesertifikat skal 

a)  påta seg de pliktene som er fastsatt i 21.A.4, 21.A.105, 21.A.107 og 21.A.108, og 

b)  angi merkingen, herunder bokstavene EPA («European Part Approval», europeisk godkjenning av 

enkeltdeler), i samsvar med 21.A.804 bokstav a).» 

29)  21.A.111 skal lyde: 

«21.A.111 Virkeområde 

 I dette kapittelet fastsettes framgangsmåten for godkjenning av større endringer av typesertifikater i henhold til 

framgangsmåter for supplerende typesertifikater samt rettighetene og pliktene til søkere og innehavere av slike 

sertifikater.» 

30)  I 21.A.113 skal bokstav b) lyde: 

«b)  En søknad om supplerende typesertifikat skal inneholde de beskrivelsene, den identifikasjonsmerkingen og 

de endringene i opplysninger om driftsmessig egnethet som kreves i 21.A.93. I tillegg skal søknaden 

inneholde dokumentasjon på at opplysningene som ligger til grunn for disse elementene, er fyllestgjørende, 

enten ut fra søkerens egne ressurser eller gjennom en avtale med innehaveren av typesertifikatet.» 

31)  I 21.A.118A skal bokstav a) lyde: 

«a)  påta seg pliktene 

1.  som er fastsatt i 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.105, 21.A.119, 21.A.120A og 21.A.120B, 

2.  som implisitt er omfattet av samarbeidet med innehaveren av typesertifikatet i henhold til 21.A.115 

bokstav d) nr. 2, 

 og med henblikk på dette fortsatt oppfylle kriteriene i 21.A.112B,» 

32)  21.A.119 skal lyde: 

«21.A.119 Håndbøker 

 Innehaveren av et supplerende typesertifikat skal utarbeide, vedlikeholde og ajourføre originaleksemplarer av 

endringer i de håndbøkene som kreves i henhold til gjeldende typesertifiseringsgrunnlag, gjeldende sertifiserings-

grunnlag for opplysninger om driftsmessig egnethet og gjeldende miljøvernkrav for produktet, og som er 

nødvendige for å dekke de endringene som innføres i henhold til det supplerende typesertifikatet, og skal på 

anmodning stille kopier av disse håndbøkene til rådighet for Byrået.» 

33)  I 21.A.120 skal overskriften lyde: 

«21.A.120A Anvisninger for kontinuerlig luftdyktighet» 

34)  I kapittel E skal nytt 21.A.120B lyde: 

«21.A.120B Tilgang til opplysninger om driftsmessig egnethet 

 Dersom en endring har innvirkning på opplysningene om driftsmessig egnethet, skal innehaveren av et 

supplerende typesertifikat stille følgende til rådighet: 

a)  Minst ett sett av endringer av opplysningene om driftsmessig egnethet, utarbeidet i samsvar med gjeldende 

sertifiseringsgrunnlag for driftsmessig egnethet, for alle kjente EU-operatører som bruker det endrede 

luftfartøyet, før opplysningene om driftsmessig egnethet skal brukes av en opplæringsinstitusjon eller en EU-

operatør, og 

b)  eventuelle ytterligere endringer i de berørte opplysningene om driftsmessig egnethet for alle kjente EU-

operatører som bruker det endrede luftfartøyet, og 

c)  på anmodning, de relevante delene av endringene nevnt i bokstav a) og b) ovenfor, for 

1.  vedkommende myndighet som har ansvar for å kontrollere samsvar med ett eller flere elementer av de 

berørte opplysningene om driftsmessig egnethet, og 

2.  enhver person som må overholde ett eller flere elementer av dette settet av opplysninger om driftsmessig 

egnethet.»  
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35)  I 21.A.174 bokstav b) nr. 2 skal punkt iii) lyde: 

«iii)  flygehåndboken, når gjeldende sertifiseringsspesifikasjoner krever dette for det aktuelle luftfartøyet,» 

36)  I 21.A.239 bokstav a) skal nr. 1 lyde: 

«1.  å sikre at konstruksjonen av produktene, delene og utstyret, eller konstruksjonsendringer for disse, er i 

samsvar med gjeldende typesertifiseringsgrunnlag, gjeldende sertifiseringsgrunnlag for opplysninger om 

driftsmessig egnethet og gjeldende miljøvernkrav,» 

37)  21.A.245 skal lyde: 

«21.A.245 Krav til godkjenning 

 Foruten samsvar med 21.A.239 skal konstruksjonsorganisasjonen på grunnlag av informasjon framlagt i samsvar 

med 21.A.243 godtgjøre at 

a)  personellet i alle tekniske avdelinger er tilstrekkelig stort, har tilstrekkelig erfaring og har fått de fullmaktene 

som er nødvendige for å kunne ivareta det ansvaret de er pålagt, og at dette ansvaret, sammen med lokaler, 

anlegg og utstyr, er av en slik art at de gjør det mulig for personellet å nå målene for luftdyktighet og 

driftsmessig egnethet samt innfri miljøvernkravene for produktet, 

b)  det er fullstendig og effektiv samordning mellom avdelingene og innenfor avdelingene i spørsmål som gjelder 

luftdyktighet, driftsmessig egnethet og miljøvern.» 

38)  21.A.247 skal lyde: 

«21.A.247 Endringer av konstruksjonssikringssystemet 

 Når en godkjenning som konstruksjonsorganisasjon er utstedt, skal enhver endring av konstruksjons-

sikringssystemet som er av betydning for godtgjøring av samsvar, eller for produktets luftdyktighet, driftsmessige 

egnethet eller miljøvennlighet, godkjennes av Byrået. En skriftlig søknad om godkjenning skal inngis til Byrået, 

og konstruksjonsorganisasjonen skal godtgjøre overfor Byrået, på grunnlag av framlagte forslag om endringer av 

håndboken, og før endringene gjennomføres, at den fortsatt vil være i samsvar med dette kapittelet etter 

gjennomføringen.» 

39)  21.A.251 skal lyde: 

«21.A.251 Godkjenningsvilkår 

 I godkjenningsvilkårene skal det presiseres hvilken type konstruksjonsarbeid og hvilke kategorier produkter, deler 

og utstyr konstruksjonsorganisasjonen er innehaver av godkjenning som konstruksjonsorganisasjon for, og hvilke 

funksjoner og plikter organisasjonen har godkjenning til å ivareta med henblikk på produktenes luftdyktighet, 

driftsmessige egnethet og egenskaper med hensyn til støy, drivstoffdumping og eksosutslipp. For godkjenning 

som konstruksjonsorganisasjon som omfatter typesertifisering eller ETSO-godkjenning for hjelpeaggregater 

(APU-er), skal godkjenningsvilkårene i tillegg inneholde en liste over produktene eller APU-ene. Disse vilkårene 

skal inngå i godkjenningen som konstruksjonsorganisasjon.» 

40)  I 21.A.263 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav b) nr. 2 skal lyde: 

«2.  et typesertifikat eller en godkjenning av en større endring av et typesertifikat, eller» 

b)  Bokstav c) nr. 1 og 2 skal lyde: 

«1.  å klassifisere endringer av typesertifikater og reparasjoner som «større» eller «mindre», 

2.  å godkjenne mindre endringer av typesertifikater og mindre reparasjoner,» 

41)  I 21.A.435 skal bokstav a) lyde: 

«a)  En reparasjon kan være «større» eller «mindre». Klassifiseringen skal gjøres i samsvar med kriteriene i 

21.A.91 for endringer av typesertifikat.» 
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42)  I 21.A.604 skal bokstav a) lyde: 

«a)  gjelder 21.A.15, 21.A.16B, 21.A.17A, 21.A.17B, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33 og 21.A.44 som 

unntak fra 21.A.603, 21.A.606 bokstav c), 21.A.610 og 21.A.615, bortsett fra at en ETSO-godkjenning skal 

utstedes i samsvar med 21.A.606 i stedet for typesertifikatet.» 

43)  I avsnitt B i vedlegg I (del 21) gjøres følgende endringer i kapittel D: 

a)  Uttrykket «De administrative framgangsmåtene fastsatt av Byrået får anvendelse.» utgår. 

b)  Nytt 21.B.70 skal lyde: 

«21.B.70 Godkjenning av endringer av typesertifikater 

 Godkjenningen av endringer i opplysninger om driftsmessig egnethet inngår i godkjenningen av endringer av 

typesertifikater. Byrået skal imidlertid bruke en separat klassifiserings- og godkjenningsprosess for å 

administrere endringer i opplysninger om driftsmessig egnethet.» 

44)  I 21.B.326 bokstav b) nr. 1 skal punkt iii) lyde: 

«iii)  luftfartøyet er kontrollert i samsvar med gjeldende bestemmelser i vedlegg I (del M) til forordning (EF) 

nr. 2042/2003,» 

45)  I 21.B.327 bokstav a) nr. 2 i) skal bokstav C lyde: 

«C)  luftfartøyet er kontrollert i samsvar med gjeldende bestemmelser i vedlegg I (del M) til forordning (EF) 

nr. 2042/2003,» 

46)  I tillegg I skal felt 14a, 14b, 14c, 14d og 14e i EASA-skjema 1 skraveres. 

47)  I tillegg I skal innledende tekst i anvisningene for utfylling av EASA-skjema 1 lyde: 

 «Disse anvisningene gjelder bare bruk av EASA-skjema 1 for produksjonsformål. Det vises for øvrig til tillegg II 

til vedlegg I (del M) til forordning (EF) nr. 2042/2003, som omhandler bruk av EASA-skjema 1 i forbindelse med 

vedlikehold.» 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 70/2014 

av 27. januar 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 om fastsettelse av tekniske krav og administrative 

framgangsmåter for besetninger i sivil luftfart i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 216/2008(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HARunder 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, 

artikkel 8 nr. 5 og artikkel 10 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011(2) 

fastsettes nærmere regler for visse flygersertifikater og 

for konvertering av nasjonale sertifikater og bevis samt 

vilkår for godkjenning av sertifikater fra tredjeland. 

Forordning (EU) nr. 1178/2011 inneholder dessuten 

bestemmelser om sertifisering av godkjente utdannings-

organisasjoner og av operatører av opplærings-

innretninger for flysimulering som benyttes til 

opplæring, prøving og kontroll av flygere. 

2)  Artikkel 5 i forordning (EF) nr. 216/2008, som 

omhandler luftdyktighet, ble utvidet til å omfatte 

elementene vedrørende vurdering av driftsmessig 

egnethet i gjennomføringsbestemmelsene for type-

sertifisering. 

3)  Det europeiske flysikkerhetsbyrå («Byrået») anså at det 

var nødvendig å endre kommisjonsforordning (EU)  

nr. 748/2012(3) for at det skal kunne godkjenne 

opplysninger om driftsmessig egnethet som ledd i 

typesertifiseringsprosessen. 

4)  Opplysningene om driftsmessig egnethet bør omfatte de 

obligatoriske opplæringselementene for typerettighets-

opplæring av flygebesetninger. Disse elementene bør 

danne grunnlaget for utarbeiding av typeopp-

læringskurs. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 23 av 28.1.2014, s. 25, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 193/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 43 av 30.7.2015, s. 46. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) EUT L 311 av 25.11.2011, s. 1. 

(3) EUT L 224 av 21.8.2012, s. 1. 

5)  I kravene knyttet til opprettelse av typerettighetskurs for 

flygebesetninger vises det til opplysninger om drifts-

messig egnethet, men det bør finnes en generell 

bestemmelse og overgangstiltak for de tilfellene der det 

ikke foreligger opplysninger om driftsmessig egnethet. 

6)  Byrået utarbeidet et utkast til gjennomføringsregler om 

begrepet opplysninger om driftsmessig egnethet og 

framla dem i form av en uttalelse(4) til Kommisjonen i 

samsvar med artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 216/2008. 

7)  Forordning (EU) nr. 1178/2011 bør derfor endres. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i 

forordning (EF) nr. 216/2008. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 1178/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  Ny artikkel 9a skal lyde: 

«Artikkel 9a 

Typerettighetsopplæring og opplysninger om 

driftsmessig egnethet 

1.  Dersom det i vedleggene til denne forordningen vises 

til opplysninger om driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar 

med forordning (EU) nr. 748/2012, og det ikke foreligger 

slike opplysninger for den relevante luftfartøytypen, skal 

søkeren om et typerettighetskurs bare overholde bestem-

melsene i vedleggene til forordning (EU) nr. 1178/2011.  

  

(4) Uttalelse nr. 07/2011 fra Det europeiske flysikkerhetsbyrå av  

13. desember 2011, tilgjengelig på http://easa.europa.eu/agency-

measures/opinions.php 

2021/EØS/40/51 
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2.  Typerettighetskurs som er godkjent før godkjenningen 

av minstepensum for typerettighetsopplæring av flygere i 

opplysningene om driftsmessig egnethet for den relevante 

luftfartøytypen i samsvar med forordning (EU)  

nr. 748/2012, skal omfatte de obligatoriske opplærings-

elementene senest 18. desember 2017 eller to år etter 

godkjenningen av opplysningene om driftsmessig egnethet, 

avhengig av hvilken dato som er senest.» 

2)  Vedlegg VII (del-ORA) endres i samsvar med vedlegget til 

denne forordningen. 

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, 27. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegg VII (del-ORA) til forordning (EU) nr. 1178/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I ORA.GEN.160 skal bokstav b) lyde: 

«b)  Med forbehold for bokstav a) skal organisasjonen gi vedkommende myndighet og den organisasjonen som har 

ansvar for luftfartøyets konstruksjon, rapport om enhver hendelse, funksjonsfeil, teknisk feil, overskridelse av 

tekniske begrensninger, omstendighet som vil kunne avdekke unøyaktige, ufullstendige eller uklare 

opplysninger om driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2012(*), 

eller andre unormale omstendigheter som har eller kan ha satt sikker drift av luftfartøyet i fare, men som ikke 

har ført til en ulykke eller alvorlig hendelse. 

  

(*) EUT L 224 av 21.8.2012, s. 1.» 

2)  ORA.ATO.145 skal lyde: 

«ORA.ATO.145 Forutsetninger for deltakelse i opplæringen 

a)  Den godkjente utdanningsorganisasjonen skal sørge for at elevene oppfyller alle forutsetningene for deltakelse i 

opplæring, som fastlagt i del-MED, del-FCL, og, dersom det er relevant, som definert i den obligatoriske delen 

av opplysningene om driftsmessig egnethet, som er fastsatt i samsvar med forordning (EU) nr. 748/2012. 

b)  For en godkjent utdanningsorganisasjon som gir testflygingsopplæring, skal elevene oppfylle alle forutset-

ningene for opplæring som er fastsatt i samsvar med forordning (EU) nr. 748/2012.» 

3)  I ORA.FSTD.210 bokstav a) skal nr. 2 lyde: 

«2)  luftfartøyets valideringsdata, definert ved den obligatoriske delen av opplysningene om driftsmessig egnethet 

godkjent i henhold til forordning (EU) nr. 748/2012, dersom det er relevant, og». 

 ________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 71/2014 

av 27. januar 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative 

framgangsmåter for luftfartsvirksomhet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 216/2008(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HARunder 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 8 nr. 5 

og artikkel 10 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Artikkel 5 i forordning (EF) nr. 216/2008, som 

omhandler luftdyktighet, ble utvidet til å omfatte 

elementene vedrørende vurdering av driftsmessig 

egnethet i gjennomføringsbestemmelsene for type-

sertifisering. 

2)  Det europeiske flysikkerhetsbyrå («Byrået») anså at det 

var nødvendig å endre kommisjonsforordning (EU)  

nr. 748/2012(2) for at det skal kunne godkjenne 

opplysninger om driftsmessig egnethet som ledd i 

typesertifiseringsprosessen. 

3)  Opplysningene om driftsmessig egnethet bør omfatte de 

obligatoriske elementene for en referanseminste-

utstyrsliste («MMEL») samt opplæring av flygebeset-

ninger og kabinbesetninger som kan danne grunnlaget 

for operatørenes utarbeiding av en minsteutstyrsliste 

(«MEL») og opplæringskurs for besetningsmedlemmer. 

4)  I kravene forbundet med utarbeidingen av MEL samt 

opplæring av flygebesetninger og kabinbesetninger 

vises det til opplysninger om driftsmessig egnethet, men 

det bør finnes en generell bestemmelse og overgangs-

tiltak for de tilfellene der det ikke foreligger opplys-

ninger om driftsmessig egnethet. 

5)  Luftfartsindustrien og medlemsstatenes myndigheter bør 

gis tilstrekkelig tid til å tilpasse seg de nye ramme-

reglene og på visse vilkår anerkjenne gyldigheten av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 23 av 28.1.2014, s. 27, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 193/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 43 av 30.7.2015, s. 46. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) EUT L 224 av 21.8.2012, s. 1. 

sertifikater som er utstedt før denne forordningen trer i 

kraft og får anvendelse. 

6)  Byrået har utarbeidet et utkast til gjennomføringsregler 

om begrepet opplysninger om driftsmessig egnethet og 

framlagt dem i form av en uttalelse(3) til Kommisjonen i 

samsvar med artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 216/2008. 

7)  Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(4) bør derfor 

endres. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i 

forordning (EF) nr. 216/2008. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 965/2012 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 9 skal lyde: 

«Artikkel 9 

Minsteutstyrslister 

 Minsteutstyrslister («MEL») som operatørens hjemstat eller 

registreringsstaten har godkjent før denne forordningen får 

anvendelse, skal anses å være godkjent i samsvar med 

denne forordningen og kan fortsatt brukes av operatøren. 

 Etter at denne forordningen trer i kraft, skal enhver endring 

i minsteutstyrslisten nevnt i første ledd som det er 

utarbeidet en referanseminsteutstyrsliste («MMEL») for 

som en del av opplysningene om driftsmessig egnethet i 

samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012(*), 

utføres i samsvar med ORO.MLR.105 i del 2 i vedlegg III 

til denne forordningen snarest mulig og senest  

18. desember 2017 eller to år etter godkjenningen av 

opplysningene om driftsmessig egnethet, avhengig av 

hvilken dato som er senest.  

  

(3) Uttalelse nr. 07/2011 fra Det europeiske flysikkerhetsbyrå av  

13. desember 2011, tilgjengelig på http://easa.europa.eu/agency-

measures/opinions.php 

(4) EUT L 296 av 25.10.2012, s. 1. 

2021/EØS/40/52 
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 Enhver endring i minsteutstyrslisten nevnt i første ledd som 

det ikke er utarbeidet en referanseminsteutstyrsliste for som 

en del av opplysningene om driftsmessig egnethet, skal 

fortsatt utføres i samsvar med referanseminsteutstyrslisten 

som er godkjent av operatørens hjemstat eller registrerings-

staten, etter hva som er relevant. 

  

(*) EUT L 224 av 21.8.2012, s. 1.» 

2)  Ny artikkel 9a skal lyde: 

«Artikkel 9a 

Opplæringen av flyge- og kabinbesetning 

 Operatører skal sikre at flyge- og kabinbesetnings-

medlemmer som allerede tjenestegjør, og som har fullført 

opplæringen i samsvar med kapittel FC og CC i vedlegg III, 

som ikke omfattet de obligatoriske elementene fastsatt i de 

relevante opplysningene om driftsmessig egnethet, skal 

gjennomgå opplæring i disse obligatoriske elementene 

senest 18. desember 2017 eller to år etter godkjenningen av 

opplysningene om driftsmessig egnethet, avhengig av 

hvilken dato som er senest.» 

3)  Vedlegg III (del-ORO) endres i samsvar med vedlegg I til 

denne forordningen. 

4)  Vedlegg V (del-SPA) endres i samsvar med vedlegg II til 

denne forordningen. 

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, 27. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg III (del-ORO) til forordning (EF) nr. 965/2012 gjøres følgende endringer: 

1)  I ORO.GEN.160 skal bokstav b) lyde: 

«b)  Med forbehold for bokstav a) skal operatøren gi vedkommende myndighet og den organisasjonen som har 

ansvar for luftfartøyets konstruksjon, rapport om enhver hendelse, funksjonsfeil, teknisk feil, overskridelse av 

tekniske begrensninger, omstendighet som vil kunne avdekke unøyaktige, ufullstendige eller uklare 

opplysninger om driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med forordning (EF) nr. 748/2012, eller andre 

unormale omstendigheter som har eller kan ha satt sikker drift av luftfartøyet i fare, men som ikke har ført til 

en ulykke eller alvorlig hendelse.» 

2)  I ORO.MLR.105 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav a) skal lyde: 

«a) Det skal utarbeides en minsteutstyrsliste («MEL») som angitt i nr. 8.a.3 i vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 216/2008, basert på den relevante referanseminsteutstyrslisten («MMEL») fastsatt i den obligatoriske 

delen av opplysningene om driftsmessig egnethet som er utarbeidet i samsvar med forordning (EU)  

nr. 748/2012.» 

b)  I bokstav j) skal nr. 1 lyde: 

«1)  de aktuelle instrumentene, utstyrsdelene eller funksjonene ligger innenfor rammen av MMEL som definert 

i bokstav a),» 

3)  I ORO.FC.140 skal bokstav a) lyde: 

«a) Flygebesetningsmedlemmer som tjenestegjør på mer enn én luftfartøytype eller -variant, skal oppfylle kravene 

fastsatt i dette kapittelet for hver type eller variant, med mindre godskriving knyttet til kravene til opplæring, 

kontroll og aktuell erfaring er fastsatt i den obligatoriske delen av opplysningene om driftsmessig egnethet 

som er utarbeidet i samsvar med forordning (EU) nr. 748/2012 for de relevante typene eller variantene.» 

4)  I ORO.FC.145 skal bokstav b) lyde: 

«b)  Ved utarbeiding av opplæringsprogrammer og studieplaner skal operatøren ta med de relevante elementene 

som fastsatt i den obligatoriske delen av opplysningene om driftsmessig egnethet som er utarbeidet i samsvar 

med forordning (EU) nr. 748/2012.» 

5)  I ORO.FC.220 skal bokstav e) lyde: 

«e)  For fly skal flygere som er tildelt en typerettighet basert på et kurs uten flygetid («ZFTT»), 

1)  begynne linjeflyging under tilsyn senest 21 dager etter gjennomført ferdighetsprøve eller etter relevant 

opplæring gitt av operatøren. Innholdet i denne opplæringen skal beskrives i driftshåndboken, 

2)  gjennomføre seks starter og landinger i en FSTD senest 21 dager etter gjennomført ferdighetsprøve under 

tilsyn av en typerettighetsinstruktør for fly («TRI(A)») som sitter i det andre flygersetet. Antall starter og 

landinger kan reduseres dersom godskriving er definert i den obligatoriske delen av opplysningene om 

driftsmessig egnethet som er utarbeidet i samsvar med forordning (EU) nr. 748/2012. Dersom disse 

startene og landingene ikke er gjennomført innen 21 dager, skal operatøren sørge for nødvendig 

oppfriskningsopplæring, og innholdet i denne skal beskrives i driftshåndboken,  
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3)  gjennomføre de første fire startene og landingene under LIFUS i flyet under tilsyn av en TRI(A) som sitter 

i det andre flygersetet. Antall starter og landinger kan reduseres dersom godskriving er definert i den 

obligatoriske delen av opplysningene om driftsmessig egnethet som er utarbeidet i samsvar med 

forordning (EU) nr. 748/2012.» 

6)  I ORO.CC.125 skal bokstav b) lyde: 

«b)  Ved utarbeiding av programmet og studieplanen for luftfartøyspesifikk opplæring og operatørens 

omstillingsopplæring skal operatøren, dersom de foreligger, ta med de relevante elementene fastsatt i den 

obligatoriske delen av opplysningene om driftsmessig egnethet som er utarbeidet i samsvar med forordning 

(EU) nr. 748/2012.» 

7)  I ORO.CC.130 skal bokstav c) lyde: 

«c)  Ved utarbeiding av programmet og studieplanen for differanseopplæring for en variant av en luftfartøytype 

som vedkommende for tiden tjenestegjør på, skal operatøren, dersom de foreligger, ta med de relevante 

elementene fastsatt i den obligatoriske delen av opplysningene om driftsmessig egnethet som er utarbeidet i 

samsvar med forordning (EU) nr. 748/2012.» 

8)  I ORO.CC.250 bokstav b) skal nr. 1 lyde: 

«1)  hvert luftfartøy som en type eller en variant, idet det eventuelt tas hensyn til de relevante elementene fastsatt i 

den obligatoriske delen av opplysningene om driftsmessig egnethet som er utarbeidet i samsvar med 

forordning (EU) nr. 748/2012 for den relevante typen eller varianten av et luftfartøy, og» 

 ______  

VEDLEGG II 

I vedlegg V (del-SPA) til forordning (EU) nr. 965/2012 gjøres følgende endringer: 

1)  I SPA.GEN.105 bokstav b) skal nr. 2 lyde: 

«2)  at det er tatt hensyn til de relevante elementene fastsatt i den obligatoriske delen av opplysningene om 

driftsmessig egnethet som er utarbeidet i samsvar med forordning (EF) nr. 748/2012.» 

2)  SPA.GEN.120 skal lyde: 

«SPA.GEN.120 Fortsatt gyldighet for en særlig godkjenning 

Særlige godkjenninger skal utstedes for et ubegrenset tidsrom og forblir gyldige, forutsatt at operatøren fortsatt 

oppfyller kravene til den særlige godkjenningen og tar hensyn til de relevante elementene fastsatt i den 

obligatoriske delen av opplysningene om driftsmessig egnethet som er utarbeidet i samsvar med forordning (EU) 

nr. 748/2012.» 

 ____________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2013/39/EU 

av 12. august 2013 

om endring av direktiv 2000/60/EF og 2008/105/EF med hensyn til prioriterte stoffer på området 

vannpolitikk(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 192 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 

komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Kjemisk forurensning av overflatevann utgjør en trussel 

mot vannmiljøet med virkninger som akutt og kronisk 

giftighet i vannorganismer, akkumulering av foruren-

sende stoffer i økosystemet og tap av habitater og 

biologisk mangfold, samt en trussel mot menneskers 

helse. En prioritert sak bør være å identifisere årsaker til 

forurensning og håndtere utslipp av forurensende stoffer 

ved utslippskilden på den mest økonomisk og 

miljømessig effektive måten. 

2)  I henhold til artikkel 191 nr. 2 annet punktum i traktaten 

om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) skal 

Unionens miljøpolitikk bygge på føre-var-prinsippet, på 

prinsippet om at det bør treffes forebyggende tiltak, på 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 226 av 24.8.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 194/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 

av 30.7.2015, s. 48. 

(1) EUT C 229 av 31.7.2012, s. 116. 

(2) EUT C 17 av 19.1.2013, s. 91. 

(3) Europaparlamentets holdning av 2. juli 2013 (ennå ikke offent-

liggjort i EUT) og Rådets beslutning av 22. juli 2013. 

prinsippet om at miljøskade fortrinnsvis bør rettes opp 

ved kilden, og på prinsippet om at forurenseren bør 

betale. 

3)  Det kan være svært kostbart å behandle spillvann. For å 

gjøre det lettere å få tilgang til billigere og mer 

kostnadseffektiv behandling, bør utviklingen av 

nyskapende vannbehandlingsteknologi kunne 

stimuleres. 

4)  Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 

23. oktober 2000 om fastsettelse av rammer for felles-

skapstiltak for vannpolitikk(4) fastsettes en strategi mot 

vannforurensning. Strategien omfatter identifisering av 

prioriterte stoffer blant stoffene som utgjør en vesentlig 

risiko for eller via vannmiljøet på unionsplan. 

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 2455/2001/EF 

av 20. november 2001 om utarbeiding av en liste over 

prioriterte stoffer på området vannpolitikk(5) inneholder 

en første liste på 33 stoffer eller grupper av stoffer som 

er gitt prioritert for handling på unionsplan med hensyn 

til oppføring i vedlegg X til direktiv 2000/60/EF. 

5)  Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/105/EF av 

16. desember 2008 om miljøkvalitetsstandarder på 

området vannpolitikk(6) fastsettes i samsvar med 

direktiv 2000/60/EF miljøkvalitetsstandarder for de 33 

prioriterte stoffene som er oppført i beslutning nr. 

2455/2001/EF, og åtte andre forurensende stoffer som 

allerede var regulert på unionsplan. 

6)  I henhold til artikkel 191 nr. 3 i TEUV skal Unionen 

ved utarbeidingen av sin miljøpolitikk ta hensyn til 

tilgjengelige vitenskapelige og tekniske data, miljø-

forholdene i forskjellige regioner i Unionene, fordeler 

og kostnader ved tiltak eller mangel på tiltak samt den 

økonomiske og sosiale utvikling i Unionen som helhet 

og avbalansert utvikling av regionene. Der bør tas 

  

(4) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1. 

(5) EFT L 331 av 15.12.2001, s. 1. 

(6) EUT L 348 av 24.12.2008, s. 84. 

2021/EØS/40/53 
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hensyn til vitenskapelige, miljømessige og samfunns-

økonomiske faktorer, herunder hensynet til menneskers 

helse, ved utviklingen av en kostnadseffektiv og 

forholdsmessig politikk for forebygging og kontroll av 

kjemisk forurensning av overflatevann, herunder ved 

revisjonen av listen over prioriterte stoffer i samsvar 

med artikkel 16 nr. 4 i direktiv 2000/60/EF. I lys av 

dette formålet bør prinsippet som ligger til grunn i 

direktiv 2000/60/EF, om at forurenser betaler, anvendes 

på en konsekvent måte. 

7)  Kommisjonen har foretatt en revisjon av listen over 

prioriterte stoffer i samsvar med artikkel 16 nr. 4 i 

direktiv 2000/60/EF og artikkel 8 i direktiv 

2008/105/EF og har konkludert med at det er 

hensiktsmessig å endre listen over prioriterte stoffer ved 

å identifisere nye stoffer til prioriterte tiltak på 

unionsplan, fastsette miljøkvalitetsstandarder for disse 

nylig identifiserte stoffene, endre miljøkvalitets-

standardene for visse eksisterende stoffer i tråd med den 

vitenskapelige utviklingen, og fastsette miljøkvalitets-

standarder for biota for visse eksisterende og nylig 

identifiserte prioriterte stoffer. 

8)  Revisjonen av listen over prioriterte stoffer er blitt 

støttet av et omfattende samråd med eksperter fra 

Kommisjonens kontorer, medlemsstatene, berørte parter 

og Vitenskapskomiteen for helse- og miljørisiko. 

9)  Det bør tas hensyn til de endrede miljøkvalitets-

standardene for eksisterende prioriterte stoffer for første 

gang i forvaltningsplaner for nedbørfelt som omfatter 

tidsrommet 2015-2021. De nylig identifiserte prioriterte 

stoffene og de tilhørende miljøkvalitetsstandardene bør 

tas hensyn til ved opprettelsen av ytterligere over-

våkingsprogrammer, og i de foreløpige tiltaks-

programmene som framlegges innen utgangen av 2018. 

For å oppnå god kjemisk tilstand for overflatevann bør 

de endrede miljøkvalitetsstandardene for eksisterende 

prioriterte stoffer oppfylles innen utgangen av 2021 og 

for nylig identifiserte prioriterte stoffer innen utgangen 

av 2027, med forbehold for artikkel 4 nr. 4-9 i direktiv 

2000/60/EF, som blant annet omfatter bestemmelser om 

forlengelse av fristen for å oppnå god kjemisk tilstand 

for overflatevann eller om å tilstrebe mindre strenge 

miljømål for bestemte vannforekomster på grunn av 

urimelige kostnader og/eller samfunnsøkonomiske 

behov, forutsatt at det ikke skjer en ytterligere 

forverring av de berørte vannforekomstenes tilstand. 

Bestemmelsen av kjemisk tilstand for overflatevann 

innen fristen i 2015, som er fastsatt i artikkel 4 i direktiv 

2000/60/EF, bør derfor baseres bare på de stoffene og 

miljøkvalitetsstandardene som er omhandlet i direktiv 

2008/105/EF i den utgaven som var gjeldende  

13. januar 2009, med mindre disse miljøkvalitets-

standardene er strengere end de endrede miljøkvalitets-

standardene i henhold til dette direktiv, i så fall bør 

sistnevnte anvendes. 

10)  Etter at direktiv 2000/60/EF ble vedtatt, er det i samsvar 

med nevnte direktivs artikkel 16 nr. 6 vedtatt en rekke 

unionsrettsakter som utgjør utslippskontrolltiltak for 

enkelte prioriterte stoffer. Videre faller mange miljø-

verntiltak inn under virkeområdet til andre deler av 

Unionens regelverk. Når målene fastsatt i artikkel 16  

nr. 1 i direktiv 2000/60/EF kan nås effektivt ved hjelp 

av eksisterende tiltak, bør gjennomføring og endring av 

de eksisterende tiltak foretrekkes framfor innføring av 

nye tiltak. Oppføring av et stoff i vedlegg X til  

direktiv 2000/60/EF berører ikke anvendelsen av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om markedsføring av 

plantefarmasøytiske produkter(1). 

11)  For å forbedre samordningen mellom direktiv 

2000/60/EF, europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, 

vurdering og godkjenning av samt begrensninger for 

kjemikalier (REACH) og om opprettelse av et europeisk 

kjemikaliebyrå(2) og relevant sektorspesifikk lovgiv-

ning, bør mulige synergieffekter undersøkes nærmere 

med sikte på at identifisere mulige områder der 

opplysninger som er samlet inn som ledd i gjennom-

føringen av direktiv 2000/60/EF, kan brukes til å støtte 

REACH og andre relevante stoffvurderingsprosesser, og 

omvendt områder der opplysninger som er samlet inn 

med sikte på stoffvurderinger under REACH og relevant 

sektorlovgivning, kan brukes til å støtte gjennom-

føringen av direktiv 2000/60/EF, herunder priori-

teringen i artikkel 16 nr. 2 i nevnte direktiv. 

12)  Gradvis reduksjon av forurensning fra prioriterte stoffer 

og opphør eller utfasing av utslipp og tap av prioriterte 

farlige stoffer, som kreves i direktiv 2000/60/EF, kan 

ofte oppnås mest kostnadseffektivt ved hjelp av 

stoffspesifikke unionstiltak ved kilden, for eksempel i 

henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, (EF)  

nr. 1107/2009, (EU) nr. 528/2012(3) eller direktiv 

2001/82/EF(4), 2001/83/EF(5) eller 2010/75/EU(6). 

Sammenhengen mellom disse rettsaktene, direktiv 

2000/60/EF og annen relevant lovgivning bør derfor 

styrkes for å sikre hensiktsmessig anvendelse av 

ordninger for kildekontroll. Dersom resultatet av den 

regelmessige revisjonen av vedlegg X til direktiv 

2000/60/EF og tilgjengelige overvåkingsdata viser at 

  

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av  

22. mai 2012 om markedsføring og bruk av biocidprodukter (EUT 

L 167 av 27.6.2012, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 

om innføring av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater 

(EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 

om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for 

mennesker (EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EF av  

24. november 2010 om industriutslipp (integrert forebygging og 

begrensning av forurensning) (EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17). 
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gjeldende tiltak i Unionen eller i medlemsstatene ikke er 

tilstrekkelige til at miljøkvalitetsstandardene for enkelte 

prioriterte stoffer eller målet om opphør eller utfasing av 

enkelte prioriterte farlige stoffer kan nås, bør det treffes 

egnede tiltak på unionsplan eller medlemsstatsplan med 

sikte på å nå målene i direktiv 2000/60/EF, idet det tas 

hensyn til risikovurderinger, samfunnsøkonomiske 

analyser og nytte- og kostnadsanalyser som utføres i 

henhold til relevant lovgivning, samt hvilke alternativer 

som finnes. 

13)  Siden fastsettelsen av miljøkvalitetsstandardene for de 

33 prioriterte stoffene i vedlegg X til direktiv 

2000/60/EF er det avsluttet en rekke risikovurderinger i 

henhold til rådsforordning (EØF) nr. 793/93 av  

23. mars 1993 om vurdering og kontroll av risikoer ved 

eksisterende stoffer(1), som senere er erstattet med 

forordning (EF) nr. 1907/2006. For å sikre et egnet 

vernenivå og for å ajourføre miljøkvalitetsstandardene i 

tråd med den seneste vitenskapelige og tekniske 

kunnskap når det gjelder risikoer for eller via 

vannmiljøet, bør miljøkvalitetsstandardene for noen av 

de eksisterende stoffene endres. 

14)  Ytterligere stoffer som utgjør en vesentlig risiko for 

eller via vannmiljøet på unionsplan, er blitt identifisert 

og prioritert ved å anvende metodene som er angitt i 

artikkel 16 nr. 2 i direktiv 2000/60/EF, og de bør 

tilføyes på listen over prioriterte stoffer. Ved 

fastsettelsen av miljøkvalitetsstandardene for disse 

stoffene er det tatt hensyn til de senest tilgjengelige 

vitenskapelige og tekniske opplysninger. 

15)  Forurensning av vann og jord med rester av 

farmasøytiske stoffer er et voksende miljøproblem. Ved 

evaluering og kontroll av risikoen for eller via 

vannmiljøet som farmasøytiske stoffer utgjør, bør det 

tas tilstrekkelig hensyn til Unionens mål på miljø-

området. Kommisjonen bør for å behandle dette 

spørsmålet undersøke risikoene knyttet til miljø-

virkninger av farmasøytiske stoffer og analysere 

gjeldende lovgivnings relevans og effektivitet med 

hensyn til å verne vannmiljøet og menneskers helse via 

vannmiljøet. 

16)  Fastsettelsen av miljøkvalitetsstandarder for prioriterte 

farlige stoffer er vanligvis forbundet med større 

usikkerhet enn det tilfellet er for prioriterte stoffer, men 

slike miljøkvalitetsstandarder danner en referanse for 

vurderingen av oppnåelsen av målet om god kjemisk 

tilstand for overflatevann i henhold til artikkel 2 nr. 24 

og artikkel 4 nr. 1 bokstav a) ii) og iii) i direktiv 

2000/60/EF. For å sikre et egnet nivå for miljøvern og 

vern av menneskers helse bør det imidlertid også tas 

sikte på opphør eller utfasing av utslipp og tap av 

prioriterte farlige stoffer i samsvar med artikkel 4 nr. 1 

bokstav a) iv) i direktiv 2000/60/EF. 

  

(1) EFT L 84 av 5.4.1993, s. 1. 

17)  Den vitenskapelige kunnskap om forekomsten og 

virkningene av forurensende stoffer i vann har 

gjennomgått en betydelig utvikling i de senere år. Det 

foreligger mer kunnskap om i hvilken del av 

vannmiljøet (vann, sediment eller biota, heretter kalt 

«matrise») det er sannsynlig at et stoff kan finnes, og 

dermed om hvor konsentrasjonen av det mest 

sannsynlig kan måles. Noen svært hydrofobe stoffer 

akkumuleres i biotaen og er vanskelige å påvise i vann 

selv med de mest avanserte analyseteknikker. For slike 

stoffer bør det fastsettes miljøkvalitetsstandarder for 

biota. For å at dra fordel av sin overvåkingsstrategi og 

tilpasse den til sine lokale forhold bør medlemsstatene 

likevel ha mulighet til å anvende en miljøkvalitets-

standard for en alternativ matrise eller dersom det er 

relevant, et alternativt biotatakson, f.eks. underrekken 

Crustacea, den parafyletiske gruppen fisk, klassen 

Cephalopoda eller klassen Bivalvia (muslinger), 

forutsatt at det vernenivået som sikres gjennom 

miljøkvalitetsstandardene og det overvåkingssystemet 

som anvendes av medlemsstaten, minst tilsvarer det som 

sikres gjennom miljøkvalitetsstandardene og matrisen 

som er fastsatt i dette direktiv. 

18)  Nye overvåkingsmetoder, som passiv prøvetaking og 

andre verktøy, lover godt for framtidig anvendelse, og 

de bør derfor fortsatt utvikles. 

19)  Ved kommisjonsdirektiv 2009/90/EF av 31. juli 2009 

om tekniske spesifikasjoner for kjemisk analyse og 

overvåking av vanntilstand som omhandlet i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF(2) 

fastsettes minstekriterier for ytelse for de analytiske 

metodene som anvendes til overvåking av vanntilstand. 

Kriteriene sikrer meningsfylte og relevante overvåkings-

opplysninger ved å kreve at det anvendes analytiske 

metoder som er tilstrekkelig følsomme til å sikre at 

enhver overskridelse av en miljøkvalitetsstandard kan 

påvises og måles på en pålitelig måte. Medlemsstatene 

bør ha lov til å anvende andre overvåkingsmatriser eller 

biotataksoner enn dem som er angitt i dette direktiv, 

bare dersom de analytiske metodene som anvendes, 

oppfyller minstekriteriene for ytelse fastsatt i artikkel 4 i 

direktiv 2009/90/EF for de relevante miljøkvalitets-

standardene og matrisen eller biotataksonet, eller 

dersom de har en ytelse som er minst like god som den 

metoden som er tilgjengelig for miljøkvalitets-

standardene, og den matrisen eller det biotataksonet som 

er angitt i dette direktiv. 

20)  Gjennomføringen av dette direktiv innebærer utford-

ringer som omfatter et mangfold av mulige løsninger på 

vitenskapelige, tekniske og praktiske spørsmål og den 

ufullstendige utviklingen av overvåkingsmetoder samt 

begrensede menneskelige og økonomiske ressurser. For 

å bidra til å takle noen av disse utfordringene bør 

utviklingen av overvåkingsstrategier og analysemetoder 

støttes av teknisk arbeid i ekspertgrupper under den 

felles strategien for gjennomføring av direktiv 

2000/60/EF.  

  

(2) EUT L 201 av 1.8.2009, s. 36. 
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21)  Persistente, bioakkumulerende og giftige stoffer (PBT-

stoffer) og andre stoffer som oppfører seg som disse, 

kan finnes i vannmiljøet i flere tiår i konsentrasjoner 

som utgjør en vesentlig risiko, selv om det allerede er 

truffet omfattende tiltak for å redusere eller unngå 

utslipp av slike stoffer. Noen kan også spres over store 

avstander og er allment utbredt i miljøet. En rekke slike 

stoffer er blant de eksisterende og nylig identifiserte 

prioriterte farlige stoffene. For noen av disse stoffene 

finnes det dokumentasjon for langvarig allmenn 

forekomst i vannmiljøet på unionsplan, og for disse 

særlige stoffene bør det derfor tas særlig hensyn når det 

gjelder deres virkning på presentasjonen av kjemisk 

tilstand i henhold til direktiv 2000/60/EF og når det 

gjelder kravene til overvåking. 

22)  Når det gjelder presentasjonen av kjemisk tilstand i 

henhold til avsnitt 1.4.3 i vedlegg V til direktiv 

2000/60/EF, bør medlemsstatene ha mulighet til å 

særskilt presentere virkningen på den kjemiske 

tilstanden av stoffer som oppfører seg som allment 

utbredte PBT-stoffer, slik at forbedringer av 

vannkvaliteten i forbindelse med andre stoffer ikke 

overskygges. I tillegg til det obligatoriske kartet som 

omfatter alle stoffer, kan det framlegges ytterligere kart 

som omfatter stoffer som oppfører seg som allment 

utbredte PBT-stoffer, og som atskilt fra disse også 

omfatter de øvrige stoffene. 

23)  overvåkingen bør tilpasses til tids- og romskalaen for de 

forventede variasjonene i konsentrasjonene. På grunn av 

den store utbredelsen og den lange gjenopprettingstiden 

som kan forventes for stoffer som oppfører seg som 

allment utbredte PBT-stoffer, bør medlemsstatene ha 

mulighet til å redusere antall overvåkingssteder og/eller 

overvåkingsfrekvensen for disse stoffene til det 

minstenivået som er tilstrekkelig for å kunne foreta en 

pålitelig analyse av de langsiktige utviklingstendensene, 

forutsatt at det finnes statistisk pålitelige referanse-

verdier for overvåkingen. 

24)  Det særlige hensynet som tas til stoffer som oppfører 

seg som allment utbredte PBT-stoffer, fritar ikke 

Unionen eller medlemsstatene fra å treffe ytterligere 

tiltak i tillegg til dem som allerede er truffet, herunder 

på internasjonalt plan, for å redusere eller unngå utslipp 

og tap av disse stoffene med sikte på å nå målene i 

artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2000/60/EF. 

25)  I henhold til artikkel 10 nr. 3 i direktiv 2000/60/EF skal 

det fastsettes strengere utslippsgrenser dersom et 

kvalitetsmål eller et kvalitetskrav som er fastsatt i 

henhold til nevnte direktiv, direktiver som er oppført i 

vedlegg IX til direktiv 2000/60/EF, eller i henhold til 

annet unionsregelverk, krever strengere vilkår enn dem 

som ville følge av anvendelsen av artikkel 10 nr. 2 i 

nevnte direktiv. En tilsvarende bestemmelse finnes også 

i artikkel 18 i direktiv 2010/75/EU. Det følger av disse 

artiklene at utslippskontrollene som er fastsatt i 

regelverket som er oppført i artikkel 10 nr. 2 i direktiv 

2000/60/EF, bør anvendes som minstekontroller. 

Dersom disse kontrollene ikke kan sikre at en miljø-

kvalitetsstandard nås, for eksempel i forbindelse med et 

stoff som oppfører seg som et allment utbredt PBT-

stoff, men heller ikke strengere vilkår vil kunne sikre 

det, selv ikke i forbindelse med strengere vilkår for 

andre utslipp og tap som påvirker vannforekomsten, kan 

slike strengere vilkår ikke anses som nødvendige for å 

nå miljøkvalitetsstandarden. 

26)  Det er behov for overvåkingsdata av høy kvalitet og 

data om de økotoksikologiske og toksikologiske 

virkningene, til de risikovurderingene som ligger til 

grunn ved utvelgelsen av nye prioriterte stoffer. 

Overvåkingsdataene som samles inn fra medlems-

statene, som er blitt betydelig bedre i de seneste år, er 

ikke alltid egnet for formålet når det gjelder kvalitet og 

unionsdekning. Det mangler særlig overvåkingsdata for 

mange nye forurensende stoffer, som kan defineres som 

forurensende stoffer som i dag ikke inngår i rutine-

messige overvåkingsprogrammer på unionsplan, men 

som kan utgjøre en betydelig risiko som krever 

regulering, avhengig av deres mulige økotoksikologiske 

og toksikologiske virkninger og deres konsentrasjoner i 

vannmiljøet. 

27)  Det er behov for en ny ordning som kan gi 

Kommisjonen målrettede overvåkingsopplysninger om 

konsentrasjonene av stoffer i vannmiljøet med særlig 

vekt på nye forurensende stoffer og stoffer for hvilke 

tilgjengelige overvåkingsdata ikke er av tilstrekkelig 

god kvalitet til å kunne anvendes til risikovurdering. 

Den nye ordningen bør gjøre det lettere å samle inn 

denne typen opplysninger på tvers av Unionens 

vannområder og utfylle overvåkingsdata fra 

programmer i henhold til artikkel 5 og artikkel 8 i 

direktiv 2000/60/EF og andre pålitelige kilder. For å 

holde overvåkingskostnadene på et rimelig nivå bør 

ordningen være rettet mot et begrenset antall stoffer, 

som er midlertidig oppført på en overvåkingsliste, og et 

begrenset antall overvåkingssteder, men bør levere 

representative data som er egnet for Unionens priorite-

ringsprosess. Listen bør være dynamisk, og gyldigheten 

av den bør være tidsbegrenset slik at det kan reageres på 

nye opplysninger om mulige risikoer som følge av nye 

forurensende stoffer, og for å unngå å overvåke stoffer 

lenger enn det som er nødvendig. 

28)  For å forenkle og rasjonalisere medlemsstatenes 

rapporteringsplikt og øke sammenhengen med andre 

relevante sider ved vannforvaltningen bør meldings-

kravene i artikkel 3 i direktiv 2008/105/EF slås sammen 

med de overordnede rapporteringskravene i henhold til 

artikkel 15 i direktiv 2000/60/EF.  
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29)  Når det gjelder presentasjonen av den kjemiske 

tilstanden i samsvar med avsnitt 1.4.3 i vedlegg V til 

direktiv 2000/60/EF, bør medlemsstatene ved ajour-

føringen av tiltaksprogrammer og forvaltningsplaner for 

nedbørfelt, som skal foretas i samsvar med henholdsvis 

artikkel 11 nr. 8 og artikkel 13 nr. 7 i direktiv 

2000/60/EF, ha mulighet til å presentere virkningen på 

den kjemiske tilstanden av nylig identifiserte prioriterte 

stoffer og eksisterende prioriterte stoffer med endrede 

miljøkvalitetsstandarder særskilt, slik at innføringen av 

nye krav ikke feilaktig oppfattes som en indikasjon på at 

den kjemiske tilstanden for overflatevann er forringet.  

I tillegg til det obligatoriske kartet som omfatter alle 

stoffer, kan det framlegges ytterligere kart som omfatter 

nylig identifiserte stoffer og eksisterende stoffer med 

endrede miljøkvalitetsstandarder, og som atskilt fra 

disse også omfatter de øvrige stoffene. 

30)  Det er viktig at offentligheten i rett tid mottar miljø-

opplysninger om tilstanden til Unionens overflatevann 

og om gjennomføringen av strategier mot kjemisk 

forurensning. For å øke tilgjengeligheten og åpenheten 

bør det i hver medlemsstat stilles en sentral portal til 

rådighet i elektronisk form for offentligheten med 

opplysninger om vannområdeplaner og tilhørende 

endringer og ajourføringer. 

31)  Med vedtakelsen av dette forslaget og oversendingen av 

rapporten til Europaparlamentet og Rådet har Kommi-

sjonen avsluttet sin første revisjon av listen over 

prioriterte stoffer i henhold til artikkel 8 i direktiv 

2008/105/EF. Det har omfattet en revisjon av stoffene 

som er oppført i vedlegg III til nevnte direktiv, og noen 

av dem er identifisert for prioritering. Der finnes i dag 

ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å foreta en 

prioritering for de øvrige stoffene som er oppført i 

vedlegg III. Ettersom det er mulig at det framkommer 

nye opplysninger om disse stoffene på et senere 

tidspunkt, er de ikke utelukket fra en framtidig revisjon, 

i likhet med de øvrige stoffene som er blitt vurdert, men 

ikke prioritert i forbindelse med denne revisjonen. 

Vedlegg III til direktiv 2008/105/EF er derfor foreldet 

og bør utgå. Artikkel 8 i nevnte direktiv bør endres 

tilsvarende, også når det gjelder datoen for rapportering 

til Europaparlamentet og Rådet. 

32)  Med sikte på å reagere på den relevante tekniske og 

vitenskapelige utvikling i rett tid på det området som er 

omfattet av dette direktiv, bør Kommisjonen gis 

myndighet til å vedta de delegerte rettsakter i samsvar 

med artikkel 290 i TEUV når det gjelder ajourføring av 

metodene for anvendelse av miljøkvalitetsstandardene 

som er fastsatt i direktivet. Det er særlig viktig at 

Kommisjonen gjennomfører hensiktsmessige samråd 

under det forberedende arbeidet, herunder på 

ekspertplan. Kommisjonen bør ved forberedelse og 

utarbeiding av delegerte rettsakter sikre en samtidig, 

rettidig og hensiktsmessig oversending av relevante 

dokumenter til Europaparlamentet og Rådet. 

33)  For å forbedre datagrunnlaget for framtidige identifi-

seringer av prioriterte stoffer, herunder særlig i 

forbindelse med nye forurensende stoffer, bør 

Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet med sikte 

på utarbeidingen og ajourføringen av en overvåkings-

liste. Videre bør Kommisjonen gis gjennomførings-

myndighet for å sikre ensartede vilkår for gjennom-

føringen av dette direktiv, og for formatene som brukes 

til rapportering av overvåkingsdata og opplysninger til 

Kommisjonen. Denne myndigheten bør utøves i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av 

regler og generelle prinsipper for hvordan medlems-

statene skal kontrollere Kommisjonens utøvelse av sin 

gjennomføringsmyndighet(1). 

34)  I henhold til den felles politiske erklæringen fra 

medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 

2011 om forklarende dokumenter(2) har medlemsstatene 

forpliktet seg til at underretningen om innarbeidings-

tiltakene i grunngitte tilfeller skal følges av ett eller flere 

dokumenter som forklarer sammenhengen mellom 

bestanddelene av et direktiv og de tilsvarende delene av 

nasjonale innarbeidingsdokumenter. Med hensyn til 

dette direktiv anser regelgiveren at oversending av slike 

dokumenter er berettiget. 

35)  Ettersom målet for dette direktiv, som er å oppnå en god 

kjemisk status for overflatevann ved å fastsette 

miljøkvalitetsstandarder for prioriterte stoffer og visse 

andre forurensende stoffer, ikke i tilstrekkelig grad kan 

nås av medlemsstatene og derfor på grunn av behovet 

for å opprettholde samme nivå når det gjelder vern av 

overflatevann i hele Unionen, bedre kan nås på 

unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med 

nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om 

Den europeiske union. I samsvar med forholdsmes-

sighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette 

direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå 

dette målet. 

36)  Direktiv 2000/60/EF og 2008/105/EF bør derfor endres 

— 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 2000/60/EF gjøres følgende endringer:  

  

(1) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 

(2) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 
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1)  Artikkel 16 nr. 4 skal lyde: 

«4.  Kommisjonen skal revidere den vedtatte listen over 

prioriterte stoffer senest fire år etter ikrafttredelsen av dette 

direktiv, og deretter minst hvert fjerde år, og skal eventuelt 

framlegge forslag.» 

2)  Vedlegg X erstattes med teksten i vedlegg I til dette 

direktiv. 

Artikkel 2 

I direktiv 2008/105/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 2 skal lyde: 

«Artikkel 2 

Definisjoner 

 I dette direktiv får definisjonene fastsatt i artikkel 2 i 

direktiv 2000/60/EF og i artikkel 2 i kommisjonsdirektiv 

2009/90/EF av 31. juli 2009 om tekniske spesifikasjoner for 

kjemisk analyse og overvåking av vanntilstand som 

omhandlet i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2000/60/EF(*), anvendelse. 

 I tillegg menes med 

1) «matrise» en del av vannmiljøet, det vil si vann, 

sediment eller biota, 

2) «biotatakson» et bestemt vanntakson innenfor den 

taksonomiske enheten underrekke, klasse eller 

tilsvarende.» 

  

(*) EUT L 201 av 1.8.2009, s. 36. 

2)  Artikkel 3 skal lyde: 

«Artikkel 3 

Miljøkvalitetsstandarder 

1. Med forbehold for nr.1a skal medlemsstatene på 

forekomster av overflatevann anvende de miljøkvalitets-

standardene som angis i del A i vedlegg I, og de skal 

anvende disse miljøkvalitetsstandardene i samsvar med 

kravene som er fastsatt i vedlegg I del B. 

1a.  Med forbehold for forpliktelsene som følger av dette 

direktiv i den utgaven som har vært gjeldende etter  

13. januar 2009, og særlig oppnåelsen av god kjemisk 

tilstand for overflatevann når det gjelder de stoffene og 

miljøkvalitetsstandardene som er oppført der, skal 

medlemsstatene gjennomføre de miljøkvalitetsstandardene 

som er fastsatt i vedlegg I del A, med hensyn til 

i)  stoff nr. 2, 5, 15, 20, 22, 23 og 28 i vedlegg I del A, 

som det er fastsatt reviderte miljøkvalitetsstandarder 

for med virkning fra 22. desember 2015, med sikte på å 

oppnå god kjemisk tilstand for overflatevann når det 

gjelder disse stoffene senest 22. desember 2021 ved 

hjelp av tiltaksprogrammer som inngår i forvaltnings-

planer for nedbørfelt fra 2015, som er utarbeidet i 

samsvar med artikkel 13 nr. 7 i direktiv 2000/60/EF, og 

ii)  de nylig identifiserte stoffene nr. 34-45 i vedlegg I del 

A, med virkning fra 22. desember 2018, med sikte på å 

oppnå god kjemisk tilstand for overflatevann når det 

gjelder disse stoffene senest 22. desember 2027 og 

forebygge ytterligere forringelse av den kjemiske 

tilstanden for forekomster av overflatevann når det 

gjelder disse stoffene. For dette formål skal medlems-

statene senest 22. desember 2018 utarbeide og 

framlegge for Kommisjonen et utfyllende overvåkings-

program og et foreløpig tiltaksprogram som omfatter 

disse stoffene. Et endelig tiltaksprogram i samsvar med 

artikkel 11 i direktiv 2000/60/EF skal utarbeides senest 

22. desember 2021, og det skal gjennomføres og 

iverksettes fullt ut snarest mulig etter nevnte dato og 

senest 22. desember 2024. 

 Artikkel 4 nr. 4-9 i direktiv 2000/60/EF får tilsvarende 

anvendelse når det gjelder stoffene som er oppført i første 

ledd i) og ii). 

2. I forbindelse med stoff nr. 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 

35, 37, 43 og 44 i vedlegg I del A skal medlemsstatene 

anvende miljøkvalitetsstandardene for biota fastsatt i 

vedlegg I del A. 

 I forbindelse med andre stoffer enn dem som er nevnt i 

første ledd, skal medlemsstatene anvende miljøkvalitets-

standardene for vann fastsatt i vedlegg I del A. 

3. Medlemsstatene kan for en eller flere kategorier av 

overflatevann velge å anvende en miljøkvalitetsstandard for 

en matrise som er en annen enn den som er angitt i nr. 2, 

eller dersom det er relevant, for et annet biotatakson enn det 

som er angitt i vedlegg I del A. 

 Medlemsstater som benytter valgmuligheten omhandlet i 

første ledd, skal anvende de relevante miljøkvalitets-

standardene som er fastsatt i vedlegg I del A, eller, dersom 

det ikke er fastsatt noen for matrisen eller biotataksonet, 

fastsette en miljøkvalitetsstandard som minst gir samme 

vernenivå som miljøkvalitetsstandardene fastsatt i vedlegg I 

del A. 

 Medlemsstatene kan anvende valgmuligheten omhandlet i 

første ledd bare dersom analysemetoden for den valgte 

matrisen eller det valgte biotataksonet oppfyller 

minstekriteriene for ytelse som er fastsatt i artikkel 4 i 

direktiv 2009/90/EF. Dersom disse kriteriene ikke oppfylles 

for noen matrise, skal medlemsstatene sikre at 

overvåkingen utføres med de beste tilgjengelige teknikker 

som ikke medfører urimelige kostnader, og at 

analysemetodens ytelse er minst like god som den som er 

tilgjengelig for den matrisen som angis i nr. 2 i denne 

artikkel for det berørte stoffet. 

3a.  Dersom det gjennom målte eller anslåtte konsen-

trasjoner i eller utslipp til miljøet er blitt identifisert en 

mulig risiko for vannmiljøet eller via vannmiljøet fra akutt 

eksponering, og det anvendes miljøkvalitetskrav for biota 
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eller sediment, skal medlemsstatene sikre at dert også 

foretas overvåking i overflatevann, og de skal anvende de 

MAC-EQS som er fastsatt i del A i vedlegg I til dette 

direktiv dersom slike miljøkvalitetsstandarder er fastsatt. 

3b.  Dersom det beregnede gjennomsnittet av en måling i 

henhold til artikkel 5 i direktiv 2009/90/EF, som utføres 

med de beste tilgjengelige teknikker som ikke medfører 

urimelige kostnader, betegnes som «under grensen for 

mengdebestemmelse» og «grensen for mengdebestem-

melse» for denne teknikken overskrider miljøkvalitets-

standarden, skal det ikke tas hensyn til resultatet for dette 

målte stoffet ved vurderingen av den overordnede kjemiske 

tilstanden for denne vannforekomsten. 

4. Når det gjelder stoffer som det anvendes en 

miljøkvalitetsstandard for sediment- og/eller biota for, skal 

medlemsstatene overvåke stoffet i den relevante matrisen 

minst én gang i året, med mindre teknisk kunnskap og 

ekspertvurderinger begrunner et annet intervall. 

5. Medlemsstatene skal innlemme følgende opplysninger 

i sine ajourførte forvaltningsplaner for nedbørfelt som er 

utarbeidet i samsvar med artikkel 13 nr. 7 i direktiv 

2000/60/EF: 

a)  en tabell med en oversikt over de anvendte 

analysemetodenes grenser for mengdebestemmelse og 

opplysninger om disse metodenes ytelse i forhold til 

minstekravene til ytelse som er fastsatt i artikkel 4 i 

direktiv 2009/90/EF. 

b)  for de stoffene som muligheten i nr. 3 i denne artikkel 

er benyttet for: 

i)  grunnene til og grunnlaget for at denne muligheten 

benyttes, 

ii)  dersom det er relevant, de fastsatte alternative 

miljøkvalitetsstandardene, dokumentasjon for at 

disse miljøkvalitetsstandardene ville gi minst 

samme vernenivå som miljøkvalitetsstandardene 

som er fastsatt i vedlegg I del A, herunder data og 

metoder som er anvendt for å utlede miljø-

kvalitetsstandardene, og de kategoriene av 

overflatevann som de skal gjelde for, 

iii)  for sammenligning med opplysningene omhandlet 

i bokstav a) i dette nummer, analysemetodenes 

grenser for mengdebestemmelse for den eller de 

matrisene som er angitt i del A i vedlegg I til dette 

direktiv, herunder opplysninger om metodenes 

ytelse når det gjelder minstekravene til ytelse som 

er fastsatt i artikkel 4 i direktiv 2009/90/EF, 

c)  begrunnelse for overvåkingshyppigheten som anvendes 

i samsvar med nr. 4, dersom overvåkingsintervallene er 

lenger enn ett år. 

5a.  Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 

sikre at de ajourførte forvaltningsplanene for nedbørfelt, 

som er utarbeidet i samsvar med artikkel 13 nr. 7 i direktiv 

2000/60/EF og som inneholder resultatene og virkningen av 

tiltakene som er truffet for å hindre kjemisk forurensning av 

overflatevann, og den statusrapporten om framskrittene 

som er gjort med gjennomføringen av det planlagte 

tiltaksprogrammet i samsvar med artikkel 15 nr. 3 i direktiv 

2000/60/EF, formidles gjennom en sentral portal som er 

tilgjengelig for allmennheten i elektronisk form i samsvar 

med artikkel 7 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/4/EF av 28. januar 2003 om offentlig tilgang til 

miljøinformasjon(*). 

6. Medlemsstatene skal legge til rette for at det foretas 

analyser av den langsiktige utviklingen av konsentrasjoner 

av de prioriterte stoffene oppført i del A i vedlegg I som har 

en tendens til å akkumuleres i sedimenter og/eller biota, 

idet det særlig legges vekt på stoffene med nummer 2, 5, 6, 

7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 

og 44, på grunnlag av overvåkingen av overflatevannets 

tilstand utført i samsvar med artikkel 8 i direktiv 

2000/60/EF. Medlemsstatene skal med forbehold for 

artikkel 4 i direktiv 2000/60/EF treffe tiltak med sikte på å 

sikre at slike konsentrasjoner ikke øker i betydelig grad i 

sedimenter og/eller relevante biota. 

 Medlemsstatene skal fastsette hyppigheten av overvåking i 

sedimenter og/eller biota slik at det kommer fram 

tilstrekkelige data for en pålitelig langsiktig analyse av 

utviklingen. Som hovedregel bør overvåkingen finne sted 

hvert tredje år, med mindre teknisk kunnskap og sakkyndig 

bedømming begrunner et annet intervall. 

7. Kommisjonen skal følge den tekniske og viten-

skapelige utviklingen, herunder konklusjonen av risiko-

vurderingene omhandlet i artikkel 16 nr. 2 bokstav a) og b) 

i direktiv 2000/60/EF og opplysninger fra registreringen av 

stoffer som er gjort offentlig tilgjengelig i samsvar med 

artikkel 119 i forordning (EF) nr. 1907/2006, og om 

nødvendig foreslå at miljøkvalitetsstandardene i del A i 

vedlegg I til dette direktiv revideres etter framgangsmåten i 

artikkel 294 i TEUV og etter tidsplanen i artikkel 16 nr. 4 i 

direktiv 2000/60/EF. 

8. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 10 når det er nødvendig 

for å tilpasse del B nr. 3 i vedlegg I til dette direktiv til den 

vitenskapelige eller tekniske utvikling. 

8a.  For å lette gjennomføringen av denne artikkel skal det, 

om mulig innen 22. desember 2014, utarbeides tekniske 

retningslinjer for overvåkingsstrategier og analysemetoder 

for stoffer, herunder prøvetaking og overvåking av biota, 

som ledd i det eksisterende arbeidet med gjennomføringen 

av direktiv 2000/60/EF. 

 Retningslinjene skal særlig omfatte 

a)  overvåkingen av stoffene i biota som omhandlet i nr. 2 

og 3 i denne artikkel,  
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b)  analytiske metoder som oppfyller minstekriteriene som 

er fastsatt i artikkel 4 i direktiv 2009/90/EF, når det 

gjelder nylig identifiserte stoffer (nr. 34-45 i vedlegg I 

del A) og stoffer som det er fastsatt strengere 

miljøkvalitetsstandarder for (nr. 2, 5, 15, 20, 22, 23 og 

28 i vedlegg I del A). 

8b.  Når det gjelder stoffer som det ikke er vedtatt tekniske 

retningslinjer for innen 22. desember 2014, skal fristen  

22. desember 2015, som er omhandlet i nr. 1a i), forlenges 

til 22. desember 2018, og fristen 22. desember 2021, som er 

omhandlet i nevnte nummer, skal forlenges til 22. desember 

2027.» 

  

(*) EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26. 

3)  Artikkel 4 nr. 4 og artikkel 5 nr. 6 utgår. 

4)  Ny artikkel 7a skal lyde: 

«Artikkel 7a 

Samordning 

1. For prioriterte stoffer som omfattes av virkeområdet 

for forordning (EF) nr. 1907/2006, (EF) nr. 1107/2009(*), 

(EU) nr. 528/2012(**) eller direktiv 2010/75/EU(***), skal 

Kommisjonen som ledd i den regelmessige revisjonen av 

vedlegg X til direktiv 2000/60/EF i henhold til artikkel 16 

nr. 4 i nevnte direktiv, vurderer om tiltakene som er innført 

på unionsplan og på medlemsstatsplan, er tilstrekkelige til å 

oppfylle miljøkvalitetsstandardene for prioriterte stoffer og 

målet om opphør eller utfasing av utslipp og tap av 

prioriterte farlige stoffer i samsvar med artikkel 4 nr. 1 

bokstav a) og artikkel 16 nr. 6 i direktiv 2000/60/EF. 

2. Kommisjonen skal framlegge rapport til 

Europaparlamentet og Rådet om resultatet av vurderingen 

som er omhandlet i nr. 1 i denne artikkel, i samsvar med 

tidsplanen som er fastsatt i artikkel 16 nr. 4 i direktiv 

2000/60/EF, og skal sammen med rapporten framlegge 

eventuelle relevante forslag, herunder om kontrolltiltak. 

3. Dersom resultatene i rapporten viser at ytterligere 

tiltak på unionsplan eller nasjonalt plan kan være 

nødvendige for å lette overholdelsen av direktiv 

2000/60/EF i forbindelse med et bestemt stoff som er 

godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 eller 

forordning (EU) nr. 528/2012, skal medlemsstatene eller 

Kommisjonen anvende artikkel 21 eller 44 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 eller artikkel 15 eller 48 i forordning 

(EU) nr. 528/2012, alt etter det som er relevant, på dette 

stoffet eller produkter som inneholder dette stoffet. 

 Dersom stoffene er omfattet av virkeområdet for forordning 

(EF) nr. 1907/2006, skal Kommisjonen dersom det er 

hensiktsmessig, innlede framgangsmåten som er omhandlet 

i artikkel 59, 61 eller 69 i nevnte forordning. 

 Ved anvendelsen av bestemmelsene i forordningene 

omhandlet i første og annet ledd skal medlemsstatene og 

Kommisjonen ta hensyn til eventuelle risikovurderinger, 

samfunnsøkonomiske analyser eller nytte- og kostnads-

analyser som kreves i henhold til disse forordningene, 

herunder hvilke alternativer som finnes.» 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om markeds-

føring av plantefarmasøytiske produkter (EUT  

L 309 av 24.11.2009, s. 1). 

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om markedsføring og 

bruk av biocidprodukter (EUT L 167 av 27.6.2012, 

s. 1). 

(***) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EF av 

24. november 2010 om industriutslipp (integrert 

forebygging og begrensning av forurensning) (EUT 

L 334 av 17.12.2010, s. 17). 

5)  Artikkel 8 og 9 skal lyde: 

«Artikkel 8 

Revisjon av vedlegg X til direktiv 2000/60/EF 

Kommisjonen skal framlegge rapport for Europa-

parlamentet og Rådet om resultatet av den regelmessige 

revisjonen av vedlegg X til direktiv 2000/60/EF, som er 

fastsatt i artikkel 16 nr. 4 i nevnte direktiv. Sammen med 

rapporten skal Kommisjonen dersom det er hensiktsmessig, 

framlegge regelverksforslag for å endre vedlegg X, 

herunder særlig forslag rettet mot å identifisere nye 

prioriterte stoffer eller prioriterte farlige stoffer eller for å 

identifisere visse prioriterte stoffer som prioriterte farlige 

stoffer, og eventuelt for å fastsette tilsvarende 

miljøkvalitetsstandarder for overflatevann, sedimenter eller 

biota. 

Artikkel 8a 

Særlige bestemmelser om bestemte stoffer 

1. I forvaltningsplanene for nedbørfelt som utarbeides i 

samsvar med artikkel 13 i direktiv 2000/60/EF, med 

forbehold for kravene i avsnitt 1.4.3 i vedlegg V til nevnte 

direktiv til presentasjonen av den overordnede kjemiske 

tilstanden og de målene og forpliktelsene som er fastsatt i 

artikkel 4 nr. 1 bokstav a), artikkel 11 nr. 3 bokstav k) og 

artikkel 16 nr. 6 i nevnte direktiv, kan medlemsstatene 

framlegge ytterligere kart som presenterer opplysningene 

om kjemisk tilstand for ett eller flere av følgende stoffer 

atskilt fra opplysninger om resten av stoffene som er angitt 

i del A i vedlegg I til dette direktiv: 

a)  stoff nr. 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 og 44 (stoffer som 

oppfører seg som allment utbredte PBT-stoffer), 

b)  stoff nr. 34-45 (nylig identifiserte stoffer), 

c)  stoff nr. 2, 5, 15, 20, 22, 23 og 28 (stoffer som det er 

fastsatt endrede og strengere miljøkvalitetsstandarder 

for).  
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 Medlemsstatene kan også presentere omfanget av avviket 

fra miljøkvalitetsstandarden for stoffene omhandlet i første 

ledd bokstav a), b) og c), i forvaltningsplanene for 

nedbørfelt. Medlemsstater som framlegger slike ytterligere 

kart, skal tilstrebe å sikre at disse kan sammenlignes 

innbyrdes på vannforekomstplan og unionsplan. 

2. Medlemsstatene kan foreta en mindre intensiv 

overvåking av stoff nr. 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 og 44 i 

vedlegg I del A enn det som kreves for prioriterte stoffer i 

henhold til artikkel 3 nr. 4 i dette direktiv og vedlegg V til 

direktiv 2000/60/EF, forutsatt at overvåkingen er 

representativ og at statistisk pålitelige referanseverdier for 

forekomsten av disse stoffene i vannmiljøet er tilgjengelige. 

Som hovedregel, i samsvar med artikkel 3 nr. 6 annet ledd i 

dette direktiv, bør overvåking foretas hvert tredje år, med 

mindre teknisk kunnskap og ekspertvurderinger begrunner 

et annet intervall. 

Artikkel 8b 

Overvåkingsliste 

1. Kommisjonen skal utarbeide en overvåkingsliste over 

stoffer som det skal samles inn unionsomfattende 

overvåkingsdata for med sikte på å støtte framtidig 

prioritering i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i direktiv 

2000/60/EF, for å utfylle data fra blant annet analyser og 

vurderinger som omhandlet i artikkel 5 og overvåkings-

programmer som omhandlet i artikkel 8 i nevnte direktiv. 

 Den første overvåkingslisten skal høyst omfatte ti stoffer 

eller stoffgrupper, og den skal for hvert stoff angi 

overvåkingsmatrisene og de mulige analysemetodene som 

ikke medfører uforholdsmessig store kostnader. Med 

forbehold for tilgjengeligheten av analysemetoder som ikke 

medfører uforholdsmessig store kostnader, økes det høyeste 

antall stoffer eller grupper av stoffer som Kommisjonen kan 

tilføye, med 1 i forbindelse med hver ajourføring av 

overvåkingslisten i samsvar med nr. 2 i denne artikkel, opp 

til et høyeste antall på 14. Stoffene som oppføres på 

overvåkingslisten skal velges ut blant dem som det 

foreligger opplysninger om som tyder på at de kan utgjøre 

en vesentlig risiko på unionsplan for eller via vannmiljøet, 

og som det foreligger utilstrekkelige overvåkingsdata for. 

 Diklofenac (CAS 15307-79-6), 17-beta-estradiol (E2) (CAS 

50-28-2) og 17-alfa-etinylestradiol (EE2) (CAS 57-63-6) 

skal oppføres på den første overvåkingslisten med sikte på 

å samle inn overvåkingsdata for å lette fastsettelsen av 

egnede tiltak for å håndtere risikoen som disse stoffene 

utgjør. 

 Ved utvelgelsen av stoffer til overvåkingslisten skal 

Kommisjonen ta hensyn til alle tilgjengelige opplysninger, 

herunder 

a)  resultatene av den seneste regelmessige revisjonen av 

vedlegg X til direktiv 2000/60/EF i henhold til artikkel 

16 nr. 4 i nevnte direktiv, 

b)  forskningsprosjekter, 

c)  anbefalinger fra berørte parter som er nevnt i artikkel 

16 nr. 5 i direktiv 2000/60/EF, 

d)  medlemsstatenes beskrivelse av nedbørfeltdistrikter og 

overvåkingsprogrammenes resultater i henhold til 

henholdsvis artikkel 5 og 8 i direktiv 2000/60/EF, 

e)  om produksjonsmengder, bruksmønstre, iboende 

egenskaper (herunder partikkelstørrelse dersom det er 

relevant), konsentrasjoner i miljøet og virkninger, 

herunder også opplysninger samlet inn i samsvar med 

direktiv 98/8/EF, 2001/82/EF(*) og 2001/83/EF(**) og 

med forordning (EF) nr. 1907/2006 og (EF)  

nr. 1107/2009. 

2. Kommisjonen skal utarbeide den første overvåkings-

listen som omhandlet i nr. 1 innen 14. september 2014 og 

deretter ajourføre den hver 24. måned. Når Kommisjonen 

ajourfører overvåkingslisten, skal den fjerne ethvert stoff 

som det uten ytterligere overvåkingsdata kan gjennomføres 

en risikobasert vurdering av som omhandlet i artikkel 16  

nr. 2 i direktiv 2000/60/EF. En sammenhengende over-

våkingsperiode for et enkelt stoff på overvåkingslisten skal 

ikke vare lenger enn fire år. 

3. Medlemsstatene skal overvåke hvert stoff på 

overvåkingslisten ved utvalgte representative overvåkings-

stasjoner over en periode på minst 12 måneder. Når det 

gjelder den første overvåkingslisten skal overvåkings-

perioden starte innen 14. september 2015 eller innen seks 

måneder etter utarbeidingen av overvåkingslisten, alt etter 

hvilken dato som er den seneste. For hvert stoff på senere 

lister skal medlemsstatenes overvåking starte innen seks 

måneder etter at stoffet oppføres på listen. 

 Hver medlemsstat skal velge ut minst én overvåkings-

stasjon, pluss én stasjon dersom medlemsstaten har flere 

enn en million innbyggere, pluss antallet av stasjoner som 

svarer til dens geografiske areal i km2 dividert med 60 000 

(avrundet til nærmeste hele tall), pluss antallet av stasjoner 

som svarer til dens befolkning dividert med fem millioner 

(avrundet til nærmeste hele tall). 

 Medlemsstatene skal ved utvelgingen av representative 

overvåkingsstasjoner, overvåkingshyppigheten og -tids-

punktet for hvert stoff ta hensyn til stoffets bruksmønster 

og dets mulige forekomst. Overvåkingshyppigheten skal 

være minst én gang i året. 

 Dersom en medlemsstat framlegger tilstrekkelige, 

sammenlignbare, representative og nyere overvåkingsdata 

for et bestemt stoff fra eksisterende overvåkings-

programmer eller undersøkelser, kan den for dette stoffet 



10.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/467 

 

beslutte ikke å foreta ytterligere overvåkning i henhold til 

ordningen med overvåkingslister, forutsatt at stoffet også 

har vært overvåket med en metode som oppfyller de 

tekniske retningslinjene som er utarbeidet av Kommisjonen 

i samsvar med artikkel 8b nr. 5. 

4. Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen 

resultatene av overvåkingen som gjennomføres i henhold til 

nr. 3. For den første overvåkingslisten skal resultatene av 

overvåkingen framlegges innen 15 måneder etter  

14. september 2015 eller innen 21 måneder etter utar-

beidingen av overvåkingslisten, alt etter hvilken dato som 

er den seneste, og deretter hver 12. måned så lenge stoffet 

er oppført på listen. For hvert stoff som er oppført på senere 

lister, skal medlemsstatene framlegge resultatene av 

overvåkingen for Kommisjonen innen 21 måneder etter at 

stoffet oppføres på overvåkingslisten, og deretter hver  

12. måned så lenge stoffet er oppført på listen. Rapporten 

skal omfatte opplysninger om hvor representative over-

våkingsstasjonene og overvåkingsstrategien er. 

5. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter 

som oppretter og ajourfører overvåkingslisten som 

omhandlet i nr. 1 og 2. Den kan også vedta tekniske 

formater for framlegging av rapporter om overvåkings-

resultatene og tilknyttede opplysninger til Kommisjonen. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med 

framgangsmåten med undersøkelseskomité omhandlet i 

artikkel 9 nr. 2. 

 Kommisjonen skal utarbeide retningslinjer, herunder 

tekniske spesifikasjoner, med sikte på å lette overvåkingen 

av stoffene på overvåkingslisten, og oppfordres til å 

fremme samordning av slik overvåking. 

Artikkel 8c 

Særlige bestemmelser om farmasøytiske stoffer 

 I henhold til artikkel 16 nr. 9 i direktiv 2000/60/EF, og 

dersom det er hensiktsmessig på grunnlag av resultatet av 

Kommisjonens undersøkelse i 2013 om de risikoene som 

farmasøytiske stoffer i miljøet utgjør, samt av andre 

relevante undersøkelser og rapporter, skal Kommisjonen 

dersom det er mulig innen to år fra 13. september 2013, 

utarbeide en strategisk tilnærming til vannforurensning med 

farmasøytiske stoffer. Den strategiske tilnærmingen skal 

dersom det er hensiktsmessig, omfatte forslag som i 

nødvendig omfang gjør det mulig mer effektivt å ta hensyn 

til farmasøytiske stoffers virkning på miljøet i forbindelse 

med framgangsmåten for markedsføring av farmasøytiske 

stoffer. Innenfor rammen av den strategiske tilnærmingen 

skal Kommisjonen dersom det er hensiktsmessig, innen  

14. september 2017 foreslå hensiktsmessige tiltak på 

unionsplan og/eller nasjonalt plan, for å håndtere den 

mulige virkningen på miljøet av farmasøytiske stoffer, 

særlig de som er omhandlet i artikkel 8b nr. 1, med sikte på 

å redusere utslipp og tap av slike stoffer i vannmiljøet, idet 

det tas hensyn til folkehelsebehov og de foreslåtte tiltakenes 

kostnadseffektivitet. 

Artikkel 9 

Komitéframgangsmåte 

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved 

artikkel 21 nr. 1 i direktiv 2000/60/EF. Denne komiteen 

skal være en komité i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om 

fastsettelse av regler og generelle prinsipper for hvordan 

medlemsstatene skal kontrollere Kommisjonens utøvelse av 

sin gjennomføringsmyndighet(***). 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i 

forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Når komiteen ikke avgir noen uttalelse, skal Kommisjonen 

ikke vedta utkastet til gjennomføringsrettsakten og artikkel 

5 nr. 4 tredje ledd i forordning (EU) nr. 182/2011 får 

anvendelse. 

Artikkel 9a 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter tillegges 

Kommisjonen på de vilkårene som er fastsatt i denne 

artikkel. 

2. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter som er omhandlet i artikkel 3 nr. 8 i et tidsrom på 

seks år fra 13. september 2013. Kommisjonen skal senest ni 

måneder før utløpet av seksårsperioden utarbeide en rapport 

med hensyn til den delegerte myndigheten. Delegeringen av 

myndighet skal stilltiende forlenges med perioder av 

samme varighet, med mindre Europaparlamentet eller 

Rådet motsetter seg en forlengelse senest tre måneder før 

utløpet av hver periode. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 3 nr. 8 kan 

til enhver tid tilbakekalles av Europaparlamentet eller 

Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den 

delegeringen av myndighet som angis i beslutningen, 

opphører. Beslutningen trer i kraft dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende eller på et senere 

tidspunkt som er fastsatt i beslutningen. Den berører ikke 

gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er i kraft. 

4. Når Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den 

umiddelbart og samtidig underrette Europaparlamentet og 

Rådet om dette. 

5. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 3  

nr. 8 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet 

eller Rådet har gjort innsigelse mot rettsakten innen en frist 

på to måneder etter at rettsakten ble meddelt Europa-

parlamentet og Rådet, eller dersom både Europaparlamentet 

og Rådet før denne fristen har underrettet Kommisjonen om 

at de ikke vil gjøre innsigelse. Fristen skal forlenges med to 

måneder på Europaparlamentets eller Rådets initiativ.» 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av  

6. november 2001 om innføring av et fellesskaps-

regelverk for veterinærpreparater (EFT L 311 av 

28.11.2001, s. 1). 

(**) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av  

6. november 2001 om innføring av et fellesskaps-

regelverk for legemidler for mennesker (EFT L 311 

av 28.11.2001, s. 67). 

(***) EFT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 
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6)  I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  Del A erstattes med teksten i vedlegg II til dette 

direktiv. 

b)  I del B skal nr. 2 og 3 lyde: 

«2.  Kolonne 6 og 7 i tabellen: For alle forekomster av 

overflatevann betyr anvendelsen av MAC-EQS at 

den målte konsentrasjonen ved alle representative 

overvåkingspunkter i vannforekomsten ikke 

overstiger standarden. 

I samsvar med avsnitt 1.3.4 i vedlegg V til direktiv 

2000/60/EF kan imidlertid medlemsstatene innføre 

statistiske metoder, som for eksempel en 

prosentilberegning, for å sikre et akseptabelt nivå 

av pålitelighet og presisjon for å avgjøre om 

MAC-EQS overholdes. Dersom dette er tilfellet, 

skal slike statistiske metoder være i samsvar med 

nærmere regler som er fastsatt i samsvar med 

framgangsmåten med undersøkelseskomité 

omhandlet i artikkel 9 nr. 2 i dette direktiv. 

3. Miljøkvalitetsstandardene for vann som er fastsatt 

i dette vedlegg er uttrykt som samlet konsentrasjon 

i hele vannprøven. 

Når det gjelder kadmium, bly, kvikksølv og nikkel 

(heretter kalt «metaller»), viser miljøkvalitets-

standarden som unntak fra første ledd til oppløst 

konsentrasjon, dvs. den oppløste fasen av en 

vannprøve som fås ved filtrering gjennom et filter 

på 0,45 μm eller ved annen tilsvarende forbe-

handling, eller til den biotilgjengelige konsen-

trasjonen dersom en slik er særlig angitt. 

Medlemsstatene kan når de vurderer overvåkings-

resultatene mot miljøkvalitetsstandarden, ta 

hensyn til 

a)  naturlige bakgrunnskonsentrasjoner for metaller 

og metallforbindelser, dersom konsentrasjonene 

er til hinder for samsvar med den relevante 

miljøkvalitetsstandarden, 

b)  vannets hardhet, pH-verdi, oppløst organisk 

karbon eller andre kvalitetsparametrer som 

påvirker metallers biotilgjengelighet; de 

biotilgjengelige konsentrasjonene fastsettes på 

grunnlag egnede modeller for biotilgjen-

gelighet. 

7)  Vedlegg II og III utgår. 

Artikkel 3 

1. Medlemsstatene skal innen 14. september 2015 sette i 

kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på de 

områdene dette direktiv omhandler. 

Artikkel 4 

Dette direktiv trer i kraft den tjuende dag etter at det er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 5 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 12. august 2013. 

 For Europaparlamentet  For Rådet 

 M. SCHULZ L. LINKEVIČIUS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

«VEDLEGG X 

LISTE OVER PRIORITERTE STOFFER PÅ OMRÅDET VANNPOLITIKK 

Nummer CAS-nummer(1) EU-nummer(2) Navn på prioritert stoff(3) 
Identifisert som 

prioritert farlig stoff 

1 15972-60-8 240-110-8 Alaklor  

2 120-12-7 204-371-1 Antracen X 

3 1912-24-9 217-617-8 Atrazin  

4 71-43-2 200-753-7 benzen  

5 ikke relevant ikke relevant Bromerte difenyletere X(4) 

6 7440-43-9 231-152-8 Kadmium og kadmiumforbindelser X 

7 85535-84-8 287-476-5 Kloralkaner C10-13 X 

8 470-90-6 207-432-0 Klorfenvinfos  

9 2921-88-2 220-864-4 Klorpyrifos (klorpyrifosetyl)  

10 107-06-2 203-458-1 1,2-dikloretan  

11 75-09-2 200-838-9 Diklormetan  

12 117-81-7 204-211-0 Di(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) X 

13 330-54-1 206-354-4 Diuron  

14 115-29-7 204-079-4 Endosulfan X 

15 206-44-0 205-912-4 Fluoranten  

16 118-74-1 204-273-9 Heksaklorobenzen X 

17 87-68-3 201-765-5 Heksaklorbutadien X 

18 608-73-1 210-168-9 Heksaklorsykloheksan X 

19 34123-59-6 251-835-4 Isoproturon  

20 7439-92-1 231-100-4 Bly og blyforbindelser  

21 7439-97-6 231-106-7 Kvikksølv og kvikksølvforbindelser X 

22 91-20-3 202-049-5 Naftalen  

23 7440-02-0 231-111-4 Nikkel og nikkelforbindelser  

24 ikke relevant ikke relevant Nonylfenoler X(5) 

25 ikke relevant ikke relevant Oktylfenoler(6)  

26 608-93-5 210-172-0 Pentaklorbenzen X 

27 87-86-5 201-778-6 Pentaklorfenol  

28 ikke relevant ikke relevant Polysykliske aromatiske hydrokarboner 

(PAH)(7) 

X 

29 122-34-9 204-535-2 Simazin  

30 ikke relevant ikke relevant Tributyltinnforbindelser X(8) 
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Nummer CAS-nummer(1) EU-nummer(2) Navn på prioritert stoff(3) 
Identifisert som 

prioritert farlig stoff 

31 12002-48-1 234-413-4 Triklorbenzener  

32 67-66-3 200-663-8 Triklormetan (kloroform)  

33 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin X 

34 115-32-2 204-082-0 Dikofol X 

35 1763-23-1 217-179-8 Perfluoroktansulfonsyre og dens derivater 

(PFOS) 

X 

36 124495-18-7 ikke relevant Kinoksyfen X 

37 ikke relevant ikke relevant Dioksiner og dioksinlignende forbindelser X(9) 

38 74070-46-5 277-704-1 Aklonifen  

39 42576-02-3 255-894-7 Bifenoks  

40 28159-98-0 248-872-3 Cybutryne  

41 52315-07-8 257-842-9 Cypermetrin(10)  

42 62-73-7 200-547-7 Diklorvos  

43 ikke relevant ikke relevant Heksabromsyklododekaner (HBCDD) X(11) 

44 76-44-8/ 1024-

57-3 

200-962-3/ 213-

831-0 

Heptaklor og heptaklorepoksid X 

45 886-50-0 212-950-5 Terbutryn  

(1) CAS-nummer (Chemicals Abstracts Service). 

(2) EU-nummer: Europeisk liste over eksisterende markedsførte kjemiske stoffer (EINECS) eller europeisk liste over meldte kjemiske 

stoffer (ELINCS). 

(3) Når grupper av stoffer er valgt, defineres typiske enkeltstoffer i forbindelse med fastsettelsen av miljøkvalitetsstandardene, med 

mindre noe annet er uttrykkelig angitt. 

(4) Bare tetra-, penta-, heksa- og heptabrombifenyleter (CAS-nummer henholdsvis 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-

3). 

(5) Nonylfenol (CAS 25154-52-3, EU 246-672-0), herunder isomerene 4-nonylfenol (CAS 104-40-5, EU 203-199-4) og 4-nonylfenol 

(forgrenet) (CAS 84852-15-3, EU 284-325-5). 

(6) Oktylfenol (CAS 1806-26-4, EU 217-302-5), herunder isomeren 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)-fenol (CAS 140-66-9, EU 205-426-2). 

(7) Herunder benzo(a)pyren (CAS 50-32-8, EU 200-028-5), benzo(b)fluoranten (CAS 205-99-2, EU 205-911-9), benzo(g,h,i)perylen 

(CAS 191-24-2, EU 205-883-8), benzo(k)fluoranten (CAS 207-08-9, EU 205-916-6) og indeno(1,2,3-cd)pyren (CAS 193-39-5, 

EU 205-893-2), men ikke antracen, fluoranten og naftalen, som er oppført særskilt. 

(8) Herunder tributyltinn-kation (CAS 36643-28-4). 

(9) Dette gjelder for følgende forbindelser: 

Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-

H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-

H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9) 

10 polyklorerte dibenzofuraner (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-

P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF 

(CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 

55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0) 

12 dioksinlignende polyklorerte bifenyler (PCB-DL): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS 

70362-50-4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3’,4,4’,5-P5CB 

(PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 

2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 

167, CAS 52663-72-6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9). 

(10) CAS 52315-07-8 gjelder for en isomerblanding av cypermetrin, alfa-cypermetrin (CAS 67375-30-8), beta-cypermetrin (CAS 

65731-84-2), teta-cypermetrin (CAS 71697-59-1) og zeta-cypermetrin (52315-07-8). 

(11) Dette gjelder for 1,3,5,7,9,11-heksabromsyklododekan (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10- heksabromsyklododekan (CAS 3194-55-

6), α-heksabromsyklododekan (CAS 134237-50-6), β-heksabromsyklododekan (CAS 134237-51-7) og γ-heksabromsyklododekan 

(CAS 134237-52-8).» 
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG I 

MILJØKVALITETSSTANDARDER FOR PRIORITERTE STOFFER OG VISSE ANDRE FORURENSENDE 

STOFFER 

DEL A: MILJØKVALITETSSTANDARDER (EQS) 

AA: årsgjennomsnitt. 

MAC: høyeste tillatte konsentrasjon. 

Enhet: [μg/l] for kolonne 4-7 

 [μg/kg våtvekt] for kolonne 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nr. Stoffets navn 
CAS-

nummer(1) 

AA-EQS(2) 

Innlands 

overflatevann 

(3) 

AA-EQS(2) 

Annet 

overflatevann 

MAC-EQS(4) 

Innlands 

overflatevann 

(3) 

MAC-EQS(4) 

Annet 

overflatevann 

EQS 

Biota(12) 

1 Alaklor 15972-60-8 0,3 0,3 0,7 0,7  

2 Antracen 120-12-7 0,1 0,1 0,1 0,1  

3 Atrazin 1912-24-9 0,6 0,6 2,0 2,0  

4 Benzen 71-43-2 10 8 50 50  

5 Bromerte 

difenyletere(5) 

32534-81-9   0,14 0,014 0,0085 

6 Kadmium og 

kadmium-

forbindelser 

(avhengig av 

vannhardhets-

klasse)(6) 

7440-43-9 ≤ 0,08  

(Klasse 1) 

0,08  

(Klasse 2) 

0,09  

(Klasse 3) 

0,15  

(Klasse 4) 

0,25  

(Klasse 5) 

0,2 ≤ 0,45  

(Klasse 1) 

0,45  

(Klasse 2) 

0,6  

(Klasse 3) 

0,9  

(Klasse 4) 

1,5  

(Klasse 5) 

≤ 0,45  

(Klasse 1) 

0,45  

(Klasse 2) 

0,6  

(Klasse 3) 

0,9  

(Klasse 4) 

1,5  

(Klasse 5) 

 

6a Karbon-

tetraklorid(7) 

56-23-5 12 12 ikke relevant ikke relevant  

7 C10-13-

kloralkaner(8) 

85535-84-8 0,4 0,4 1,4 1,4  

8 Klorfenvinfos 470-90-6 0,1 0,1 0,3 0,3  

9 Klorpyrifos 

(klorpyrifosetyl) 

2921-88-2 0,03 0,03 0,1 0,1  

9a Plantevernmidler 

med syklodien: 

Aldrin(7) 

Dieldrin(7) 

Endrin(7) 

Isodrin(7) 

309-00-2 

60-57-1 

72-20-8 

465-73-6 

Σ = 0,01 Σ = 0,005 ikke relevant ikke relevant  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Nr. Stoffets navn 
CAS-

nummer(1) 

AA-EQS(2) 

Innlands 

overflatevann 

(3) 

AA-EQS(2) 

Annet 

overflatevann 

MAC-EQS(4) 

Innlands 

overflatevann 

(3) 

MAC-EQS(4) 

Annet 

overflatevann 

EQS 

Biota(12) 

9b DDT samlet(7), 

(9) 

ikke relevant 0,025 0,025 ikke relevant ikke relevant  

para-para-

DDT(7) 

50-29-3 0,01 0,01 ikke relevant ikke relevant  

10 1,2-dikloretan 107-06-2 10 10 ikke relevant ikke relevant  

11 Diklormetan 75-09-2 20 20 ikke relevant ikke relevant  

12 Di(2-etylheksyl)-

ftalat (DEHP) 

117-81-7 1,3 1,3 ikke relevant ikke relevant  

13 Diuron 330-54-1 0,2 0,2 1,8 1,8  

14 Endosulfan 115-29-7 0 005 0,0005 0,01 0 004  

15 Fluoranten 206-44-0 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30 

16 Heksaklorbenzen 118-74-1   0,05 0,05 10 

17 Heksaklor-

butadien 

87-68-3   0,6 0,6 55 

18 Heksaklor-

sykloheksan 

608-73-1 0,02 0 002 0,04 0,02  

19 Isoproturon 34123-59-6 0,3 0,3 1,0 1,0  

20 Bly og 

blyforbindelser 

7439-92-1 1,2(13) 1,3 14 14  

21 Kvikksølv og 

kvikksølv-

forbindelser 

7439-97-6   0,07 0,07 20 

22 Naftalen 91-20-3 2 2 130 130  

23 Nikkel og 

nikkel-

forbindelser 

7440-02-0 4(13) 8,6 34 34  

24 Nonylfenoler 

(4-nonylfenol) 

84852-15-3 0,3 0,3 2,0 2,0  

25 Oktylfenoler 

((4-(1,1′,3,3′-

tetrametyl-

butyl)-fenol)) 

140-66-9 0,1 0,01 ikke relevant ikke relevant  

26 Pentaklorbenzen 608-93-5 0,007 0,0007 ikke relevant ikke relevant  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Nr. Stoffets navn 
CAS-

nummer(1) 

AA-EQS(2) 

Innlands 

overflatevann 

(3) 

AA-EQS(2) 

Annet 

overflatevann 

MAC-EQS(4) 

Innlands 

overflatevann 

(3) 

MAC-EQS(4) 

Annet 

overflatevann 

EQS 

Biota(12) 

27 Pentaklorfenol 87-86-5 0,4 0,4 1 1  

28 Polysykliske 

aromatiske 

hydrokarboner 

(PAH)(11) 

ikke relevant ikke relevant ikke relevant ikke relevant ikke relevant  

Benzo(a)pyren 50-32-8 1,7 × 10–4 1,7 × 10–4 0,27 0,027 5 

Benzo(b)fluoran-

ten 

205-99-2 se fotnote 11 se fotnote 11 0,017 0,017 se fotnote 11 

Benzo(k)fluoran-

ten 

207-08-9 se fotnote 11 se fotnote 11 0,017 0,017 se fotnote 11 

Benzo(g,h,i)-

perylen 

191-24-2 se fotnote 11 se fotnote 11 8,2 × 10-3 8,2 × 10–4 se fotnote 11 

Indeno(1,2,3-

cd)pyren 

193-39-5 se fotnote 11 se fotnote 11 ikke relevant ikke relevant se fotnote 11 

29 Simazin 122-34-9 1 1 4 4  

29a Tetraklore-

tylen(7) 

127-18-4 10 10 ikke relevant ikke relevant  

29b Trikloretylen(7) 79-01-6 10 10 ikke relevant ikke relevant  

30 Tributyltinn-

forbindelser 

(tributyltinn-

kation) 

36643-28-4 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015  

31 Triklorbenzener 12002-48-1 0,4 0,4 ikke relevant ikke relevant  

32 Triklormetan 67-66-3 2,5 2,5 ikke relevant ikke relevant  

33 Trifluralin 1582-09-8 0,03 0,03 ikke relevant ikke relevant  

34 Dikofol 115-32-2 1,3 × 10-3 3,2 × 10-5 ikke 

relevant(10) 

ikke 

relevant(10) 

33 

35 Perfluoroktan-

sulfonsyre og 

dens derivater 

(PFOS) 

1763-23-1 6,5 × 10-4 1,3 × 10-4 36 7,2 9,1 

36 Kinoksyfen 124495-18-7 0,15 0 015 2,7 0,54  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Nr. Stoffets navn 
CAS-

nummer(1) 

AA-EQS(2) 

Innlands 

overflatevann 

(3) 

AA-EQS(2) 

Annet 

overflatevann 

MAC-EQS(4) 

Innlands 

overflatevann 

(3) 

MAC-EQS(4) 

Annet 

overflatevann 

EQS 

Biota(12) 

37 Dioksiner og 

dioksinlignende 

forbindelser 

Se fotnote 

10 i vedlegg 

X til direktiv 

2000/60/EF 

  ikke relevant ikke relevant Summen av 

PCDD+PCDF 

+PCB-DL 

0,0065 μg.kg–1  

TEQ(14) 

38 Aklonifen 74070-46-5 0,12 0 012 0,12 0 012  

39 Bifenoks 42576-02-3 0 012 0,0012 0,04 0 004  

40 Cybutryne 28159-98-0 0,0025 0,0025 0,016 0,016  

41 Cypermetrin 52315-07-8 8 × 10-5 8 × 10-6 6 × 10–4 6 × 10-5  

42 Diklorvos 62-73-7 6 × 10-4 6 × 10-5 7 × 10–4 7 × 10-5  

43 Heksabrom-

syklododekaner 

(HBCDD) 

Se fotnote 

12 i vedlegg 

X til direktiv 

2000/60/EF 

0,0016 0,0008 0,5 0,05 167 

44 Heptaklor og 

heptaklorepoksid 

76-44-

8/1024-57-3 

2 × 10-7 1 × 10-8 3 × 10-4 3 × 10-5 6,7 × 10-3 

45 Terbutryn 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034  

(1) CAS: CAS-nummer (Chemicals Abstracts Service). 

(2) Denne parameteren er miljøkvalitetsstandarden uttrykt som en årlig gjennomsnittsverdi (AA-EQS). Med mindre noe annet er 

angitt, får den anvendelse på den samlede konsentrasjonen av alle isomerer. 

(3) Innlands overflatevann omfatter elver og innsjøer og tilknyttede kunstige eller sterkt endrede forekomster av vann. 

(4) Denne parameteren er miljøkvalitetsstandarden uttrykt som høyeste tillatte konsentrasjon (MAC-EQS). Når verdien MAC-EQS er 

merket som «ikke relevant», anses AA-EQS-verdiene som vern mot kortvarige forurensningstopper i kontinuerlige utslipp siden de 

er betydelig lavere enn verdiene som er avledet på grunnlag av den akutte giftigheten. 

(5) For gruppen av prioriterte stoffer som omfattes av bromerte difenyletere (nr. 5), viser EQS til summen av konsentrasjoner av 

luktforbindelser med nummer 28, 47, 99, 100, 153 og 154. 

(6) For kadmium og kadmiumforbindelser (nr. 6) avhenger EQS-verdiene av vannets hardhet, som inndeles i fem klasser (klasse 1: 

< 40 mg CaCO3/l, klasse 2: 40 to < 50 mg CaCO3/l, klasse 3: 50 to < 100 mg CaCO3/l, klasse 4: 100 to < 200 mg CaCO3/l og 

klasse 5: ≥ 200 mg CaCO3/l). 

(7) Dette stoffet er ikke et prioritert stoff, men et av de andre forurensende stoffene der miljøkvalitetsstandardene er identiske med de 

som er fastsatt i lovgivningen som kom til anvendelse før 13. januar 2009. 

(8) Indikatorparameter angis ikke for denne gruppen av stoffer. Indikatorparametrene skal defineres på grunnlag av analysemetoden. 

(9) «DDT samlet» omfatter summen av isomerene 1,1,1-triklor-2,2 bis (p-klorofenyl) etan (CAS-nummer 50-29-3; EU-nummer  

200-024-3); 1,1,1-triklor-2 (o-klorfenyl)-2-(p-klorfenyl) etan (CAS-nummer 789-02-6; EU-nummer 212-332-5); 1,1-diklor-2,2 bis 

(p-klorfenyl) etylen (CAS-nummer 72-55-9; EU-nummer 200-784-6); og 1,1-diklor-2,2 bis (p-klorfenyl) etan (CAS-nummer  

72-54-8; EU-nummer 200-783-0). 

(10) Det foreligger ikke tilstrekkelige opplysninger til at det kan fastsettes en MAC-EQS for disse stoffene. 

(11) For denne gruppen av prioriterte stoffer, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) (nr. 28), gjelder EQS for biota og 

tilsvarende AA-EQS i vann for konsentrasjonen av benzo(a)pyren, hvis toksisitet de er basert på. Benzo(a)pyren kan anses som 

markør for de øvrige PAH-ene, og derfor er det bare nødvendig å overvåke benzo(a)pyren med sikte på sammenligning med EQS 

for biota eller de tilsvarende AA-EQS i vann. 

(12) EQS for biota gjelder for fisk, med mindre noe annet er angitt. Et alternativt biotatakson eller en annen matrise kan overvåkes i 

stedet, forutsatt at den anvendte EQS gir et tilsvarende vernenivå. For stoff nr. 15 (fluoranten) og 28 (PAH-er) gjelder EQS for 

biota for krepsdyr og bløtdyr Overvåking av fluoranten og PAH-er i fisk er ikke hensiktsmessig med sikte på vurdering av den 

kjemiske tilstanden. For stoff nr. 37 (dioksiner og dioksinlignende forbindelser) gjelder EQS for biota for fisk, krepsdyr og bløtdyr, 

i samsvar med avsnitt 5.3 i vedlegget til forordning (EU) nr. 1259/2011 av 2. desember 2011 om endring av kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdier for dioksiner, dioksinlignende PCB og ikke-dioksinlignende PCB i næringsmidler 

(EUT L 320 av 3.12.2011, s. 18). 

(13) Disse EQS gjelder for biotilgjengelige konsentrasjoner av stoffene. 

(14) PCDD: polyklorerte dibenzo-p-dioksiner; PCDF: polyklorerte dibenzofuraner; PCB-DL: dioksinlignende polyklorerte bifenyler; 

TEQ: toksisitetsekvivalenter ifølge Verdens helseorganisasjons toksisitetsekvivalensfaktorer fra 2005.» 
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 20. september 2013 

om fastsettelse av verdiene for klassifiseringene i medlemsstatenes overvåkingssystemer som et 

resultat av interkalibreringen, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF, og om 

oppheving av vedtak 2008/915/EF 

[meddelt under nummer K(2013) 5915] 

(2013/480/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme 

for fellesskapstiltak på området vannpolitikk(1), særlig 

avsnitt 1.4.1 ix) i vedlegg V, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) ii) i direktiv 

2000/60/EF skal medlemsstatene verne, forbedre og 

gjenopprette alle forekomster av overflatevann med 

sikte på å oppnå en god overflatevannstilstand senest 

15 år etter ikrafttredelsen av direktivet, med visse 

unntak i samsvar med bestemmelsene i vedlegg V til 

direktivet. I henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) iii) i 

direktiv 2000/60/EF skal medlemsstatene verne og 

forbedre alle kunstige og sterkt endrede vannfore-

komster med sikte på å oppnå et godt økologisk 

potensial og en god kjemisk overflatevannstilstand 

senest 15 år etter ikrafttredelsen av direktivet, med visse 

unntak og i samsvar med bestemmelsene i vedlegg V.  

I samsvar med avsnitt 1.4.1 i) i vedlegg V til direktiv 

2000/60/EF skal henvisninger til økologisk tilstand 

forstås som henvisninger til økologisk potensial når det 

gjelder kunstige og sterkt endrede vannforekomster. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 226 av 8.10.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 195/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 

av 30.7.2015, s. 49. 

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1. 

2)  Ved interkalibreringen anvendes en harmonisert 

tilnærming for å definere et av de viktigste miljømålene 

i direktiv 2000/60/EF, nemlig god økologisk tilstand. 

3)  I avsnitt 1.4.1 i vedlegg V til direktiv 2000/60/EF er det 

fastsatt en framgangsmåte for å sikre sammenlign-

barheten mellom medlemsstatenes biologiske over-

våkingsresultater som en sentral del av klassifiseringen 

av økologisk tilstand. I den forbindelse skal medlems-

statenes biologiske overvåkingsresultater og klassifi-

seringene i deres overvåkingssystem sammenlignes 

gjennom et interkalibreringsnett bestående av over-

våkingssteder i hver medlemsstat og i hver økoregion i 

Unionen. I henhold til direktiv 2000/60/EF skal 

medlemsstatene, i den grad det er mulig, samle inn 

nødvendige opplysninger om de stedene som inngår i 

interkalibreringsnettet, slik at det er mulig å vurdere om 

klassifiseringene i det nasjonale overvåkingssystemet 

stemmer overens med standarddefinisjonene i avsnitt1.2 

i vedlegg V til direktiv 2000/60/EF, og om resultatene 

av klassifiseringene i overvåkingssystemene er sammen-

lignbare medlemsstatene imellom. 

4)  For å kunne utføre interkalibreringen er medlemsstatene 

inndelt i geografiske interkalibreringsgrupper bestående 

av medlemsstater som har de samme bestemte typene 

forekomst av overflatevann, som definert i avsnitt 2 i 

vedlegget til kommisjonsvedtak 2005/646/EF av 

17. august 2005 om innføring av eit register over stader 

som skal danne eit interkalibreringsnett i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF(2).  

  

(2) EUT L 243 av 19.9.2005, s. 1. 

2021/EØS/40/54 
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5)  I avsnitt 1.4.1 i vedlegg V til direktiv 2000/60/EF er det 

angitt at interkalibreringen skal utføres med hensyn til 

biologiske faktorer og at klassifiseringsultatene fra de 

nasjonale overvåkingssystemene skal sammenlignes for 

hver biologisk faktor og for hver felles type forekomst 

av overflatevann blant medlemsstatene i samme 

geografiske interkalibreringsgruppe, og det skal 

vurderes om resultatene er i samsvar med standard-

definisjonene i avsnitt 1.2 i vedlegg V til direktiv 

2000/60/EF. 

6)  Kommisjonen har støttet to faser i arbeidet med 

interkalibreringen med hjelp fra instituttet for miljø og 

bærekraft under Det felles forskningssenter. 

7)  Innenfor rammen av den felles gjennomføringsstrategi 

for rammedirektivet om vann er det utarbeidet tre 

veiledningsdokumenter (nr. 6(1) og 14 (to versjoner)(2)) 

for å gjøre arbeidet med interkalibreringen lettere. De 

gir en oversikt over hovedprinsippene og retningslinjer 

for interkalibreringen, herunder frister og rapporte-

ringskrav. 

8)  I 2007 hadde Kommisjonen mottatt interkalibrerings-

resultater for en rekke biologiske kvalitetsfaktorer. De 

inngikk i kommisjonsvedtak 2008/915/EF av 

30. oktober 2008 om fastsettelse av verdiene for 

klassifiseringene i medlemsstatenes overvåkings-

systemer som et resultat av interkalibreringen, i samsvar 

med europaråds- og rådsdirektiv 2000/60/EF(3), som 

angir verdiene av de klassegrensene som medlems-

statene bør bruke i klassifiseringene i sine nasjonale 

overvåkingssystemer. Resultatene av den første fasen av 

interkalibreringen var ufullstendige ettersom ikke alle 

biologiske kvalitetsfaktorer var omfattet. Det var 

imidlertid nødvendig å godkjenne de tilgjengelige 

resultatene av interkalibreringen for å kunne informere 

om utviklingen av de første forvaltningsplanene for 

nedbørfelt og tiltaksprogrammer i henhold til artikkel 11 

og 13 i direktiv 2000/60/EF.  

9)  Resultatene av denne første fasen av interkalibreringen 

ble godkjent ved vedtak 2008/915/EF. Disse resultatene 

ble innarbeidet midlertidig med en forståelse av at 

ytterlige interkalibreringsresultater skulle inngå i en ny 

  

(1) Felles gjennomføringsstrategi for rammedirektivet om vann 

(2000/60/EF), veiledningsdokument nr. 6, Towards a Guidance on 

Establishment of the Intercalibration Network and the Process on 

the Intercalibration Exercise, De europeiske fellesskap, 2003. 

ISBN 92-894-5126-2 

(2) Felles gjennomføringsstrategi for rammedirektivet om vann 

(2000/60/EF), veiledningsdokument nr. 14. Guidance document on 

the Intercalibration Process 2004–2006, ISBN 92-894-9471-9. 

Felles gjennomføringsstrategi for rammedirektivet om vann 

(2000/60/EF), veiledningsdokument nr. 14. Guidance document on 

the Intercalibration Process 2008-2011. ISBN: 978-92-79-18997-5 

(3) EUT L 332 av 10.12.2008, s. 20. 

beslutning når medlemsstatene har framlagt relevante 

opplysninger i samsvar med avsnitt 1.4.1 i vedlegg V til 

direktiv 2000/60/EF. 

10)  For å fylle hullene og forbedre sammenlignbarheten av 

interkalibreringsresultatene før andre fase av forvalt-

ningsplanene for nedbørfelt i 2015, iverksatte Kommi-

sjonen andre fase av interkalibreringen. 

11)  I vedlegg I til denne beslutning redegjøres det for 

resultatene av interkalibreringen, der interkalibreringen 

har vært vellykket med de tekniske mulighetene som 

finnes i dag. 

12)  I vedlegg II til denne beslutning redegjøres det for 

resultatene av interkalibreringen, der interkalibreringen 

har vært delvis vellykket. Alle nødvendige faser av 

interkalibreringen skal avsluttes, slik at resultatene kan 

innarbeides i en ny beslutning. Disse resultatene er 

dermed midlertidige. 

13)  Medlemsstatene bør avslutte interkalibreringen innen 

22. desember 2016, slik at Kommisjonen kan flytte 

resultatene i vedlegg I og II til denne beslutning, til ett 

vedlegg til en ny beslutning. Disse resultatene vil 

deretter kunne danne grunnlag for tredje fase av 

forvaltningsplanene for nedbørfelt.  

14)  Alle nødvendige faser av interkalibreringen bør 

avsluttes innen 22. desember 2016 også for geografiske 

interkalibreringsgrupper og biologiske kvalitetsfaktorer 

der det ennå ikke finnes noen interkalibreringsresultater 

som kan innarbeides i denne beslutning. Disse 

resultatene vil heretter også kunne innarbeides i en ny 

beslutning og anvendes i tredje fase av forvaltnings-

planene for nedbørfelt. 

15)  Selv om interkalibreringen i henhold til direktiv 

2000/60/EF skal utføres med hensyn til biologiske 

faktorer, kan enkelte parametrer (f.eks. klorofyll a eller 

dybdegrenser for makroalger og dekkfrøede planter) i 

visse tilfeller anses å være representative for en 

biologisk kvalitetsfaktor i sin helhet. I slike tilfeller 

angis resultatene av interkalibreringen i vedlegg I. 

16)  I noen tilfeller har medlemsstatene utviklet særskilte 

metoder som omfatter bare en del av en biologisk 

kvalitetsfaktor (f.eks. særskilt metode for makrofytter 

og bunnvegetasjon for kvalitetsfaktoren «markrofytter 

og bunnvegetasjon»). I tilfeller der interkalibreringen 

for slike biologiske delkvalitetsfaktorer er avsluttet med 

vellykket resultat, innarbeides resultatene av inter-

kalibreringen i vedleggene og identifiseres som en 

biologisk delkvalitetsfaktor.  
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17)  Resultatene av interkalibreringen bør vise til vannfore-

komsters økologiske tilstand. Dersom vannforekomster 

som tilsvarer de interkalibrerte typene, utpekes som 

sterkt endrede vannforekomster i henhold til artikkel 4 

nr. 3 i direktiv 2000/60/EF, kan resultatene i vedlegg I 

og II til denne beslutning brukes til å utlede deres gode 

økologiske potensial, idet det tas hensyn til fysiske 

forandringer og tilhørende bruk av vann, i samsvar med 

standarddefinisjonene i avsnitt 1.2.5 i vedlegg V til 

direktiv 2000/60/EF. 

18)  Medlemsstatene skal overføre resultatene av inter-

kalibreringen til sine nasjonale klassifiseringssystemer 

for å fastsette grensene mellom høy og god tilstand og 

mellom god og moderat tilstand, for alle nasjonale 

typer. 

19)  De opplysningene som blir tilgjengelige ved 

opprettelsen av overvåkingsprogrammene i henhold til 

artikkel 8 i direktiv 2000/60/EF og den gjennomgåelsen 

og ajourføringen av nedbørfeltdistriktenes egenskaper 

som er fastsatt i artikkel 5 i direktiv 2000/60/EF, kan 

avdekke ny kunnskap som igjen kan føre til at 

medlemsstatenes overvåkings- og klassifiserings-

systemer blir tilpasset den vitenskapelige og tekniske 

utvikling, og til slutt til en gjennomgåelse av 

interkalibreringsresultatene for å forbedre systemenes 

kvalitet. 

20)  Vedtak 2008/915/EF bør derfor oppheves og erstattes. 

21)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 21 nr. 1 i direktiv 

2000/60/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1.  Med hensyn til avsnitt 1.4.1 iii) i vedlegg V til direktiv 

2000/60/EF skal medlemsstatene for klassifiseringen i 

overvåkingssystemene bruke de verdiene for klassegrenser som 

er fastsatt i vedlegg I og II til denne beslutning. 

2.  Medlemsstatene skal innen 22. desember 2016 avslutte 

alle nødvendige faser av interkalibreringen for de resultatene 

som angis i vedlegg II til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Vedtak 2008/915/EF oppheves. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 20. september 2013. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

 ______  
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VEDLEGG I 

VANNKATEGORI: ELVER 

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Alpene 

Beskrivelse av alminnelige interkalibreringstyper 

Type Beskrivelse av elv Nedbørfelt (km2) 
Høyde og 

geomorfologi 
Alkalitet Strømningsforhold 

R-A1 Foralpin, liten til 

middels stor, 

høyereliggende, 

kalkholdig 

10–1 000 800–2 500 m 

(nedbørfelt), 

steinblokk/stor 

rullestein 

høy (men ikke 

ekstremt høy) 

alkalitet 

 

R-A2 Liten til middels stor, 

høyereliggende, 

kiselholdig 

10–1 000 500–1 000 m 

(største høyde for 

nedbørfelt 

3 000 m, 

gjennomsnittlig 

1 500 m), 

steinblokk 

Ikke-kalkholdig 

(granitt, 

omdannet), 

middels til lav 

alkalitet 

Strømningsforhold 

betinget av snø/is 

Land med samme interkalibrerte typer: 

Type R-A1: Tyskland, Østerrike, Frankrike, Italia, Slovenia 

Type R-A2: Østerrike, Frankrike, Italia, Spania 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ALPENE — ELVER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Virvelløse bunndyr 

Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Type R-A1 

Østerrike Vurdering av biologiske kvalitetsfaktorer – 

virvelløse bunndyr [Erhebung der biologischen 

Qualitätselemente – Teil Makrozoobenthos 

(Detaillierte MZB-Methode)] 0,80 0,60 

Frankrike Fransk klassifisering DCE Indice Biologique 

Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 

og arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié 

relatif aux méthodes et critères d’évaluation de 

l’état écologique {…} des eaux de surface 0,93 0,79 

Tyskland PERLODES – Bewertungsverfahren von 

Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos 0,80 0,60 

Italia MacrOper, basert på STAR Intercalibration 

Common Metric Index (STAR_ICMi) 0,97 0,73 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja rek z 

bentoškimi nevretenčarji v Sloveniji (system til 

vurdering av elvers økologiske tilstand ved hjelp 

av virvelløse bunndyr i Slovenia) 0,80 0,60 

Type R-A2 

Østerrike Vurdering av biologiske kvalitetsfaktorer – 

virvelløse bunndyr [Erhebung der biologischen 

Qualitätselemente – Teil Makrozoobenthos 

(Detaillierte MZB-Methode)] 0,80 0,60 
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Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Frankrike (Alpene) Fransk klassifisering DCE Indice Biologique 

Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 

og arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié 

relatif aux méthodes et critères d’évaluation de 

l’état écologique {…} des eaux de surface 0,93 0,71 

Frankrike 

(Pyrineene) 

Fransk klassifisering DCE Indice Biologique 

Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 

og arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié 

relatif aux méthodes et critères d’évaluation de 

l’état écologique {…} des eaux de surface 0,94 0,81 

Italia MacrOper, basert på STAR Intercalibration 

Common Metric Index (STAR_ICMi) 0,95 0,71 

Spania Iberian BMWP (IBMWP) 0,83 0,53 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ALPENE — ELVER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Makrofytter og bunnvegetasjon 

Biologisk delkvalitetsfaktor: Bunnvegetasjon 

Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Type R-A1 

Østerrike Vurdering av biologiske kvalitetsfaktorer – 

bunnvegetasjon [Leitfaden zur Erhebung der 

biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – 

Fließgewässer/Phytobenthos] 0,88 0,56 

Frankrike IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR 

NF-T-90-354, desember 2007. Arrêté ministériel 

du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et 

critères d’évaluation de l’état écologique {…} des 

eaux de surface 0,94 0,78 

Tyskland Verfahrensanleitung für die ökologische 

Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der 

EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und 

Phytobenthos (Phylib), Modul Diatomeen 0,735 0,54 

Italia ICMi (Intercalibration Common Metric) Index 

(Mancini & Sollazzo, 2009, Phytobenthos 

Intercalibration Common Metric (pICM: Kelly et 

al., 2009) 0,87 0,70 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja rek s 

fitobentosom in makrofiti v Sloveniji; fitobentos 

(system til vurdering av elvers økologiske tilstand 

ved hjelp av bunnvegetasjon og makrofytter i 

Slovenia; bunnvegetasjon) 0,80 0,60 
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Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Type R-A2 

Østerrike Vurdering av biologiske kvalitetsfaktorer – 

bunnvegetasjon [Leitfaden zur Erhebung der 

biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – 

Fließgewässer/Phytobenthos] 0,88 0,56 

Frankrike IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR 

NF-T-90-354, desember 2007. Arrêté ministériel 

du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et 

critères d’évaluation de l’état écologique {…} des 

eaux de surface 0,94 0,78 

Spania IPS (Coste in Cemagref, 1982) 0,94 0,74 

Italia ICMi (Intercalibration Common Metric) Index 

(Mancini & Sollazzo, 2009, Phytobenthos 

Intercalibration Common Metric (pICM: Kelly et 

al., 2009) 0,85 0,64 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ALPENE — ELVER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Makrofytter og bunnvegetasjon 

Biologisk delkvalitetsfaktor: Makrofytter 

IKKE RELEVANT 

VANNKATEGORI: ELVER 

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Sentral-Europa/østersjøområdet 

Beskrivelse av alminnelige interkalibreringstyper 

Type Beskrivelse av elv Nedbørfelt (km2) Høyde og geomorfologi Alkalitet (meq/l) 

R-C1 Liten, lavland, kiselholdig 

sand 

10–100 Lavland, dominert av 

sandsubstrat (liten 

partikkelstørrelse), 3–8 m bredde 

(breddfull størrelse) 

> 0,4 

R-C2 Liten, lavland, kiselholdig – 

stein 

10–100 Lavland, steinmateriale 

3–8 m bredde (breddfull 

størrelse) 

< 0,4 

R-C3 Liten, middels høyde, 

kiselholdig 

10–100 Middels høyde, stein (granitt) – 

grussubstrat, 2–10 m bredde 

(breddfull størrelse) 

< 0,4 

R-C4 Middels stor, lavland, blandet 100-1 000 Lavland, sand- til grussubstrat, 

8–25 m bredde (breddfull 

størrelse) 

> 0,4 

R-C5 Stor, lavland, blandet 1 000–10 000 Lavland, barbesone, variasjon i 

strømningshastighet, største 

høyde for nedbørfelt: 800 m, 

> 25 m bredde (breddfull 

størrelse) 

> 0,4 

R-C6 Liten, lavland, kalkholdig 10–300 Lavland, grussubstrat (kalkstein), 

bredde 3–10 m (breddfull 

størrelse) 

> 2 

Land med samme interkalibrerte typer: 

Type R-C1: Belgia (Flandern), Belgia (Vallonia), Tyskland, Danmark, Frankrike, Italia, Litauen, Nederland, Polen, 

Sverige, Det forente kongerike 
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Type R-C2: Spania, Frankrike, Irland, Portugal, Sverige, Det forente kongerike 

Type R-C3: Østerrike, Belgia (Vallonia), Tsjekkia, Tyskland, Polen, Portugal, Spania, Sverige, Frankrike, Latvia, 

Luxembourg, Det forente kongerike 

Type R-C4: Belgia (Flandern), Belgia (Vallonia), Tsjekkia, Tyskland, Danmark, Estland, Spania, Frankrike, Irland, 

Italia, Litauen, Luxembourg, Nederland, Polen, Sverige, Det forente kongerike 

Type R-C5: Belgia (Vallonia), Tsjekkia, Estland, Frankrike, Tyskland, Spania, Irland. Italia, Latvia, Litauen, 

Luxembourg, Nederland, Polen, Sverige, Det forente kongerike 

Type R-C6: Belgia (Vallonia), Danmark, Estland, Spania, Frankrike, Irland, Italia, Polen, Litauen, Luxembourg, 

Sverige, Det forente kongerike 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN SENTRAL-

EUROPA/ØSTERSJØOMRÅDET — ELVER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Virvelløse bunndyr 

Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Følgende resultater gjelder for alle typer som beskrives ovenfor. 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Østerrike 
Vurdering av biologiske kvalitetsfaktorer – 

virvelløse bunndyr 0,80 0,60 

Belgia (Flandern) Flamsk multimetrisk indeks for virvelløse 

makrodyr (MMIF) 0,90 0,70 

Belgia (Vallonia) Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) 

(Norme AFNOR NF T 90 350, 1992) og Arrêté du 

Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 

relatif à l’identification, à la caractérisation et à la 

fixation des seuils d’état écologique applicables 

aux masses d’eau de surface et modifiant le 

Livre II du Code de l’Environnement, contenant le 

Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012 

0,97 (type R-C3, R-

C5, R-C6) 

0,94 (type R-C1) 

0,74 (type R-C3, R-

C5, R-C6) 

0,75 (type R-C1) 

Tsjekkia Tsjekkisk system til vurdering av elvers 

økologiske tilstand ved hjelp av virvelløse 

makrodyr som lever på bunnen 0,80 0,60 

Danmark Danish Stream Fauna Index (DSFI) (dansk indeks 

for dyreliv i vassdrag) 1,00 0,71 

Estland Estisk vurdering av overflatevannets økologiske 

tilstand – virvelløse makrodyr i elver 0,90 0,70 

Tyskland PERLODES – Bewertungsverfahren von 

Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos 0,80 0,60 

Frankrike Fransk klassifisering DCE Indice Biologique 

Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 

og arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié 

relatif aux méthodes et critères d’évaluation de 

l’état écologique {…} des eaux de surface 0,94 0,80 

Irland Quality Rating System (Q-value) (kvalitetsmer-

kingssystem) 0,85 0,75 

Italia MacrOper, basert på STAR_ICM indeksberegning 0,96 0,72 

Luxembourg Luxembourgs klassifisering DCE Indice 

Biologique Global Normalisé (IBGN) 1992, 

AFNOR NF-T-90-350 og circulaire DCE 2007/22 

MEDD/DE/MAGE/BEMA 07/no 4 du 11 avril 2007 0,96 0,72 
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Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Nederland KRW-maatlat 0,80 0,60 

Polen RIVECOmacro til vurdering av elvers økologiske 

tilstand ved hjelp av virvelløse makrodyr som 

lever på bunnen 

(multimetrisk indeks for virvelløse makrodyr, 

basert på STAR_ICM) 0,91 (type RC1) 0,72 (type RC1) 

Spania METI 0,93 0,70 

Sverige DJ-indeks (Dahl & Johnson 2004) 0,80 0,60 

Det forente 

kongerike 

River Invertebrate Classification Tool (RICT) – 

WHPT (klassifisering av elver ved hjelp av 

virvelløse dyr) 0,97 0,86 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN SENTRAL-

EUROPA/ØSTERSJØOMRÅDET — ELVER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Makrofytter og bunnvegetasjon 

Biologisk delkvalitetsfaktor: Makrofytter 

Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer Type 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense 

mellom høy og 

god 

Grense mellom 

god og moderat 

Østerrike AIM for Rivers (Austrian Index Macrophytes for 

rivers) (østerriksk makrofyttindeks for elver) 

RC-3 0,875 0,625 

Belgia (Flandern) MAFWAT – flamsk system til vurdering av 

makrofytter R-C1 0,80 0,60 

Belgia (Vallonia) IBMR-WL – Biologisk maktrofyttindeks for 

elver (Arrêté du Gouvernement wallon du 

13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la 

caractérisation et à la fixation des seuils d’état 

écologique applicables aux masses d’eau de 

surface et modifiant le Livre II du Code de 

l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. 

Moniteur belge 12.10.2012) R-C3 0,925 0,607 

Danmark DSPI – Danish Stream Plant Index (dansk 

planteindeks for vassdrag) 

R-C1 0,70 0,50 

R-C4 0,70 0,50 

Tyskland Verfahrensanleitung für die ökologische 

Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung 

der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten 

und Phytobenthos (Phylib), Modul Makrophyten 

R-C1 0,745 0,495 

R-C3 0,80 0,55 

R-C4 0,575 0,395 

Frankrike Fransk standard NF T90-395 (2003-10-01). 

Qualité de l’eau – Détermination de l’indice 

biologique macrophytique en rivière (IBMR) 

(biologisk makrofyttindeks for elver) 

R-C3 0,93 0,79 

R-C4 0,905 0,79 

Irland MTR – IE – Mean Trophic Ranking (gjennom-

snittlig trofisk rangering) R-C4 0,74 0,62 
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Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer Type 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense 

mellom høy og 

god 

Grense mellom 

god og moderat 

Italia IBMR – IT – biologisk makrofyttindeks for elver R-C1 0,90 0,80 

R-C4 0,90 0,80 

Luxembourg IBMR – LU – biologisk makrofyttindeks for 

elver 

R-C3 0,89 0,79 

R-C4 0,89 0,79 

Polen MIR – makrofyttindeks for elver R-C1 0,90 0,65 

R-C3 0,91 0,684 

R-C4 0,90 0,65 

Det forente 

kongerike 

LEAFPACS – økologisk klassifisering av elver 

ved hjelp av makrofytter 

R-C1 0,80 0,60 

R-C3 0,80 0,60 

R-C4 0,80 0,60 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN SENTRAL-

EUROPA/ØSTERSJØOMRÅDET — ELVER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Makrofytter og bunnvegetasjon 

Biologisk delkvalitetsfaktor: Bunnvegetasjon 

Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer Type 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense 

mellom høy og 

god 

Grense mellom 

god og moderat 

Østerrike Vurdering av biologiske kvalitetsfaktorer – 

bunnvegetasjon [Leitfaden zur Erhebung der 

biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – 

Fließgewässer/Phytobenthos] 

Alle typer, 

høyde 

< 500 m 0,70 0,42 

Alle typer, 

høyde 

> 500 m 0,71 0,43 

Belgia (Flandern) Proportions of Impact-Sensitive and Impact-

Associated Diatoms (PISIAD) (forholdet mellom 

forurensningsfølsomme og -tolerante kiselalger) Alle typer 0,80 0,60 

Belgia (Vallonia) IPS (Coste, in CEMAGREF, 1982; Lenoir & 

Coste, 1996 og Arrêté du Gouvernement wallon 

du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à 

la caractérisation et à la fixation des seuils d’état 

écologique applicables aux masses d’eau de 

surface et modifiant le Livre II du Code de 

l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. 

Moniteur belge 12.10.2012) Alle typer 0,98 0,73 

Estland Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) Alle typer 0,85 0,70 

Frankrike IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR 

NF-T-90-354, desember 2007. Arrêté ministériel 

du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes 

et critères d’évaluation de l’état écologique {…} 

des eaux de surface Alle typer 0,94 0,78 
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Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer Type 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense 

mellom høy og 

god 

Grense mellom 

god og moderat 

Tyskland Verfahrensanleitung für die ökologische 

Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung 

der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten 

und Phytobenthos (Phylib), Modul Diatomeen 

R-C1 0,67 0,43 

R-C3 0,67 0,43 

R-C4 0,61 0,43 

R-C5 0,73 0,55 

Irland Revidert utgave av Trophic Diatom Index (TDI) 

(trofisk kiselalgeindeks) Alle typer 0,93 0,78 

Italia ICMi (Intercalibration Common Metric) Index 

(Mancini & Sollazzo, 2009, Phytobenthos 

Intercalibration Common Metric (pICM: Kelly et 

al., 2009) Alle typer 0,84 0,65 

Luxembourg Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) Alle typer 0,90 0,70 

Nederland KRW-maatlat Alle typer 0,80 0,60 

Polen Indeks Okrzemkowy IO dla rzek (kiselalgeindeks 

for elver) Alle typer 0,80 0,58 

Spania Multimetrisk kiselalgeindeks (MDIAT) R-C2, R-C3, 

R-C4 0,93 0,70 

Sverige Svenske vurderingsmetoder, svenske EPA-regler 

(NFS 2008:1) basert på Indice de Polluo-

sensibilité Spécifique (IPS) Alle typer 0,89 0,74 

Det forente 

kongerike 

Diatom Assessment for River Ecological Status 

(DARLEQ2) (vurdering av elvers økologiske 

tilstand ved hjelp av kiselalger) Alle typer 1,00 0,75 

VANNKATEGORI: ELVER 

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Øst-Europa 

Beskrivelse av alminnelige interkalibreringstyper 

Type Beskrivelse av elv Økoregion 
Nedbørfelt 

(km2) 
Høyde (m) Geologi Substrat 

R-E1a Karpatene, liten til 

middels stor, middels 

høyde 

10 10–1 000 500–800 Blandet  

R-E1b Karpatene, liten til 

middels stor, middels 

høyde 

10 10–1 000 200–500 Blandet  

R-E2 Sletter: middels stor, 

lavland 

11 og 12 100–1 000 < 200 Blandet Sand og silt 

R-E3 Sletter: stor, lavland 11 og 12 > 1 000 < 200 Blandet Sand, silt og 

grus 

R-E4 Sletter: middels stor, 

middels høyde 

11 og 12 100–1 000 200–500 Blandet Sand og grus 

R-EX4 Stor, middels høyde 10, 11 og 12 > 1 000 200–500 Blandet Grus og 

steinblokk 

R-EX5 Sletter: liten, lavland 11 og 12 10–100 < 200 Blandet Sand og silt 
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Type Beskrivelse av elv Økoregion 
Nedbørfelt 

(km2) 
Høyde (m) Geologi Substrat 

R-EX6 Sletter: liten, middels 

høyde 

11 og 12 10–100 200–500 Blandet Grus 

R-EX7 Balkan: liten, kalkholdig, 

middels høyde 

5 10–100 200–500 Kalkholdig Grus 

R-EX8 Balkan: liten til middels 

stor, kalkholdig, 

karstkilde 

5 10–1 000  Kalkholdig Grus, sand og 

silt 

Land med samme interkalibrerte typer: 

Type R-E1a: Bulgaria, Tsjekkia, Romania, Slovakia 

Type R-E1b: Bulgaria, Tsjekkia, Ungarn, Romania, Slovakia 

Type R-E2: Bulgaria, Tsjekkia, Ungarn, Romania, Slovakia 

Type R-E3: Bulgaria, Tsjekkia, Ungarn, Romania, Slovakia 

Type R-E4: Østerrike, Bulgaria, Ungarn, Romania, Slovakia, Slovenia 

Type R-EX4: Tsjekkia, Romania, Slovakia 

Type R-EX5: Bulgaria, Ungarn, Romania, Slovenia, Slovakia 

Type R-EX6: Bulgaria, Ungarn, Romania, Slovenia 

Type R-EX7: Slovenia 

Type R-EX8: Bulgaria, Slovenia 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ØST-EUROPA — ELVER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Virvelløse bunndyr 

Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer Type 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense 

mellom høy og 

god 

Grense mellom 

god og moderat 

Østerrike Vurdering av biologiske kvalitetsfaktorer – 

virvelløse bunndyr 
R-E4 

0,80 0,60 

Bulgaria Irsk biotisk indeks R-E1a, R-

E1b 0,86 0,67 

Tsjekkia Tsjekkisk system til vurdering av elvers 

økologiske tilstand ved hjelp av virvelløse 

makrodyr som lever på bunnen 

R-E1a, R-

E1b, R-E2, 

R-E3 0,80 0,60 

Ungarn Ungarsk multimetrisk indeks for virvelløse 

makrodyr 

R-E1b, R-

E3, R-E4, R-

EX5, R-EX6 0,80 0,60 

Romania Metode til vurdering av vannforekomsters 

økologiske tilstand basert på virvelløse makrodyr 

R-E1a, R-

E1b, R-E3, 

R-EX4 0,74 0,58 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja rek z 

bentoškimi nevretenčarji v Sloveniji 

R-E4, R-

EX5, R-EX6 0,80 0,60 

Slovakia Slovakisk vurdering av virvelløse bunndyr i elver R-E1a, R-

E1b, R-E2, 

R-E3, R-E4, 

R-EX4 0,80 0,60 
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RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ØST-EUROPA — ELVER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Makrofytter og bunnvegetasjon 

Biologisk delkvalitetsfaktor: Makrofytter 

Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer Type 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense 

mellom høy og 

god 

Grense mellom 

god og moderat 

Østerrike AIM for Rivers (Austrian Index Macrophytes for 

rivers) (østerriksk makrofyttindeks for elver) 

R-E4 

0,875 0,625 

Bulgaria Referanseindeks R-E2, R-E3 0,570 0,370 

Bulgaria Referanseindeks R-E4 0,510 0,270 

Ungarn Referanseindeks R-E2, R-E3 0,700 0,370 

Slovenia Makrofyttindeks for elver R-E2, R-E3, 

R-E4 0,800 0,600 

Slovakia Biologisk makrofyttindeks for elver R-E2, R-E3, 

R-E4 0,800 0,600 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ØST-EUROPA — ELVER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Makrofytter og bunnvegetasjon 

Biologisk delkvalitetsfaktor: Bunnvegetasjon 

Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer Type 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense 

mellom høy og 

god 

Grense mellom 

god og moderat 

Østerrike Vurdering av biologiske kvalitetsfaktorer – 

bunnvegetasjon 

R-E4 

0,70 0,42 

Bulgaria Vurdering av elvers økologiske tilstand i Bulgaria 

basert på IPS kiselalgeindeks 

R-E1a, R-

E1b, R-E3 

0,87 (nasjonal 

type R2, R4) 

0,85 (nasjonal 

type R7, R8) 

0,66 (nasjonal 

type R2, R4) 

0,64 (nasjonal 

type R7, R8) 

Tsjekkia System til vurdering av elver ved hjelp av 

bunnvegetasjon 

R-E1a, R-

E1b, R-E2, 

R-E3, R-

EX4 0,80 0,60 

Ungarn Vurdering av elvers økologiske tilstand basert på 

kiselalger 

R-E2, R-E3, 

R-EX5 0,80 0,60 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja rek s 

fitobentosom in makrofiti v Sloveniji; fitobentos 

(system til vurdering av elvers økologiske tilstand 

ved hjelp av bunnvegetasjon og makrofytter i 

Slovenia; bunnvegetasjon) 

R-E4, R-

EX5, R-

EX6, R-

EX7, R-EX8 0,80 0,60 

Slovakia System til vurdering av elvers økologiske tilstand 

ved hjelp av bunnvegetasjon 

R-E1a, R-

E1b, R-E2, 

R-E3, R-E4, 

R-EX4 0,90 0,70 
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VANNKATEGORI: ELVER 

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Middelhavsområdet 

Beskrivelse av alminnelige interkalibreringstyper 

Type Beskrivelse av elv 
Nedbørfelt 

(km2) 
Geologi 

Strømnings-

forhold 

R-M1 Små vassdrag i middelhavsområdet < 100 

Blandet 

(unntatt 

kiselholdig) 

Svært 

sesongav-

hengig 

R-M2 Middels store vassdrag i middelhavsområdet 100–1 000 Blandet 

(unntatt 

kiselholdig) 

Svært 

sesongav-

hengig 

R-M4 Fjellvassdrag i middelhavsområdet 

 

Ikke 

kiselholdig 

Svært 

sesongav-

hengig 

R-M5 Kortvarige vassdrag   Kortvarig 

Land med samme interkalibrerte typer: 

Type R-M1: Frankrike, Hellas, Italia, Portugal, Slovenia, Spania 

Type R-M2: Frankrike, Hellas, Italia, Portugal, Slovenia, Spania 

Type R-M4: Kypros, Frankrike, Hellas, Italia, Spania 

Type R-M5: Kypros, Italia, Portugal, Slovenia, Spania 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN MIDDELHAVSOMRÅDET — 

ELVER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Virvelløse bunndyr 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

R-M1 

Frankrike Fransk klassifisering DCE Indice Biologique 

Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 

og arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié 

relatif aux méthodes et critères d’évaluation de 

l’état écologique {…} des eaux de surface 0,940 0,700 

Italia MacrOper (basert på STAR Intercalibration 

Common Metric Index ICMi) 0,970 0,720 

Portugal Metode til vurdering av elvers biologiske tilstand – 

virvelløse bunndyr (IptIN, IptIS) 

0,870 (type 1) 

0,850 (type 3) 

0,678 (type 1) 

0,686 (type 3) 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja rek z 

bentoškimi nevretenčarji v Sloveniji (system til 

vurdering av elvers økologiske tilstand ved hjelp 

av virvelløse bunndyr i Slovenia) 0,800 0,600 

Spania Iberian Biological Monitoring Working Party 

(IBMWP) (iberisk arbeidsgruppe for biologisk 

overvåking) 0,845 0,698 

Spania Iberian Mediterranean Multimetric Index (IMMi-

T) – basert på kvantitative data  0,811 0,707 
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Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

R-M2 

Frankrike Fransk klassifisering DCE Indice Biologique 

Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 

og arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié 

relatif aux méthodes et critères d’évaluation de 

l’état écologique {…} des eaux de surface 0,940 0,700 

Italia MacrOper (basert på STAR Intercalibration 

Common Metric Index ICMi) 0,940 0,700 

Portugal Metode til vurdering av elvers biologiske tilstand – 

virvelløse bunndyr (IptIN, IptIS) 

0,830 (type 2) 

0,880 (type 4) 

0,693 (type 2) 

0,676 (type 4) 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja rek z 

bentoškimi nevretenčarji v Sloveniji (system til 

vurdering av elvers økologiske tilstand ved hjelp 

av virvelløse bunndyr i Slovenia) 0,800 0,600 

Spania Iberian Biological Monitoring Working Party 

(IBMWP) (iberisk arbeidsgruppe for biologisk 

overvåking) 0,845 0,698 

Spania Iberian Mediterranean Multimetric Index (IMMi-

T) – basert på kvantitative data 0,811 0,707 

R-M4 

Frankrike Fransk klassifisering DCE Indice Biologique 

Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 

og arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié 

relatif aux méthodes et critères d’évaluation de 

l’état écologique {…} des eaux de surface 0,940 0,700 

Kypros STAR Intercalibration Common Metric Index 

(STAR_ICMi) 0,972 0,729 

Italia MacrOper (basert på STAR Intercalibration 

Common Metric Index ICMi) 0,940 0,700 

Spania Iberian Biological Monitoring Working Party 

(IBMWP) (iberisk arbeidsgruppe for biologisk 

overvåking) 0,840 0,700 

Spania Iberian Mediterranean Multimetric Index (IMMi-

T) – basert på kvantitative data 0,850 0,694 

R-M5 

Kypros STAR Intercalibration Common Metric Index 

(STAR_ICMi) 0,982 0,737 

Italia MacrOper (basert på STAR Intercalibration 

Common Metric Index ICMi) 0,970 0,730 

Portugal Metode til vurdering av elvers biologiske tilstand – 

virvelløse bunndyr (IptIN, IptIS) 

0,973 (type 5) 

0,961 (type 6) 

0,705 (type 5) 

0,708 (type 6) 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja rek z 

bentoškimi nevretenčarji v Sloveniji (system til 

vurdering av elvers økologiske tilstand ved hjelp 

av virvelløse bunndyr i Slovenia) 0,800 0,600 
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Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Spania Iberian Biological Monitoring Working Party 

(IBMWP) (iberisk arbeidsgruppe for biologisk 

overvåking) 0,830 0,630 

Spania Iberian Mediterranean Multimetric Index (IMMi-

T) – basert på kvantitative data 0,830 0,620 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN MIDDELHAVSOMRÅDET — 

ELVER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Makrofytter og bunnvegetasjon 

Biologisk delkvalitetsfaktor: Makrofytter 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

R-M1, 2, 4 

Kypros IBMR – biologisk makrofyttindeks for elver 0,795 0,596 

Frankrike Fransk standard NF T90-395 (2003-10-01) Qualité 

de l’eau – Détermination de l’indice biologique 

macrophytique en rivière (IBMR) (biologisk 

makrofyttindeks for elver) 0,930 0,745 

Hellas IBMR – biologisk makrofyttindeks for elver 0,750 0,560 

Italia IBMR – biologisk makrofyttindeks for elver 0,900 0,800 

Portugal IBMR – biologisk makrofyttindeks for elver 0,920 0,690 

Slovenia RMI – makrofyttindeks for elver 0,800 0,600 

Spania IBMR – biologisk makrofyttindeks for elver 0,950 0,740 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN MIDDELHAVSOMRÅDET — 

ELVER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Makrofytter og bunnvegetasjon 

Biologisk delkvalitetsfaktor: Bunnvegetasjon 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

R-M1 

Frankrike IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009) AFNOR 

NF-T-90-354, desember 2007 Arrêté ministériel 

du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et 

critères d’évaluation de l’état écologique {…} des 

eaux de surface 0,940 0,780 

Italia ICMi (Intercalibration Common Metric) Index 

(Mancini & Sollazzo, 2009) 0,800 0,610 
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Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Portugal IPS (Coste in Cemagref, 1982) 0,970 (type 1) 

0,910 (type 3) 

0,730 (type 1) 

0,680 (type 3) 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja rek s 

fitobentosom in makrofiti v Sloveniji; fitobentos 

(system til vurdering av elvers økologiske tilstand 

ved hjelp av bunnvegetasjon og makrofytter i 

Slovenia; bunnvegetasjon) 0,800 0,600 

Spania IPS (Coste in Cemagref, 1982) 0,937 0,727 

R-M2 

Frankrike IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR 

NF-T-90-354, desember 2007. Arrêté ministériel 

du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et 

critères d’évaluation de l’état écologique {…} des 

eaux de surface 0,940 0,780 

Italia ICMi (Intercalibration Common Metric) Index 

(Mancini & Sollazzo, 2009) 0,800 0,610 

Portugal IPS (Coste in Cemagref, 1982) 0,910 (type 2) 

0,970 (type 4) 

0,680 (type 2) 

0,730 (type 4) 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja rek s 

fitobentosom in makrofiti v Sloveniji; fitobentos 

(system til vurdering av elvers økologiske tilstand 

ved hjelp av bunnvegetasjon og makrofytter i 

Slovenia; bunnvegetasjon) 0,800 0,600 

Spania IPS (Coste in Cemagref, 1982) 0,938 0,727 

R-M4 

Kypros IPS (Coste in Cemagref, 1982) 0,910 0,683 

Frankrike IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009) 

AFNOR NF-T-90-354, desember 2007 

Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié 

relatif aux méthodes et critères d’évaluation de 

l’état écologique {…} des eaux de surface 0,940 0,780 

Italia ICMi (Intercalibration Common Metric) Index 

(Mancini & Sollazzo, 2009) 0,800 0,610 

Spania IPS (Coste in Cemagref, 1982) 0,935 0,727 

R-M5 

Kypros IPS (Coste in Cemagref, 1982) 0,958 0,718 

Italia ICMi (Intercalibration Common Metric) Index 

(Mancini & Sollazzo, 2009) 0,880 0,650 

Portugal IPS (Coste in Cemagref, 1982) 0,940 0,700 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja rek s 

fitobentosom in makrofiti v Sloveniji; fitobentos 

(system til vurdering av elvers økologiske tilstand 

ved hjelp av bunnvegetasjon og makrofytter i 

Slovenia; bunnvegetasjon) 0,800 0,600 

Spania IPS (Coste in Cemagref, 1982) 0,935 0,700 
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VANNKATEGORI: ELVER 

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Nord-Europa 

Beskrivelse av alminnelige interkalibreringstyper 

Type Beskrivelse av elv Nedbørfelt (km2) 
Høyde og 

geomorfologi 
Alkalitet (meq/l) 

Organisk 

materiale 

(mg Pt/l) 

R-N1 Liten, lavland, kiselholdig, 

moderat alkalitet 

10–100 km2 

< 200 m eller 

under høyeste 

kystlinje 

0,2–1 < 30 

(< 150 i Irland) 

R-N3 Liten / middels stor, lavland, 

organisk, lav alkalitet 

10–1 000 km2 < 0,2 > 30 

R-N4 Middels stor, lavland, kiselholdig, 

moderat alkalitet 

100–1 000 km2 0,2–1 < 30 

R-N5 Lite, middels høyde, kilselholdig, 

lav alkalitet 

10–100 km2 Mellom lavland 

og høyland 

< 0,2 < 30 

Land med samme interkalibrerte typer: 

Type R-N1: Finland, Irland, Norge, Sverige, Det forente kongerike 

Type R-N3: Finland, Irland, Norge, Sverige, Det forente kongerike 

Type R-N4: Finland, Norge, Sverige, Det forente kongerike 

Type R-N5: Finland, Norge, Sverige, Det forente kongerike 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN NORD-EUROPA — ELVER 

Biologisk kvalitetsfaktor:  Virvelløse bunndyr (metoder som reagerer på tilførsel av organisk materiale og vanlig 

nedbryting) 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Følgende resultater gjelder for alle typer som beskrives ovenfor 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Finland Multimetrisk system, første versjon fastlagt 0,80 0,60 

Irland Quality Rating System (Q-value) (kvalitetsmer-

kingssystem) 0,85 0,75 

Norge ASPT 0,99 0,87 

Sverige DJ-indeks (Dahl & Johnson 2004) 0,80 0,60 

Det forente 

kongerike 

River Invertebrate Classification Tool (RICT) – 

WHPT (klassifisering av elver ved hjelp av 

virvelløse dyr) 0,97 0,86 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN NORD-EUROPA — ELVER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Virvelløse bunndyr (metoder som reagerer på forsuring) 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer  
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Følgende resultater gjelder for alle typer klare elver med lav alkalitet: 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Norge 
AcidIndex2 (Modified Raddum index2) (forsuring 

av elver) 0,675 0,515 

Det forente 

kongerike – 

Skottland 

WFD-AWICsp: WFD Acid Water Indicator 

Community species (surhetsindeks for vassdrag 

basert på artssammensetning av virvelløse dyr) 0,910 0,830 

Det forente 

kongerike – England 

og Wales 

WFD-AWICsp: WFD Acid Water Indicator 

Community species (surhetsindeks for vassdrag 

basert på artssammensetning av virvelløse dyr) 0,980 0,890 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Følgende resultater gjelder for alle typer humøse elver med lav alkalitet 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Sverige 

MISA: Multimetric Invertebrate Stream 

Acidification index (multimetrisk forsuringsindeks 

for vassdrag basert på virvelløse dyr) 0,550 0,400 

Det forente 

kongerike 

WFD-AWICsp: WFD Acid Water Indicator 

Community species (surhetsindeks for vassdrag 

basert på artssammensetning av virvelløse dyr) 0,930 0,830 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN NORD-EUROPA — ELVER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Makrofytter og bunnvegetasjon 

Biologisk delkvalitetsfaktor: Bunnvegetasjon 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Følgende resultater gjelder for alle typer som beskrives ovenfor 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Finland Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) 0,91 0,80 

Sverige Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) 0,89 0,74 

Irland Revidert utgave av Trophic Diatom Index (TDI) 

(trofisk kiselalgeindeks) 0,93 0,78 

Det forente 

kongerike 

DARLEQ 2 

1,00 0,75 

Norge Perifytonindeks for trofisk tilstand (PIT)  0,99 (Ca ≤ 1 mg/L) 

0,95 (Ca > 1 mg/L) 0,83 

DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN NORD-EUROPA — ELVER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Makrofytter og bunnvegetasjon 

Biologisk delkvalitetsfaktor: Makrofytter  
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INTERKALIBRERING IKKE AVSLUTTET 

VANNKATEGORI: ELVER 

GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPER: Alle 

BIOLOGISK KVALITETSFAKTOR: Fiskefauna 

Oversikt over regionale grupper som er fastsatt for interkalibreringen av fisk i elver: 

Lavlands- og innlandsgruppen – Belgia (Flandern), Belgia (Vallonia), Frankrike, Tyskland, Nederland, Litauen, 

Luxembourg, Det forente kongerike (England og Wales), Polen, Latvia, Estland, Danmark, Ungarn 

Den nordiske gruppen – Finland, Irland, Sverige, Det forente kongerike (Skottland og Nord-Irland), Norge 

Alpefjellsgruppen – Østerrike, Frankrike, Tyskland, Slovenia 

Middelhavs- og søratlantisk gruppe – Portugal, Spania, Italia, Hellas 

Donaugruppen – Tsjekkia, Romania, Slovakia, Bulgaria 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Lavlands- og innlandsgruppen 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Belgia (Flandern) IBI, oppstrøms og lavland 0,850 0,650 

Belgia (Vallonia) IBIP (Arrêté du Gouvernement wallon du 

13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la 

caractérisation et à la fixation des seuils d’état 

écologique applicables aux masses d’eau de 

surface et modifiant le Livre II du Code de 

l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. 

Moniteur belge 12.10.2012) 0,958 0,792 

Frankrike Fransk klassifisering DCE Indice Poissons Rivière 

(IPR). AFNOR NF-T-90-344. Arrêté du 25 janvier 

2010 modifié relatif aux méthodes et critères 

d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de 

surface 1,131 0,835 

Tyskland FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für 

Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasser-

rahmenrichtlinie in Deutschland 1,086 0,592 

Luxembourg Fransk klassifisering DCE Indice Poissons Rivière 

(IPR). AFNOR NF-T-90-344. Arrêté du  

25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et 

critères d’évaluation de l’état écologique {…} des 

eaux de surface 1,131 0,835 

Nederland NLFISR 0,800 0,600 

Litauen LZI 0,940 0,720 
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Den nordiske gruppen 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Finland Finsk fiskeindeks (FiFi) – type L2 0,665 0,499 

Finland Finsk fiskeindeks (FiFi) – type L3 0,658 0,493 

Finland Finsk fiskeindeks (FiFi) – type M1 0,709 0,532 

Finland Finsk fiskeindeks (FiFi) – type M2 0,734 0,550 

Finland Finsk fiskeindeks (FiFi) – type M3 0,723 0,542 

Irland FCS2 IRELAND 0,845 0,540 

Sverige Den svenske metoden VIX 0,739 0,467 

Det forente kongerike – 

Nord-Irland 

IR_FCS2 

0,845 0,540 

Det forente kongerike – 

Skottland 

FCS2 Scotland 

0,850 0,600 

Middelhavsgruppen 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Portugal F_IBIP 0,850 0,675 

Spania IBIMED – type T2 0,816 0,705 

Spania IBIMED – type T3 0,929 0,733 

Spania IBIMED – type T4 0,864 0,758 

Spania IBIMED – type T5 0,866 0,650 

Spania IBIMED – type T6 0,916 0,764 

Donaugruppen 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Tsjekkia Den tsjekkiske multimetriske metoden CZI 0,780 0,585 

Romania EFI+ European Dish Index 

(cyprinid_wading type) (den europeiske 

fiskeindeksen) 0,939 0,700 

Romania EFI+ European Fish Index (salmonid type) 

(den europeiske fiskeindeksen) 0,911 0,755 

Slovakia Den slovakiske fiskeindeksen 

FIS 0,710 0,570 
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Alpegruppen 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Østerrike FIA 0,875 0,625 

Frankrike FBI 1,131 0,876 

Tyskland FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem 

für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-

Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland 1,086 0,592 

Slovenia SIFAIR 0,800 0,600 

VANNKATEGORI: ELVER 

GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPER: Alle – Svært store elver 

Beskrivelse av alminnelige interkalibreringstyper 

Type Beskrivelse av elv Nedbørfelt (km2) Alkalitet (meq/l) 

R-L1 Svært store elver med lav alkalitet > 10 000 km2 < 0,5 

R-L2 Svært store elver med middels høy til høy alkalitet > 10 000 km2 > 0,5 

Land med samme interkalibrerte typer: 

Type R-L1: Finland, Norge, Sverige 

Type R-L2: Østerrike, Belgia (Flandern), Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Estland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, 

Italia, Latvia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige 

DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN SVÆRT STORE ELVER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Makrofytter og bunnvegetasjon 

Biologisk delkvalitetsfaktor: Bunnvegetasjon 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Følgende resultater gjelder for svært store elver med lav alkalitet (type R-L1) 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Finland 
Indice de Polluosensibilité Spécifique (spesifikk 

følsomhetsindeks, SPI) 0,80 0,60 

Sverige Bunnalger i rennende vann – kiselalgeanalyse 0,89 0,74 

Følgende resultater gjelder for svært store elver med middels høy til høy alkalitet (type R-L2) 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Østerrike 
Vurdering av biologiske kvalitetsfaktorer – 

bunnvegetasjon 0,85 0,57 

Tsjekkia System til vurdering av elver ved hjelp av 

bunnvegetasjon 

0,80 0,60 
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Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Estland Estisk vurdering av overflatevannets økologiske 

tilstand – bunnvegetasjon i elver 0,83 0,64 

Tyskland Verfahrensanleitung für die ökologische 

Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der 

EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und 

Phytobenthos (Phylib), Modul Diatomeen 0,725 0,545 

Ungarn Vurdering av elvers økologiske tilstand basert på 

kiselalger 0,762 0,60 

Nederland WFD-metrics for natural water types (metriske 

metoder for naturlige vanntyper i henhold til 

rammedirektivet om vann) 0,80 0,60 

Slovakia System til vurdering av elvers økologiske tilstand 

ved hjelp av bunnvegetasjon 0,90 0,70 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja rek s 

fitobentosom in makrofiti v Sloveniji; fitobentos 

(system til vurdering av elvers økologiske tilstand 

ved hjelp av bunnvegetasjon og makrofytter i 

Slovenia; bunnvegetasjon) 0,80 0,60 

VANNKATEGORI: ELVER 

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Alle – Svært store elver 

BIOLOGISKE KVALITETSFAKTORER: Makrofytter, planteplankton, fisk, virvelløse bunndyr 

INTERKALIBRERING IKKE AVSLUTTET 

VANNKATEGORI: INNSJØER 

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Alpene 

Beskrivelse av alminnelige interkalibreringstyper 

Type Beskrivelse av innsjø Høyde (m.o.h.) 
Gjennomsnitts-

dybde (m) 
Alkalitet (meq/l) 

Innsjøens 

størrelse (km2) 

L-AL3 

Lavland eller middels høyde, dyp, 

moderat til høy alkalitet (alpin 

påvirkning), stor 50–800 > 15 > 1 > 0,5 

L-AL4 Middels høyde, grunn, moderat til høy 

alkalitet (alpin påvirkning), stor 200–800 3–15 > 1 > 0,5 

Land med samme interkalibrerte typer: 

Type L-AL3: Østerrike, Frankrike, Tyskland, Italia og Slovenia 

Type L-AL4: Østerrike, Frankrike, Tyskland, Italia 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ALPENE — INNSJØER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Planteplankton 

Medlemsstat Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Østerrike 
Vurdering av biologiske kvalitetsfaktorer, del B2 – 

planteplankton 0,80 0,60 
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Medlemsstat Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Tyskland PSI (Phyto-Seen-Index) – Bewertungsverfahren 

für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der 

EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland 0,80 0,60 

Italia Italian Phytoplankton Assessment Method (IPAM) 

(italiensk vurderingsmetode for planteplankton) 0,80 0,60 

Slovenia Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer s 

fitoplanktonom v Sloveniji (system til vurdering 

av innsjøers økologiske tilstand ved hjelp av 

planteplankton i Slovenia) 0,80 0,60 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ALPENE — INNSJØER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Makrofytter og bunnvegetasjon 

Biologisk delkvalitetsfaktor: Makrofytter 

Medlemsstat Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer  

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense 

mellom høy og 

god 

Grense mellom 

god og moderat 

Østerrike 
AIM for Lakes (Austrian Index Macrophytes for 

lakes) (østerriksk makrofyttindeks for innsjøer) 

L-AL3+L-

AL4 
0,80 0,60 

Frankrike IBML (fransk makrofyttindeks for innsjøer) L-AL3+L-

AL4 0,92 0,72 

Tyskland PHYLIB for Lakes (tysk system til vurdering av 

makrofytter og bunnvegetasjon for innsjøer som 

ledd i gjennomføringen av rammedirektivet om 

vann): modulen om makrofytter 

L-AL3+L-

AL4 0,76 0,51 

Tyskland PHYLIB for Lakes (tysk system til vurdering av 

makrofytter og bunnvegetasjon for innsjøer som 

ledd i gjennomføringen av rammedirektivet om 

vann): modulen om makrofytter og 

bunnvegetasjon LAL4 0,74 0,47 

Italia MacroIMMI (makrofyttindeks til vurdering av de 

italienske innsjøers økologiske tilstand) 

L-AL3+L-

AL4 0,80 0,60 

Slovenia SMILE (slovensk makrofyttbasert indeks for 

økosystemer i innsjøer) L-AL3 0,80 0,60 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ALPENE — INNSJØER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Virvelløse bunndyr 

Medlemsstat Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Slovenia 

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer 

z bentoškimi nevretenčarji v Sloveniji (system til 

vurdering av innsjøers økologiske tilstand ved 

hjelp av virvelløse bunndyr i Slovenia) 0,80 0,60 

Tyskland AESHNA – Bewertungsverfahren für das 

eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur 

Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in 

Deutschland 0,80 0,60 
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RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ALPENE — INNSJØER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Fiskefauna 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Medlemsstat Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Østerrike 

ALFI (Austrian lake fish index): en multimetrisk 

indeks til vurdering av alpine innsjøers økologiske 

tilstand basert på fiskefauna 0,80 0,60 

Tyskland DELAFI_SITE – Deutsches probennahmestandort-

spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in 

Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmen-

richtlinie 0,85 0,69 

Italia Lake Fish Index (LFI) – indeks for innsjøfisk 0,82 0,64 

VANNKATEGORI: INNSJØER 

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Sentral-Europa/østersjøområdet 

Beskrivelse av alminnelige interkalibreringstyper 

Type Beskrivelse av innsjø Høyde (m.o.h.) 
Gjennomsnittsdybde 

(m) 
Alkalitet (meq/l) Oppholdstid (år) 

L-CB1 Lavland, grunn, 

kalkholdig < 200 3–15 > 1 1–10 

L-CB2 Lavland, svært grunn, 

kalkholdig < 200 < 3 > 1 0,1–1 

Land med samme interkalibrerte typer: 

Type L-CB1: Belgia, Tyskland, Danmark, Estland, Irland, Litauen, Latvia, Nederland, Polen, Det forente kongerike 

Type L-CB2: Belgia, Tyskland, Danmark, Estland, Irland, Litauen, Latvia, Nederland, Polen, Det forente kongerike 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN SENTRAL-

EUROPA/ØSTERSJØOMRÅDET — INNSJØER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Planteplankton 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

 Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Belgia (Flandern) 
Flamsk metode til vurdering av innsjøer ved hjelp 

av planteplankton 0,80 0,60 

Tyskland PSI (Phyto-See-Index) – Bewertungsverfahren für 

Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der 

EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland – 

German Phyto-Lake-Index – tysk planteplankton-

indeks for innsjøer  0,80 0,60 

Danmark Dansk planteplanktonindeks 0,80 0,60 

Estland Estisk vurdering av overflatevannets økologiske 

tilstand – planteplankton i innsjøer 0,80 0,60 
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 Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Irland IE Lake Phytoplankton Index (irsk planteplankton-

indeks for innsjøer) 0,80 0,60 

Nederland WFD- metrics for natural watertypes (metriske 

metoder for naturlige vanntyper i henhold til 

rammedirektivet om vann) 0,80 0,60 

Polen Phytoplankton method for Polish Lakes (PMPL) 

(planteplanktonmetode for polske innsjøer) 0,80 0,60 

Det forente 

kongerike 

Phytoplankton Lakes Assessment Tool (PLUTO) 

(redskap til vurdering av innsjøer ved hjelp av 

planteplankton) 

0,80 0,60 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN SENTRAL-

EUROPA/ØSTERSJØOMRÅDET — INNSJØER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Makrofytter og bunnvegetasjon 

Biologisk delkvalitetsfaktor: Makrofytter 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Medlemsstat Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer IC-type 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense 

mellom høy og 

god 

Grense mellom 

god og moderat 

Belgia (Flandern) Flamsk system til vurdering av makrofytter Alle typer 0,80 0,60 

Danmark Dansk makrofyttindeks for innsjøer Alle typer 0,80 0,60 

Estland Estisk vurdering av overflatevannets økologiske 

tilstand – makrofytter i innsjøer 

LCB1 0,78 0,52 

LCB2 0,76 0,50 

Tyskland Verfahrensanleitung für die ökologische 

Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-

Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und 

Phytobenthos (Phylib), Modul Makrophyten Alle typer 0,80 0,60 

Litauen Litauisk metode til vurdering av makrofytter Alle typer 0,75 0,50 

Latvia Latvisk metode til vurdering av makrofytter Alle typer 0,80 0,60 

Nederland WFD-metrics for natural water types (metriske 

metoder for naturlige vanntyper i henhold til 

rammedirektivet om vann) Alle typer 0,80 0,60 

Polen Makrofyttbasert metode til vurdering av innsjøer 

– Ecological Status Macrophyte Index ESMI 

(multimetrisk) Alle typer 0,68 0,41 

Det forente 

kongerike 

LEAFPACS – redskap til klassifisering av 

innsjøer ved hjelp av makrofytter(*) Alle typer 0,80 0,66 

(*) Vil bli brukt i England, Wales og Skottland 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN SENTRAL-

EUROPA/ØSTERSJØOMRÅDET — INNSJØER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Virvelløse bunndyr 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Medlemsstat Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Belgia (Flandern) 
Flamsk multimetrisk indeks for virvelløse 

makrodyr (MMIF) 0,90 0,70 
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Medlemsstat Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Tyskland AESHNA – Bewertungsverfahren für das 

eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur 

Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in 

Deutschland 0,80 0,60 

Estland Estisk vurdering av overflatevannets økologiske 

tilstand – virvelløse makrodyr i innsjøer 0,86 0,70 

Litauen Litauisk indeks for virvelløse makrodyr i innsjøer 0,74 0,50 

Nederland WFDi – Metric for Natural Watertypes (metriske 

metoder for naturlige vanntyper i henhold til 

rammedirektivet om vann) 0,80 0,60 

Det forente 

kongerike 

Chironomid Pupal Exuvial Technique (CPET) 

0,77 0,64 

DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN SENTRAL-EUROPA/ØSTERSJØOMRÅDET — 

INNSJØER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Fiskefauna 

INTERKALIBRERING IKKE AVSLUTTET 

DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ØST-EUROPA — INNSJØER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Planteplankton 

INTERKALIBRERING IKKE AVSLUTTET 

DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ØST-EUROPA — INNSJØER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Makrofytter og bunnvegetasjon 

Biologisk delkvalitetsfaktor: Makrofytter 

INTERKALIBRERING IKKE AVSLUTTET 

DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ØST-EUROPA — INNSJØER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Virvelløse bunndyr 

INTERKALIBRERING IKKE AVSLUTTET 

DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ØST-EUROPA — INNSJØER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Fiskefauna 

INTERKALIBRERING IKKE AVSLUTTET 

VANNKATEGORI: INNSJØER 

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Middelhavsområdet 

Beskrivelse av alminnelige interkalibreringstyper 

Type Beskrivelse av innsjø Høyde (m) 

Årlig 

gjennom-

snittsnedbør 

(mm) og T 

(°C) 

Gjennom-

snittsdybde 

(m) 

Areal (km2) 
Nedbørfelt 

(km2) 

Alkalitet 

(meq/l) 

L-M5/7 Reservoar, dyp, stor, 

kiselholdig, våtmark 

< 1 000 > 800 

og/eller 

< 15 

> 15 0,5–50 < 20 000 < 1 

L-M8 Reservoar, dyp, stor, 

kalkholdig 

< 1 000 — > 15 0,5–50 < 20 000 > 1 

  



10.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/501 

 

Land med samme interkalibrerte typer: 

Type L-M5/7: Hellas, Frankrike, Italia, Portugal, Romania, Spania 

Type L-M8: Kypros, Frankrike, Italia, Romania, Spania 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN MIDDELHAVSOMRÅDET – 

INNSJØER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Planteplankton 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Medlemsstat Interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

LM 5/7 

Spania Mediterranean Assessment System for Reservoirs 

Phytoplankton (MASRP) (system til vurdering av 

planteplankton i reservoarer i middelhavsområdet) 

Ingen data(*) 0,58 

Portugal Metode til vurdering av reservoarers biologiske 

tilstand – planteplankton (New Mediterranean 

Assessment System for Reservoirs Phytoplankton: 

NMASRP). Ingen data 0,60 

Italia Ny italiensk metode (NITMET) Ingen data 0,60 

L-M8 

Spania Mediterranean Assessment System for Reservoirs 

Phytoplankton (MASRP) (system til vurdering av 

planteplankton i reservoarer i middelhavsområdet) Ingen data 0,60 

Kypros New Mediterranean Assessment System for 

Reservoirs Phytoplankton (NMASRP) (nytt 

system til vurdering av planteplankton i 

reservoarer i middelhavsområdet) Ingen data 0,60 

Italia Ny italiensk metode (NITMET) Ingen data 0,60 

(*) Grense mellom høy og god er ikke definert for reservoarer (både type LM5/7 og LM8 er reservoarer) 

DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN MIDDELHAVSOMRÅDET — INNSJØER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Makrofytter og bunnvegetasjon 

Biologisk delkvalitetsfaktor: Makrofytter 

INTERKALIBRERING IKKE AVSLUTTET 

DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN MIDDELHAVSOMRÅDET — INNSJØER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Virvelløse bunndyr 

INTERKALIBRERING IKKE AVSLUTTET 

DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN MIDDELHAVSOMRÅDET – INNSJØER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Fiskefauna 

INTERKALIBRERING IKKE AVSLUTTET 

VANNKATEGORI: INNSJØER 

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Nord-Europa 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN NORD-EUROPA — INNSJØER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Planteplankton  
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Beskrivelse av alminnelige interkalibreringstyper 

Type Beskrivelse av innsjø Høyde (m.o.h.) 
Gjennomsnittsdybde 

(m) 
Alkalitet (meq/l) Farge (mg Pt/l) 

L-N1 Lavland, grunn, moderat 

alkalitet, klar 

< 200 3–15 0,2–1 < 30 

L-N2a Lavland, grunn, lav alkalitet, 

klar 

< 200 3–15 < 0,2 < 30 

L-N2b Lavland, dyp, lav alkalitet, 

klar 

< 200 > 15 < 0,2 < 30 

L-N3a Lavland, grunn, lav alkalitet, 

mesohumøs 

< 200 3–15 < 0,2 30–90 

L-N5 Middels høyde, grunn, lav 

alkalitet, klar 

200–800 3–15 < 0,2 < 30 

L-N6a Middels høyde, grunn, lav 

alkalitet, mesohumøs 

200–800 3–15 < 0,2 30–90 

L-N8a Lavland, grunn, moderat 

alkalitet, mesohumøs 

< 200 3–15 0,2–1 30–90 

Land med samme interkalibrerte typer: 

Type L-N1, L-N2a, L-N3a, LN-8a: Irland, Finland, Norge, Sverige, Det forente kongerike 

Type LN-2b: Norge, Sverige, Det forente kongerike 

Type LN-5, LN-6a: Norge, Sverige 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Medlemsstat Interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Finland 
Finsk metode til vurdering av innsjøer ved hjelp av 

planteplankton 0,80 0,60 

Irland IE Lake Phytoplankton Index (irsk 

planteplanktonindeks for innsjøer) 0,80 0,60 

Norge Metode til klassifisering av innsjøers økologiske 

tilstand ved hjelp av planteplankton 0,80 0,60 

Sverige Metoder til vurdering av innsjøers økologiske 

tilstand, kvalitetsfaktor planteplankton 0,80 0,60 

Det forente 

kongerike 

Phytoplankton Lakes Assessment Tool (PLUTO) 

(redskap til vurdering av innsjøer ved hjelp av 

planteplankton) 0,80 0,60 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN NORD-EUROPA — INNSJØER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Makrofytter og bunnvegetasjon 

Biologisk delkvalitetsfaktor: Makrofytter 

Beskrivelse av alminnelige interkalibreringstyper 

Type Beskrivelse av innsjø Alkalitet (meq/l) Farge (mg Pt/l) 

L-N-M 101 Lav alkalitet, klar 0,05–0,2 < 30 
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Type Beskrivelse av innsjø Alkalitet (meq/l) Farge (mg Pt/l) 

L-N-M 102 Lav alkalitet, humøs 0,05–0,2 > 30 

L-N-M 201 Moderat alkalitet, klar 0,2–1,0 < 30 

L-N-M 202 Moderat alkalitet, humøs 0,2–1,0 > 30 

L-N-M 301a Høy alkalitet, klar, atlantisk undertype > 1,0 < 30 

L-N-M 302a Høy alkalitet, humøs, atlantisk undertype > 1,0 > 30 

Land med samme interkalibrerte typer: 

Type 101, 102, 201 og 202: Irland, Finland, Norge, Sverige, Det forente kongerike 

Type 301a: Irland, Det forente kongerike 

Type 302a: Irland, Det forente kongerike 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Medlemsstat Interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Finland 
Finsk makrofyttbasert klassifiseringssystem 

(Finnmac) 
0,8 (alle typer) 0,6 (alle typer) 

Irland Free Macrophyte Index 0,9 (alle typer) 0,68 (alle typer) 

Norge Nasjonal makrofyttindeks (Trofisk indeks – TIc) Type 101: 0,98 

Type 102: 0,96 

Type 201: 0,95 

Type 202: 0,99 

Type 101: 0,87 

Type 102: 0,87 

Type 201: 0,75 

Type 202: 0,77 

Sverige Trofisk makrofyttindeks (TMI) Type 101: 0,93 

Type 102: 0,93 

Type 201: 0,89 

Type 202: 0,91 

Type 101: 0,80 

Type 102: 0,83 

Type 201: 0,78 

Type 202: 0,78 

Det forente 

kongerike 

LEAFPACS – redskap til klassifisering av innsjøer 

ved hjelp av makrofytter(*) 0,8 (alle typer) 0,66 (alle typer) 

Det forente 

kongerike 

Free Macrophyte Index(**) 

0,9 (alle typer) 0,68 (alle typer) 

(*) Vil bli brukt i England, Wales og Skottland 

(**) Vil også bli brukt i Det forente kongerike (Nord-Irland) 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN NORD-EUROPA — INNSJØER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Virvelløse bunndyr 

Beskrivelse av alminnelige interkalibreringstyper 

Type Beskrivelse av innsjø Økoregion 
Høyde 

(m.o.h.) 

Alkalitet 

(meq/l) 
Farge (mg Pt/l) 

Forsuring av innsjøers kystområder 

L-N-BF1 Lavland / middels høyde, lav 

alkalitet, klar Ingen data < 800 0,05–0,2 < 30 

Dyp eutrofiering i innsjøer 

L-N-BF2 Økoregion 22, lav alkalitet, klar 

og humøs 22 

Areal > 1 km2, 

største dybde 

> 6 m 

< 0,2 Ingen data 
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Land med samme interkalibrerte typer: 

Type L-N-BF1: Norge, Sverige, Det forente kongerike, Irland, Finland 

Type L-N-BF2: Finland, Sverige 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Medlemsstat Interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Forsuring av innsjøers kystområder 

Sverige MILA: Multimetric Invertebrate Lake 

Acidification index (multimetrisk forsuringsindeks 

for innsjøer ved hjelp av virvelløse dyr) 0,85 0,60 

Det forente 

kongerike 

LAMM – Lake Acidification Macroinvertebrate 

Metric (forsuringsindeks for innsjøer ved hjelp av 

virvelløse makrodyr) 0,86 0,70 

Norge MultiClear: multimetrisk indeks for virvelløse dyr 

i klare innsjøer 0,95 0,74 

Dyp eutrofiering i innsjøer 

Sverige BQI – Benthic Quality Index (kvalitetsindeks for 

bunndyr) 0,84 0,67 

Finland BQI – Benthic Quality Index (kvalitetsindeks for 

bunndyr) 0,75 0,63 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN NORD-EUROPA — INNSJØER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Fiskefauna 

Beskrivelse av alminnelige interkalibreringstyper 

Type Beskrivelse av innsjø Innsjøareal (km2) Alkalitet (meq/l) Farge (mg Pt/l) 

L-N-F1 Dimiktiske klare innsjøer < 40 < 0,2 < 30 

L-N-F2 Dimiktiske humøse innsjøer < 5 < 0,2 30–90 

Land med samme interkalibrerte typer: 

Type L-N-F1: Irland, Finland, Norge, Sverige, Det forente kongerike 

Type L-N-F2: Irland, Finland, Norge, Sverige, Det forente kongerike 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Medlemsstat Interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Finland EQR4 0,80 0,60 

Irland FIL2 0,76 0,53 

Det forente kongerike (Nord-

Irland) 

FIL2 

0,76 0,53 
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VANNKATEGORI: INNSJØER 

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Bunnvegetasjon for alle GIG 

Beskrivelse av alminnelige interkalibreringstyper 

Type Beskrivelse av innsjø Alkalitet (meq/l) Økoregioner 

HA Innsjøer med høy alkalitet > 1 
Sentral-Europa/østersjøområdet, 

middelhavsområdet 

MA Innsjøer med moderat alkalitet 0,2–1 Sentral-Europa/østersjøområdet, 

Nord-Europa 

LA Innsjøer med lav alkalitet < 0,2 Nord-Europa 

Land med samme interkalibrerte typer: 

Type HA: Belgia, Tyskland, Ungarn, Irland, Italia, Polen, Sverige, Slovenia, Det forente kongerike 

Type MA: Belgia, Frankrike, Finland, Irland, Sverige, Det forente kongerike 

Type LA: Finland, Irland, Sverige, Det forente kongerike 

INTERKALIBRERINGSRESULTATER FOR ALLE GIG – INNSJØER 

Biologisk kvalitetsfaktor: Makrofytter og bunnvegetasjon 

Biologisk delkvalitetsfaktor: Bunnvegetasjon 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Medlemsstat Interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

HA-type 

Belgia (Flandern) Proportions of Impact-Sensitive and Impact-

Associated Diatoms (PISIAD) (forholdet mellom 

forurensningsfølsomme og -tolerante kiselalger) 0,80 0,60 

Tyskland Verfahrensanleitung für die ökologische 

Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-

Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und 

Phytobenthos (Phylib), Modul Phytobenthos 0,80 0,55 

Ungarn MIL- multimetrisk indeks for innsjøer 0,80 0,69 

Irland Lake Trophic Diatom Index (IE) (trofisk 

kiselalgeindeks for innsjøer) 0,90 0,63 

Polen PL IOJ – Multimetryczny Indeks Okrzemkowy dla 

Jezior (multimetrisk kiselalgeindeks for innsjøer) 0,91 0,76 

Sverige IPS 0,89 0,74 

Slovenia Trofisk indeks (TI) 0,80 0,60 

Det forente 

kongerike 

DARLEQ 2 

0,92 0,70 

MA-ype 

Belgia (Flandern) Proportions of Impact-Sensitive and Impact-

Associated Diatoms (PISIAD) (forholdet mellom 

forurensningsfølsomme og -tolerante kiselalger) 0,80 0,60 

Finland IPS 0,80 0,64 
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Medlemsstat Interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Irland Lake Trophic Diatom Index (IE) (trofisk 

kiselalgeindeks for innsjøer) 0,90 0,63 

Sverige IPS 0,89 0,74 

Det forente 

kongerike 

DARLEQ 2 

0,93 0,66 

LA-type 

Irland Lake Trophic Diatom Index (IE) (trofisk 

kiselalgeindeks for innsjøer) 0,90 0,66 

Det forente 

kongerike 

DARLEQ 2 

0,92 0,70 

VANNKATEGORI: KYSTVANN OG BRAKKVANN 

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Østersjøområdet 

Beskrivelse av alminnelige interkalibreringstyper 

Type 

Salinitet på 

overflaten 

Psu 

Salinitet på 

bunnen 
Eksponering Isdager Andre egenskaper 

BT 1 0–8 

Oligohalin 

0–8 Svært 

beskyttet 

— Vistulabukten i Polen og Den kuriske 

bukt i Litauen 

BC1 0,5–6 

Oligohalin 

1–6 Eksponert 90–150 Områder i Kvarken og Bottenhavet, som 

strekker seg til Skjærgårdshavet (for 

planteplankton er sistnevnte ikke 

omfattet, men integrert i type BC9) 

Påvirkning av humøse stoffer 

BC3 3–6 

Oligohalin 

3–6 Beskyttet 90–150 Finske og estiske kyster i Finskebukten 

BC4 5–8 

Nedre mesohalin 

5–8 Beskyttet < 90 Estiske og latviske områder av 

Rigabukten 

BC5 6–8 

Nedre mesohalin 

6–12 Eksponert < 90 Områder i den sørøstlige delen av 

Østersjøen langs Latvias, Litauens og 

Polens kyst 

BC6 8–12 

Middels 

mesohalin 

8–12 Beskyttet < 90 Områder langs den vestlige Østersjøen 

ved Sveriges sørlige kyst og Danmarks 

sørøstlige kyst 

BC7 6–8 

Middels 

mesohalin 

8–11 Eksponert < 90 Polens vestlige kyst og Tysklands østlige 

kyst 

BC8 13–18 

Øvre mesohalin 

18–23 Beskyttet < 90 Danske og tyske kyster ved den vestlige 

Østersjøen 

BC9 3–6 

Nedre mesohalin 

3–6 Moderat 

eksponert til 

eksponert 

90–150 Områder i vestre Finskebukten, 

Skjærgårdshavet og Askø skjærgård (bare 

for planteplankton) 

Land med samme interkalibrerte typer: 

Kystvann 

Type BC1: Finland, Sverige 

Type BC3: Finland, Estland 
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Type BC4: Estland, Latvia 

Type BC5: Litauen, Latvia, Polen 

Type BC6: Sverige, Danmark 

Type BC7: Tyskland, Polen 

Type BC8: Tyskland, Danmark 

Type BC9: Finland, Sverige, Estland (type som bare er relevant for planteplankton) 

Brakkvann 

Type BT1: Litauen, Polen 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ØSTERSJØOMRÅDET 

Biologisk kvalitetsfaktor: Virvelløse bunndyr 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Kystvann 

Medlemsstat Interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

BC1 

Finland BBI – Finnish Brackish water Benthic Index (finsk 

indeks for bunndyr i brakkvann) 0,96 0,56 

Sverige BQI – svensk multimetrisk biologisk 

kvalitetsindeks (infauna i bløtt sediment) 0,77 0,31 

BC3    

Estland ZKI – indeks for samfunn av makrobunndyr i 

estiske kystvann 0,39 0,24 

Finland BBI – Finnish Brackish water Benthic Index (finsk 

indeks for bunndyr i brakkvann) 0,94 0,56 

BC6    

Danmark DKI ver2 – dansk kvalitetsindeks versjon 2 0,84 0,68 

Sverige BQI – svensk multimetrisk biologisk kvalitets-

indeks (infauna i bløtt sediment) 0,76 0,27 

BC8 

Danmark DKI ver2 – dansk kvalitetsindeks versjon 2 0,86 0,72 

Tyskland MarBIT – Marine Biotic Index Tool (biotisk 

havindeks) 0,8 0,6 

Brakkvann: 

INTERKALIBRERING IKKE AVSLUTTET 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ØSTERSJØOMRÅDET 

Biologisk kvalitetsfaktor: Planteplankton 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer  
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Kystvann 

Medlemsstat Interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale 

klassifiseringssystemer 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

BC7 

Tyskland Tysk planteplanktonmetode for kystvann 0,8 0,6 

Polen Polsk planteplanktonmetode for kystvann 0,8 0,6 

BC8 

Danmark Dansk planteplanktonmetode for kystvann 0,8 0,6 

Tyskland Tysk planteplanktonmetode for kystvann 0,8 0,6 

Resultater for parameter som indikerer biomasse (klorofyll a): SE VEDLEGG II 

Brakkvann: 

INTERKALIBRERING IKKE AVSLUTTET 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ØSTERSJØOMRÅDET 

Biologisk kvalitetsfaktor: Makroalger og dekkfrøede planter 

Kystvann 

Økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Medlemsstat Interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

BC3 

Estland EPI – estisk indeks for bunnvegetasjon i kystvann 

(makroalger og dekkfrøede planter) 0,98 0,86 

Finland Dybdegrense for Fucus (makroalger) 0,92 0,79 

Økologiske kvalitetskvotienter og parameterverdier for parameter som indikerer tallrikhet (dybdegrense for 

ålegress Zostera marina): økologiske kvalitetskvotienter og parameterverdier 

Type og land 

Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale 

klassifiseringssystemer 

Parameterverdier/-områder 

Dybdegrense (m) 

Ålegress Zostera marina 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

BC8 

Danmark og Tyskland 

Åpen kyst 0,90 0,74 8,5 7 

Brakkvann: 

INTERKALIBRERING IKKE AVSLUTTET 

VANNKATEGORI: KYSTVANN OG BRAKKVANN 

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Nordøst-Atlanteren  
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Beskrivelse av alminnelige interkalibreringstyper 

Type Beskrivelse 

Salinitet (psu) 

Tidevannsforskjell (m) 

Dybde (m) 

Strømningshastighet 

(knop) 

Eksponering 

Blanding 

Oppholdstid 

Type opportunistisk blomstrende makroalger, sjøgress, marsk og virvelløse bunndyr 

NEA1/26 Åpent eller 

innelukket hav, 

eksponert eller 

beskyttet, euhalint, 

grunt 

> 30 

Middels tidevanns-

forskjell 1–5 

< 30 

Middels 1–3 

Eksponert eller 

beskyttet 

Helt blandet 

Dager (til uker i 

Vadehavet) 

Undertyper av makroalger i tidevannssonen 

NEA1/26 A2 Åpent hav, eksponert 

eller beskyttet, 

euhalint, grunt 

Tempererte vann 

(hovedsakelig 

> 13 °C) og høy 

stråling (hoved-

sakelig PAR 

> 29 mol/m2 dag) 

> 30 

Middels tidevanns-

forskjell 1–5 

< 30 

Middels 1–3 

Eksponert eller 

beskyttet 

Helt blandede dager 

NEA1/26 B21 Åpent eller 

innelukket hav, 

eksponert eller 

beskyttet, euhalint, 

grunt 

Kalde vann 

(hovedsakelig 

> 13 °C) og middels 

stråling (hoved-

sakelig PAR 

> 29 mol/m2 dag) 

> 30 

Hovedsakelig middels 

tidevannsforskjell 1–5 

< 30 

Middels 1–3 

Eksponert eller 

beskyttet 

Helt blandet 

Dager 

Undertyper av planteplankton 

NEA1/26a Åpent hav, eksponert 

eller beskyttet, 

euhalint, grunt 

> 30 

Middels 

tidevannsforskjell 1–5 

< 30 

Middels 1–3 

Eksponert eller 

beskyttet 

Helt blandet 

Dager 

NEA1/26b Innelukket hav, 

eksponert eller 

beskyttet, euhalint, 

grunt 

> 30 

Middels tidevanns-

forskjell 1–5 

< 30 

Middels 1–3 

Eksponert eller 

beskyttet 

Helt blandet 

Dager 

NEA1/26c Innelukket hav, 

eksponert eller 

beskyttet, delvis 

stratifisert 

> 30 

Liten/middels 

tidevannsforskjell 

< 1–5 

< 30 

Middels 1–3 

Eksponert eller 

beskyttet 

Delvis stratifisert 

Dager til uker 

NEA1/26d Skandinavisk kyst, 

eksponert eller 

beskyttet, grunt 

> 30 

Liten tidevanns-

forskjell < 1 

< 30 

Lav < 1 

Eksponert eller 

moderat eksponert 

Delvis stratifisert 

Dager til uker 

NEA1/26e Oppvellingsområder, 

eksponert eller 

beskyttet, euhalint, 

grunt 

> 30 

Middels tidevanns-

forskjell 1–5 

< 30 

Middels 1–3 

Eksponert eller 

beskyttet 

Helt blandet 

Dager 

Typer for planteplankton, makroalger, sjøgress, marsk, virvelløse bunndyr og fisk (brakkvann) 

NEA3/4 Polyhalint, eksponert 

eller moderat 

eksponert 

(vadehavstype) 

Polyhalint 18–30 

Middels tidevanns-

forskjell 1–5 

< 30 

Middels 1–3 

Eksponert eller 

moderat eksponert 

Helt blandet 

Dager 

NEA7 Fjordsystem  > 30 

Middels tidevanns-

forskjell 1–5 

> 30 

Lav < 1 

Beskyttet 

Helt blandet 

Dager 
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Type Beskrivelse 

Salinitet (psu) 

Tidevannsforskjell (m) 

Dybde (m) 

Strømningshastighet 

(knop) 

Eksponering 

Blanding 

Oppholdstid 

NEA8a Indre Skagerrak 

bueformet, 

polyhalint, liten 

tidevannsforskjell, 

moderat eksponert, 

grunt 

Polyhalint 25–30 

Liten tidevanns-

forskjell < 1 

> 30 

Lav < 1 

Moderat eksponert 

Helt blandet 

Dager til uker 

NEA8b Indre Skagerrak 

bueformet, 

polyhalint, liten 

tidevannsforskjell, 

moderat beskyttet, 

grunt 

Polyhalint 10–30 

Liten tidevanns-

forskjell < 1 

< 30 

Lav < 1 

Beskyttet til moderat 

eksponert 

Delvis stratifisert 

Dager til uker 

NEA9 Fjord med en grunn 

terskel ved 

munningen og med 

svært stor største 

dybde i det sentrale 

bassenget med dårlig 

vannutskifting i 

dybden 

Polyhalint 25–30 

Liten tidevanns-

forskjell < 1 

> 30 

Lav < 1 

Beskyttet 

Delvis stratifisert 

Uker 

NEA10 Ytre Skagerrak 

bueformet, 

polyhalint, liten 

tidevannsforskjell, 

eksponert, dypt 

Polyhalint 25–30 

Liten tidevanns-

forskjell < 1 

> 30 

Lav < 1 

Eksponert 

Delvis stratifisert 

Dager 

NEA11 Brakkvann Oligohalint 0–35 

Liten til stor 

tidevannsforskjell 

< 30 

Variabel 

Beskyttet eller moderat 

eksponert 

Delvis permanent 

stratifisert 

Dager til uker 

Land med samme interkalibrerte typer: 

Kystvann 

Type NEA1/26 opportunistisk blomstrende makroalger, sjøgress, 

marsk: 

Belgia, Frankrike, Tyskland, Irland, Nederland, 

Portugal, Spania, Det forente kongerike 

Type NEA1/26 A2 makroalger i tidevannssonen: Frankrike, Spania, Portugal 

Type NEA1/26 B21 makroalger i tidevannssonen: Frankrike, Irland, Norge, Det forente kongerike 

Type NEA1/26a planteplankton: Spania, Frankrike, Irland, Norge, Det forente 

kongerike 

Type NEA1/26b planteplankton: Belgia, Frankrike, Nederland, Det forente 

kongerike 

Type NEA1/26c planteplankton: Tyskland, Danmark 

Type NEA1/26d planteplankton: Danmark 

Type NEA1/26e planteplankton: Portugal, Spania 

Type NEA3/4: Tyskland, Nederland 

Type NEA7: Norge, Det forente kongerike 

Type NEA8a: Norge, Sverige 

Type NEA8b: Danmark, Sverige 

Type NEA9: Norge, Sverige 

Type NEA10: Norge, Sverige 

Brakkvann 

Type NEA11: Belgia, Tyskland, Spania, Frankrike, Irland, Nederland, Portugal, Det forente kongerike   



10.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/511 

 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN NORDØST-ATLANTEREN 

Biologisk kvalitetsfaktor: Virvelløse bunndyr 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Resultatene gjelder bare for habitater i bløtt sediment (mudder-/sandhabitater under tidevannssonen) 

Kystvann 

Medlemsstat Interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Type NEA8b 

Danmark DKI 0,84 0,68 

Sverige BQI 0,71 0,54 

Types NEA8a/9/10 

Norge NQI 0,82 0,63 

Sverige BQI 0,71 0,54 

Resultater for kystvann, type NEA 1/26 OG NEA7: SE VEDLEGG II 

Brakkvann: 

INTERKALIBRERING IKKE AVSLUTTET 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN NORDØST-ATLANTEREN 

Biologisk kvalitetsfaktor: Planteplankton 

Kystvann 

Planteplankton: parameter som indikerer biomasse (klorofyll a) 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter og parameterverdier 

Parameterverdiene uttrykkes i μg/l som 90-prosentilverdien beregnet over fastsatt vekstsesong i en periode på seks år. 

Resultatene gjelder geografiske områder innenfor typene som beskrevet i den tekniske rapporten. 

Medlemsstat 

Økologiske kvalitetskvotienter Verdier (μg/l, 90-prosentil) 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

NEA1/26c 

Danmark 0,67 0,44 5 7,5 

Tyskland 0,67 0,44 5 7,5 

Resultater for kystvann, type NEA 1/26a, NEA 1/26b, NEA1/26e, NEA 3/4, NEA9, NEA10: SE VEDLEGG II  



Nr. 40/512 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2021 

 

Brakkvann: 

INTERKALIBRERING IKKE AVSLUTTET 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN NORDØST-ATLANTEREN 

Biologisk kvalitetsfaktor: Makroalger og dekkfrøede planter 

Kystvann 

Resultater: makroalger – parameter for makroalger på klippegrunn i tidevannssonen eller under tidevannssonen  

Kystvann 

Medlemsstat Interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Type NEA1/26 A2 makroalger i tidevannssonen 

Frankrike CCO – Cover, Characteristic species, Opport-

unistic species on intertidal rocky bottoms 

(dekning, karakteristiske arter, opportinistiske arter 

på klippegrunn i tidevannssonen) 0,80 0,60 

Portugal PMarMAT – Marine Macroalgae Assessment Tool 

(redskap til vurdering av makroalger i havet) 0,80 0,61 

Spania CFR – klippegrunnens kvalitet 0,81 0,60 

Spania RICQI – Rocky Intertidal Community Quality 

Index (kvalitetsindeks for klippesamfunn i 

tidevannssonen) 0,82 0,60 

Spania RSL – Reduced Species List (redusert artsliste) 0,75 0,48 

Type NEA1/26 B21 makroalger i tidevannssonen 

Irland RSL – Rocky Shore Reduced Species List 

(redusert artsliste for klippekyst) 0,80 0,60 

Norge RSLA – Rocky Shore Reduced Species List 

(redusert artsliste for klippekyst) 0,80 0,60 

Det forente 

kongerike 

RSL – Rocky Shore Reduced Species List 

(redusert artsliste for klippekyst) 0,80 0,60 

Type NEA7 makroalger i tidevannssonen 

Norge RSLA – Rocky Shore Reduced Species List with 

Abundance (redusert artsliste for klippekyst med 

tallrikhet) 0,80 0,60 

Det forente 

kongerike 

RSL – Rocky Shore Reduced Species List 

(redusert artsliste for klippekyst) 0,80 0,60 

Type NEA8a/9/10 makroalger under tidevannssonen 

Norge MSMDI – Multi Species Maximum Depth Index 

(indeks for flere arter, største dybde) 0,80 0,60 

Sverige MSMDI – Multi Species Maximum Depth Index 

(indeks for flere arter, største dybde) 0,80 0,60 

Resultater for makroalger – parameter for blomstrende makroalger i tidevannssonen – type NEA1/26: SE 

VEDLEGG II 

Brakkvann: 

Resultater for makroalger – parameter for blomstrende makroalger i tidevannssonen – NEA11: SE  

VEDLEGG II 

Resultater: dekkfrøede planter – biologisk delkvalitetsfaktor som indikerer sjøgress 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer  
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Kystvann 

Medlemsstat Interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Type NEA3/4 

Tyskland SG – Bewertungssystem für Makroalgen und 

Seegräser der Küsten- und Übergangsgewässer zur 

Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in 

Deutschland 0,80 0,60 

Nederland Overvåking av sjøgressenger per vannforekomst 

ved hjelp av flyfoto, feltundersøkelse og angivelse 

av overflate og tetthet per art 0,80 0,60 

Resultater for dekkfrøede planter (biologisk delkvalitetsfaktor som indikerer sjøgress) – type 1/26: SE 

VEDLEGG II 

Brakkvann: 

Resultater for dekkfrøede planter (biologisk delkvalitetsfaktor som indikerer sjøgress) – NEA11: SE  

VEDLEGG II 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN NORDØST-ATLANTEREN 

Biologisk kvalitetsfaktor: Fisk (brakkvann) 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Medlemsstat Interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Belgia 
EBI – Zeeschelde Estuarine Biotic Index 

(Zeeschelde biotisk indeks for elvemunninger) 
0,85 0,615 

Frankrike ELFI – Estuarine and Lagoon Fish Index 

(fiskeindeks for elvemunninger og laguner) 0,91 0,675 

Tyskland FAT – TW – Fischbasiertes Bewertungswerkzeug 

für Übergangsgewässer der norddeutschen Ästuare 0,84 0,62 

Irland TFCI – Transitional Fish Classification Index 

(klassifiseringsindeks for fisk i brakkvann) 0,81 0,58 

Nederland FAT – TW – WFD Fish index for transitional 

waters, type O2 (fiskeindeks for brakkvann, 

type O2) 0,80 0,60 

Portugal EFAI – Estuarine Fish Assessment Index (indeks 

til vurdering av fisk i elvemunninger) 0,865 0,70 

Spania AFI – AZTIs fiskeindeks 0,78 0,55 

Spania TFCI – Transitional Fish Classification Index 

(klassifiseringsindeks for fisk i brakkvann) 0,90 0,65 

Det forente 

kongerike (Nord-

Irland) 

TFCI – Transitional Fish Classification Index 

(klassifiseringsindeks for fisk i brakkvann) 

0,81 0,58 

VANNKATEGORI: KYSTVANN OG BRAKKVANN 

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Middelhavsområdet 

Typologi med regionale alminnelige interkalibreringstyper er bare definert for planteplankton (se nedenfor). 

For virvelløse bunndyr, makroalger og sjøgress gjelder interkalibreringsresultatene for hele middelhavsområdet i 

medlemsstatene.  
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RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN MIDDELHAVSOMRÅDET 

Biologisk kvalitetsfaktor: Virvelløse bunndyr 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale klassifiseringssystemer 

Kystvann 

Følgende resultater gjelder bare for bløte sedimenter 

Medlemsstat Interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Metoder som omfatter mangfoldsparameter 

Italia M-AMBI 0,81 0,61 

Slovenia M-AMBI 0,83 0,62 

Metoder som ikke omfatter mangfoldsparameter 

Kypros Bentix 0,75 0,58 

Frankrike AMBI 0,83 0,58 

Hellas Bentix 0,75 0,58 

Spania BOPA 0,95 0,54 

Spania MEDOCC 0,73 0,47 

Brakkvann: 

INTERKALIBRERING IKKE AVSLUTTET 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN MIDDELHAVSOMRÅDET 

Biologisk kvalitetsfaktor: Planteplankton 

Beskrivelse av typer for kystvann som er blitt interkalibrert (gjelder bare for planteplankton) 

Type Beskrivelse Tetthet (kg/m3) 
Årsgjennomsnittlig 

salinitet 

Type I Svært påvirket av ferskvannstilførsel < 25 < 34,5 

Type IIA, 

IIA Adriaterhavet 

Moderat påvirket av ferskvannstilførsel 

(kontinental påvirkning) 25–27 34,5–37,5 

Type IIIW Kontinentalkyst, ikke påvirket av ferskvanns-

tilførsel (vestlig basseng) > 27 > 37,5 

Type IIIE Ikke påvirket av ferskvannstilførsel (østlig 

basseng) > 27 > 37,5 

Type øy-W Øykyst (vestlig basseng) Hele området Hele området 

Land med samme interkalibrerte typer: 

Type I: Frankrike, Italia 

Type IIA: Frankrike, Spania, Italia 
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Type IIA 

Adriaterhavet: 

Italia, Slovenia 

Type øy-W: Frankrike, Spania, Italia 

Type IIIW: Frankrike, Spania, Italia 

Type IIIE: Hellas, Kypros 

Kystvann 

Resultater for parameter som indikerer biomasse (klorofyll a): SE VEDLEGG II 

Brakkvann: 

INTERKALIBRERING IKKE AVSLUTTET 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN MIDDELHAVSOMRÅDET 

Biologisk kvalitetsfaktor: Makroalger og dekkfrøede planter 

Kystvann 

Makroalger: biologisk delkvalitetsfaktor som indikerer makroalger og dekkfrøede planter 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Følgende resultater gjelder for øvre infralittorale sone (3,5–0,2 m dybde) på klippekyster: 

Medlemsstat Interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Kypros 
EEI-c – Ecological Evaluation Index (økologisk 

vurderingsindeks) 0,76 0,48 

Frankrike CARLIT – Cartography of Littoral and upper-

sublittoral rocky-shore communities (kartografi 

over littorale og øvre sublittorale klippekyst-

samfunn) 0,75 0,60 

Hellas EEI-c – Ecological Evaluation Index (økologisk 

vurderingsindeks) 0,76 0,48 

Italia CARLIT – Cartography of Littoral and upper-

sublittoral rocky-shore communities (kartografi 

over littorale og øvre sublittorale klippekyst-

samfunn) 0,75 0,60 

Slovenia EEI-c – Ecological Evaluation Index (økologisk 

vurderingsindeks) 0,76 0,48 

Spania CARLIT – Cartography of Littoral and upper-

sublittoral rocky-shore communities (kartografi 

over littorale og øvre sublittorale klippekyst-

samfunn) 0,75 0,60 

Sjøgress: biologisk delkvalitetsfaktor som indikerer makroalger og dekkfrøede planter 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Medlemsstat Interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Kypros PREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index 0,775 0,55 

Frankrike PREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index 0,775 0,55 

Italia PREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index 0,775 0,55 

Spania POMI – Posidonia oceanica Multivariate Index 0,775 0,55 

Spania Valencian-CS 0,775 0,55 
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Makroalger og dekkfrøede planter 

Brakkvann: 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Medlemsstat Interkalibrerte nasjonale klassifiseringsmetoder 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Frankrike Exclame 0,80 0,60 

Hellas EEI-c – Ecological Evaluation Index (økologisk 

vurderingsindeks) 

0,70 0,40 

Italia MaQI – Macrophyte Quality Index 

(makrofyttkvalitetsindeks) 0,80 0,60 

VANNKATEGORI: KYSTVANN OG BRAKKVANN 

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Svartehavet 

Beskrivelse av alminnelige interkalibreringstyper 

Type Beskrivelse 

CW-BL1 Kystvann 

Mesohalint, liten tidevannsforskjell (< 1 m), grunt (< 30 m), moderat eksponert, 

blandet substrat 

Land med samme interkalibrerte typer: 

Bulgaria og Romania 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN SVARTEHAVET 

Biologisk kvalitetsfaktor: Planteplankton 

Kystvann 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land 
Interkalibrerte nasjonale 

klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og god Grense mellom god og moderat 

Bulgaria IBI 0,80 0,63 

Romania IBI 0,80 0,63 
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VEDLEGG II 

VANNKATEGORI: KYSTVANN OG BRAKKVANN 

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Østersjøområdet 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN ØSTERSJØOMRÅDET 

Biologisk kvalitetsfaktor: Planteplankton 

Resultater for parameter som indikerer biomasse (klorofyll a): økologiske kvalitetskvotienter og parameterverdier 

Følgende resultater viser til sommergjennomsnitt fra mai/juni til september 

Kystvann 

Medlemsstat 

Økologiske kvalitetskvotienter i nasjonale 

klassifiseringssystemer 

Parameterverdier/-områder 

Klorofyll a (μg/l) 

Grense mellom høy 

og god 

Grense mellom god 

og moderat 

Grense mellom høy 

og god 

Grense mellom god 

og moderat 

BC1 

Finland 0,76 0,59 1,7 2,2 

Sverige 0,87 0,65 1,5 2,0 

BC9     

Estland 0,82 0,67 2,2 2,7 

Finland 0,79 0,65 1,9 2,3 

Sverige 0,80 0,67 1,5 1,8 

VANNKATEGORI: KYSTVANN OG BRAKKVANN 

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Nordøst-Atlanteren 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN NORDØST-ATLANTEREN 

Biologisk kvalitetsfaktor: Virvelløse bunndyr 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Resultatene gjelder bare for habitater i bløtt sediment (mudder-/sandhabitater under tidevannssonen) 

Kystvann 

Type NEA 1/26 og NEA7 

Land 
Interkalibrerte nasjonale 

klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Type NEA 1/26 og NEA 7 (indekser som først og fremst avspeiler tilførsel av organisk materiale og miljøgifter som 

belaster habitater i bløtt sediment) 

Danmark DKI 0,67 0,53 

Frankrike M-AMBI 0,77 0,53 

Tyskland M-AMBI 0,85 0,70 

Irland IQI 0,75 0,64 
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Land 
Interkalibrerte nasjonale 

klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Nederland BEQI2 0,78 0,58 

Norge NQI 0,92 0,81 

Portugal P-BAT 0,79 0,58 

Spania M-AMBI 0,77 0,53 

Spania BO2A 0,78 0,44 

Det forente kongerike IQI 0,75 0,64 

Type NEA1/26 (indeks som avspeiler flere ulike belastninger i flere ulike habitater) 

Belgia BEQI 0,80 0,60 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN NORDØST-ATLANTEREN 

Biologisk kvalitetsfaktor: Planteplankton 

Kystvann 

Planteplankton: parameter som indikerer biomasse (klorofyll a) 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter og parameterverdier 

Parameterverdiene uttrykkes i μg/l som 90-prosentilverdien beregnet over fastsatt vekstsesong i en periode på seks år. 

Resultatene gjelder geografiske områder innenfor typene som beskrevet i den tekniske rapporten. 

Type 

Økologiske kvalitetskvotienter Verdier (μg/l, 90-prosentil) 

Grense mellom høy 

og god 

Grense mellom god 

og moderat 

Grense mellom høy 

og god 

Grense mellom god 

og moderat 

NEA 1/26a 

Frankrike 0,67 0,33 5 10 

Irland 0,67 0,33 5 10 

Norge 0,67 0,33 2,5 5 

Spania, sør 0,67 0,33 5 10 

Spania, nord – den østlig del av 

Det kantabriske hav 
0,67 

0,33 1,5 3 

Spania, nord – den sentrale del av 

Det kantabriske hav 
0,67 

0,33 3 6 

Det forente kongerike 0,67 0,33 5 10 

NEA1/26b 

Belgia 0,67 0,44 10 15 

Frankrike 0,67 0,44 10 15 

Nederland 0,67 0,44 10 15 

Det forente kongerike 0,67 0,44 10 15 

NEA3/4 

Tyskland 0,66 0,44 7–10 11–15 
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Type 

Økologiske kvalitetskvotienter Verdier (μg/l, 90-prosentil) 

Grense mellom høy 

og god 

Grense mellom god 

og moderat 

Grense mellom høy 

og god 

Grense mellom god 

og moderat 

Nederland 0,66 0,44 10–14 15–21 

NEA1/26e 

Portugal 0,67 0,44 6–8 9–12 

Spania 0,67 0,44 6–8 9–12 

NEA9 

Norge 0,67 0,33 2,5 5 

Sverige 0,67 0,33 2,5 5 

NEA10 

Norge 0,67 0,33 3 6 

Sverige 0,67 0,33 3 6 

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPEN NORDØST-ATLANTEREN 

Biologisk kvalitetsfaktor: Makroalger og dekkfrøede planter 

Makroalger: parameter for blomstrende makroalger i tidevannssonen i bløt bunn som indikerer tallrikhet 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrert nasjonal parameter 

Kystvann 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Type NEA1/26 

Tyskland Bewertungssystem für opportunistische 

Makroalgen auf eulitoralen Weichböden der 

Küstengewässer 0,80 0,60 

Irland OGA Tool – Opportunistic Green Macroalgal 

Abundance (tallrikhet av opportunistiske grønne 

makroalger) 0,80 0,60 

Det forente 

kongerike 

Opportunistic Macroalgae Blooming Tool OMBT 

(redskap for blomstring av opportunistiske 

makroalger) 0,80 0,60 

Brakkvann 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Type NEA11 

Irland OGA Tool – Opportunistic Green Macroalgal 

Abundance (tallrikhet av opportunistiske grønne 

makroalger) 0,80 0,60 

Portugal BMI – Blooming Macroalgal Index (indeks for 

blomstring av makroalger) 0,80 0,60 

Det forente 

kongerike 

Opportunistic Macroalgae Blooming Tool OMBT 

(redskap for blomstring av opportunistiske 

makroalger) 0,80 0,60 
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Resultater: dekkfrøede planter – biologisk delkvalitetsfaktor som indikerer makroalger og dekkfrøede planter 

Kystvann: 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Type NEA1/26 

Frankrike SBQ – Seagrass beds quality in coastal and 

transitional water bodies (kvaliteten av 

sjøgressenger i kyst- og brakkvannsområder) 0,80 0,60 

Tyskland SG – Bewertungssystem für Makroalgen und 

Seegräser der Küsten- und Übergangsgewässer zur 

Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in 

Deutschland 0,80 0,60 

Irland Sjøgress i tidevannssonen, tallrikhet og 

artssammensetning 0,80 0,63 

Brakkvann: 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter i interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer 

Type og land Interkalibrert nasjonal parameter 

Økologiske kvalitetskvotienter 

Grense mellom høy og 

god 

Grense mellom god og 

moderat 

Type NEA11 

Frankrike SBQ – Seagrass beds quality in coastal and 

transitional water bodies (kvaliteten av 

sjøgressenger i kyst- og brakkvannsområder) 0,80 0,60 

Tyskland SG – Bewertungssystem für Makroalgen und 

Seegräser der Küsten- und Übergangsgewässer zur 

Umsetzung der EG-Wasserrahmen-richtlinie in 

Deutschland 0,80 0,60 

Irland Sjøgress i tidevannssonen, tallrikhet og 

artssammensetning 0,83 0,70 

Nederland Overvåking av sjøgressenger per vannforekomst 

ved hjelp av flyfoto, feltundersøkelse og angivelse 

av overflate og tetthet per art 0,80 0,60 

Portugal SQI – Seagrass quality index for intertidal TW 

(indeks for kvaliteten av sjøgress i brakkvann i 

tidevannssonen) 0,80 0,60 

VANNKATEGORI: KYSTVANN OG BRAKKVANN 

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Middelhavsområdet 

Biologisk kvalitetsfaktor: Planteplankton 

Parameter som indikerer biomasse: (klorofyll a) 

Kystvann 

Resultater: økologiske kvalitetskvotienter og parameterverdier 

Parameterverdiene uttrykkes i μg/l av klorofyll a for 90-prosentilen beregnet over ett år i en periode på minst fem år. 

Resultatene gjelder geografiske områder innenfor typene som beskrevet i den tekniske rapporten.  
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Type 

Økologiske kvalitetskvotienter Verdier (μg/l, 90-prosentil) 

Grense mellom høy 

og god 

Grense mellom god 

og moderat 

Grense mellom høy 

og god 

Grense mellom god 

og moderat 

Type II-A 

Frankrike 0,80 0,53 2,38 3,58 

Spania 0,80 0,53 2,38 3,58 

Italia (Tyrrenhavet) 0,76 0,59 1,06 2,19 

Type II-A Adriaterhavet 

Italia 0,75 0,58 1,58 3,81 

Slovenia 0,75 0,58 1,58 3,81 

Type øy-W 

Frankrike 0,80 0,50 0,75 1,20 

Spania 0,80 0,50 0,75 1,20 

Type III-W 

Frankrike 0,80 0,50 1,13 1,80 

Spania 0,80 0,50 1,13 1,80 

Type III-E 

Kypros 0,80 0,20 0,10 0,40 

Hellas 0,80 0,20 0,10 0,40 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 176/2014 

av 25. februar 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010, særlig med hensyn til fastsettelse av mengden 

utslippskvoter for klimagasser som skal auksjoneres i perioden 2013–2020(*) 

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 3d nr. 3 og artikkel 10 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved direktiv 2003/87/EF er det fastsatt bestemmelser 

om tidsplan, administrasjon og andre sider ved 

auksjonssalget for å sikre at dette foregår på en åpen, 

oversiktlig og harmonisert måte uten forskjells-

behandling. Ved nevnte direktiv er det også fastsatt at 

Kommisjonen skal overvåke hvordan det europeiske 

klimakvotemarkedet fungerer. 

2)  Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010(2) 

fastsettes kvotemengden som skal auksjoneres hvert år 

etter at kvotene som tildeles vederlagsfritt, er trukket fra 

antallet kvoter som utstedes det samme året i hele 

Unionen. Ved kommisjonsforordning (EU)  

nr. 1210/2011(3) er det også fastsatt et avvik fra denne 

tidsplanen for å fastsette kvotemengden som skal 

auksjoneres tidligere, før 2013, med tilsvarende 

reduksjoner i mengdene som skal auksjoneres i 2013 og 

2014, med det hovedmål å sikre en smidig overgang fra 

andre til tredje handelsperiode, idet det tas behørig 

hensyn til behovet for å dekke risikoene med henblikk 

på overholdelse av forpliktelsene i de første årene av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 56 av 26.2.2014, s. 11, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 196/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 

av 30.7.2015, s. 50.  

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 av 12. november 2010 

om tidsskjema, administrasjon og andre sider ved auksjonering av 

utslippskvoter for klimagasser i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel 

med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (EUT L 302 av 

18.11.2010, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1210/2011 av 23. november 2011 

om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 særlig med hensyn 

til fastsettelse av mengden av utslippskvoter for klimagasser som 

skal auksjoneres før 2013 (EUT L 308 av 24.11.2011, s. 2). 

tredje handelsperiode. Disse årlige mengdene ble 

fastsatt på grunnlag av faktorene som bestemmer tilbud 

og etterspørsel etter kvoter på tidspunktet for 

vurderingen, og ut fra en antakelse om at den 

økonomiske oppgangen fortsetter. 

3)  Det bør tas hensyn til de ekstraordinære forandringene 

når det gjelder balansen mellom tilbud og etterspørsel 

etter kvoter, særlig den fornyede økonomiske 

nedgangen, samt midlertidige faktorer som direkte 

henger sammen med overgangen til fase 3, herunder den 

økende mengden ubrukte kvoter som gjelder for, men 

ikke er blitt utnyttet i andre handelsperiode, den økende 

mengden godkjente utslippsreduksjoner og 

utslippsreduksjonsenheter som stammer fra utslipps-

reduksjonsprosjekter som gjennomføres innenfor 

rammen av Den grønne utviklingsmekanismen eller i 

henhold til felles gjennomføringsbestemmelser om retur 

av kvoter fra operatører som omfattes av ordningen, 

monetarisering av kvoter fra reserven for nye aktører i 

tredje handelsperiode til støtte for demonstrasjons-

prosjekter for karbonfangst og -lagring samt innovativ 

teknologi for fornybar energi («NER300») i henhold til 

kommisjonsbeslutning 2010/670/EU(4) og frigivelse av 

kvoter i reservene for nye aktører som ikke er 

nødvendige i andre handelsperiode. Selv om disse 

faktorene er forbundet med ulike grader av usikkerhet, 

er det viktig at passende justeringer av de årlige 

mengdene som skal auksjoneres i perioden 2014–2020, 

fastsettes i rimelig tid. 

4)  En viktig del av EUs klimapolitikk er å redusere 

risikoen for karbonlekkasje (det vil si økt utslipp av 

klimagasser i tredjestater der det ikke er tilsvarende 

utslippsrestriksjoner for klimagasser) og å hindre 

økonomiske ulemper for visse energiintensive sektorer 

og delsektorer i EU som er utsatt for internasjonal 

konkurranse. Kommisjonen har derfor analysert hvilke 

konsekvenser en ny vurdering av tidsplanen for 

auksjonene vil kunne få for energiintensive sektorer(5) 

ut fra prognoser som gjelder fram til januar 2014.  

  

(4) Kommisjonsbeslutning 2010/670/EU av 3. november 2010 om 

fastsettelse av kriterier og tiltak for finansiering av kommersielle 

demonstrasjonsprosjekter med miljømessig sikker fangst og 

geologisk lagring av CO2 som mål, samt demonstrasjonsprosjekter 

for nyskapende teknologi for fornybar energi i henhold til 

ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i 

Fellesskapet fastsatt ved europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF (EUT L 290 av 6.11.2010, s. 39). 

(5) Forholdsmessig konsekvensanalyse til kommisjonsforordning (EU) 

nr. 176/2014 av 25. februar 2014 om endring av forordning (EU) 

nr. 1031/2010 særlig med hensyn til fastsettelse av mengden av 

utslippskvoter for klimagasser som skal auksjoneres i perioden 

2013–2020, og finnes på: http://ec.europa.eu/clima/policies/ 

ets/cap/auctioning/docs/swd_2012_xx2_en.pdf 
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I konsekvensanalysen ble det bemerket at det ved 

direktiv 2003/87/EF er innført tiltak, herunder fortsatt 

vederlagsfri tildeling av utslippskvoter og innføring av 

en liste over sektorer der det antas å være en risiko for 

karbonlekkasje, for å redusere risikoen for 

karbonlekkasje for energiintensive sektorer. En ny 

vurdering av tidsplanen påvirker ikke antallet kvoter 

som tildeles vederlagsfritt hvert år, eller det samlede 

antallet kvoter (taket) for perioden som starter i  

2013. Selv om de potensielle virkningene på 

karbonkostnadene kan fordeles på forskjellige måter 

over tid, viste konsekvensanalysen at de trolig vil bli 

liggende på det gjennomsnittlige prisnivået for karbon 

som er angitt i Kommisjonens konsekvensanalyse, og 

som benyttes i pakken med gjennomføringstiltak for 

Unionens mål med hensyn til klimaendringer og 

fornybar energi for 2020(1) og etterfølgende analyse(2). 

5)  Ettersom kvotemengden som skal auksjoneres hvert år i 

perioden 2014–2016, reduseres, bør grensene for 

kvotene som skal auksjoneres på hver auksjon på en 

auksjonsplattform utpekt av en medlemsstat som ikke 

deltar i den felles handling, reduseres tilsvarende. 

6)  Forordning (EU) nr. 1031/2010 bør derfor endres. 

7)  For at denne forordning skal få anvendelse på auksjoner 

som finner sted fra og med 2014, og for å sikre et 

velfungerende klimakvotemarked og forutsigbare 

auksjoner, bør denne forordning tre i kraft umiddelbart. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for klimaendringer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 1031/2010 gjøres følgende endringer: 

1) etter artikkel 10 nr. 2 annet ledd innsettes følgende ledd: 

  

(1) http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_ia_en.pdf 

(2) Meldingen «Analysis of options to move beyond 20 % greenhouse 

gas emission reductions and assessing the risk of carbon leakage» 

(KOM(2010) 265 endelig). 

«For perioden 2014–2016 skal kvotemengden som skal 

auksjoneres i et gitt år, som fastsatt i henhold til første eller 

annet ledd i dette nummer, reduseres med antallet kvoter 

for det aktuelle året angitt i andre kolonne i tabellen i 

vedlegg IV til denne forordning. 

Dersom reduksjonen i kvotemengde for 2014, som fastsatt i 

vedlegg IV, ikke kan fordeles over en periode på mer enn  

9 måneder, skal den reduseres med 100 millioner kvoter og 

deretter med samme antall for hvert av årets kvartaler. Da 

skal mengdene som reduseres for 2015 og 2016, justeres 

tilsvarende med like store mengder. 

Kvotemengden som skal auksjoneres i et gitt år, fastsatt i 

henhold til første eller annet ledd i dette nummer, i 

perioden 2019–2020, skal økes med antallet kvoter for det 

aktuelle året angitt i tredje kolonne i tabellen i vedlegg IV 

til denne forordning. 

For medlemsstater som anvender bestemmelsene i artikkel 

10c i nevnte direktiv, og uten at det berører første punktum 

i artikkel 10c nr. 2 i nevnte direktiv, skal det samlede 

antallet kvoter som skal auksjoneres i et gitt år etter 

justeringen angitt i andre kolonne i tabellen i vedlegg IV til 

denne forordning, ikke være lavere enn antallet kvoter som 

i en overgangsperiode skal tildeles vederlagsfritt det samme 

året til anlegg som produserer elektrisk kraft. 

Ved behov skal det samlede antallet kvoter som skal 

auksjoneres i et gitt år i perioden 2014–2016 av en 

medlemsstat som anvender artikkel 10c i nevnte direktiv, 

økes tilsvarende. Dersom det samlede antallet kvoter som 

skal auksjoneres, økes i samsvar med forrige punktum, skal 

det deretter reduseres for å sikre at vilkårene for 

fordelingen angitt i første ledd i dette nummer overholdes. 

Kvotemengden som skal auksjoneres, som nevnt i andre og 

tredje kolonne i tabellen i vedlegg IV til denne forordning, 

skal justeres for å gjenspeile en slik økning og en slik 

reduksjon.» 

2) siste punktum i artikkel 32 nr. 1 skal lyde: 

«Kvotemengden som omfattes av kapittel III i direktiv 

2003/87/EF, og som auksjoneres på en auksjon som 

avholdes på nevne auksjonsplattformer i perioden  

2014–2016, skal være minst 2 millioner kvoter.» 
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3) etter vedlegg III innsettes nytt vedlegg IV: 

«VEDLEGG IV 

Justering av kvotemengde (i millioner) som skal auksjoneres i perioden 2013–2020, og som 

nevnt i artikkel 10 nr. 2 

År Reduksjon i kvotemengde Økning i kvotemengde 

2013   

2014 400  

2015 300  

2016 200  

2017   

2018   

2019  300 

2020  600» 

Artikkel 2 

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

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 25. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 21. mars 2014 

om endring av vedtak 2005/381/EF med hensyn til spørreskjemaet til rapportering om anvendelsen 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF 

[meddelt under nummer K(2014) 1726] 

(2014/166/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og råds-

direktiv 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 21 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 21 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF 

skal medlemsstatene hvert år framlegge for 

Kommisjonen en rapport om anvendelsen av nevnte 

direktiv. Etter at direktiv 2003/87/EF ble vedtatt, er det 

blitt betydelig endret, og Kommisjonen har vedtatt en 

rekke juridiske virkemidler for å gjennomføre det. 

2)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/101/EF(2) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/29/EF(3) endret 

direktiv 2003/87/EF for å omfatte luftfartsvirksomhet i 

ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser 

i Unionen, og for å forbedre og utvide ordningen for 

handel med utslippskvoter for klimagasser i Unionen. I 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 89 av 25.3.2014, 

s. 45, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 197/2014 av 

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 

av 30.7.2015, s. 51. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/101/EF av 19. november 

2008 om endring av direktiv 2003/87/EF slik at 

luftfartsvirksomhet omfattes av ordningen for handel med 

utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (EUT L 8 av 

13.1.2009, s. 3). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/29/EF av 23. april 2009 

om endring av direktiv 2003/87/EF for å forbedre og utvide 

ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i 

Fellesskapet (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 63). 

kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012(4) er det 

fastsatt regler for overvåking og rapportering av 

klimagassutslipp og virksomhetsdata, mens det i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 600/2012(5) er fastsatt 

regler for kontroll av rapportene om klimagassutslipp, 

akkreditering og gjensidig godkjenning av kontrollører 

samt fagfellevurdering av akkrediteringsorganer. 

3)  Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 389/2013(6) ble 

det dessuten fastsatt allmenne drifts- og vedlikeholds-

krav til unionsregisteret, og i kommisjonsbeslutning 

2011/278/EU(7) ble det fastsatt overgangsregler i hele 

Unionen med hensyn til harmonisert vederlagsfri 

tildeling av utslippskvoter i samsvar med artikkel 10a i 

direktiv 2003/87/EF. 

4)  Ved kommisjonsbeslutning 2005/381/EF(8) ble det 

innført et spørreskjema som medlemsstatene skal bruke 

til å utarbeide årsrapportene, slik at de kan redegjøre 

nøye for anvendelsen av direktiv 2003/87/EF. Ved 

  

(4) 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). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 600/2012 av 21. juni 2012 om 

verifikasjon 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). 

(6) Kommisjonsforordning (EU) nr. 389/2013 av 2. mai 2013 om 

opprettelse av et unionsregister i henhold til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2003/87/EF og europaparlaments- og rådsvedtak 

nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsforordning (EU) nr. 920/2010 og (EU) nr. 1193/2011 

(EUT L 122 av 3.5.2013, s. 1). 

(7) 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). 

(8) Kommisjonsvedtak 2005/381/EF av 4. mai 2005 om opprettelse 

av et spørreskjema til rapportering om anvendelse av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av 

en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i 

Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (EUT L 126 

av 19.5.2005, s. 43). 
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kommisjonsvedtak 2006/803/EF(1) ble spørreskjemaet 

endret i lys av de erfaringene som medlemsstatene og 

Kommisjonen hadde høstet ved bruk av spørreskjemaet. 

5)  Anvendelsen av direktiv 2003/87/EF som endret, og de 

juridiske virkemidlene som Kommisjonen har vedtatt 

samt ytterligere erfaring som medlemsstatene og 

Kommisjonen har høstet ved bruk av spørreskjemaet, 

har vist at det er nødvendig å styrke synergivirkningene 

og sammenhengen mellom de rapporterte 

opplysningene. 

6)  Særlig bør de rapporteringskravene som er fastsatt i 

spørreskjemaet, endres i samsvar med nevnte juridiske 

virkemidler og bør forbedres ytterligere på en 

harmonisert måte for å effektivisere rapporterings-

prosessen og kvaliteten på de opplysningene som 

medlemsstatene rapporterer. 

7)  Vedlegget til vedtak 2005/381/EF bør derfor endres. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for klimaendringer nedsatt ved 

  

(1) Kommisjonsvedtak 2006/803/EF av 23. november 2006 om 

endring av vedtak 2005/381/EF om opprettelse av et spørreskjema 

til rapportering om anvendelse av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel 

med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av 

rådsdirektiv 96/61/EF (EUT L 329 av 25.11.2006, s. 38). 

artikkel 26 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 525/2013(2) — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til vedtak 2005/381/EF erstattes med teksten i 

vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 21. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 Connie HEDEGAARD 

 Medlem av Kommisjonen 

  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013 av 

21. mai 2013 om en ordning for overvåking og rapportering av 

klimagassutslipp og for rapportering av andre opplysninger på 

nasjonalt plan og unionsplan som er relevante for klimaendring, 

og om oppheving av vedtak nr. 280/2004/EF (EUT L 165 av 

18.6.2013, s. 13). 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

SPØRRESKJEMA OM GJENNOMFØRINGEN AV DIREKTIV 2003/87/EF 

1. Opplysninger om den institusjonen som framlegger rapporten 

Organisasjonens navn og avdeling: 

Kontaktperson: 

Kontaktpersonens offisielle tittel: 

Adresse: 

Internasjonalt telefonnummer: 

E-post: 

2. Vedkommende myndigheter innen EUs ordning for handel med utslippskvoter og samordning mellom 

myndighetene 

Spørsmålene i dette avsnitt skal besvares i den rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2014, og i de 

etterfølgende rapportene dersom det har skjedd endringer i rapporteringsperioden. 

2.1.  I tabellen nedenfor angis navn, forkortelse og kontaktopplysninger på vedkommende myndighet som er 

ansvarlig for å gjennomføre EUs ordning for handel med utslippskvoter for anlegg og luftfartssektoren i din 

medlemsstat. Legg til flere rader om nødvendig. 

Navn Forkortelse Kontaktopplysninger(1) 

   

I tabellen nedenfor angis navn, forkortelse og kontaktopplysninger på det nasjonale akkrediteringsorganet som 

er utpekt i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008(2). 

Navn Forkortelse Kontaktopplysninger(1) 

   

Har du etablert en nasjonal sertifiseringsmyndighet som skal sertifisere kontrollører i samsvar med artikkel 54 

nr. 2 i kommisjonsforordning (EU) nr. 600/2012(3)? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi navn, forkortelse og kontaktopplysninger til den nasjonale sertifiseringsmyndigheten i 

tabellen nedenfor. 

Navn Forkortelse Kontaktopplysninger(1) 

   

I tabellen nedenfor angis navn, forkortelse og kontaktopplysninger til registerforvalteren i din medlemsstat. 

Navn Forkortelse Kontaktopplysninger(1) 

   
  

  

(1) Angi telefonnummer, e-post- og nettadresse. 

(2) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30. 

(3) EUT L 181 av 12.7.2012, s. 1. 
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2.2.  I tabellen nedenfor angis hvilken vedkommende myndighet som er ansvarlig for følgende oppgaver (bruk 

myndighetens forkortelse). Legg til flere rader om nødvendig. 

Merk at dersom et felt i tabellen nedenfor er grått, er oppgaven ikke relevant for verken anlegg eller 

luftfartssektoren. 

Vedkommende myndighet med ansvar for: Anlegg Luftfart 

Utstedelse av tillatelser   

Vederlagsfri tildeling til faste anlegg i henhold til artikkel 10a i 

direktiv 2003/87/EF 

  

Vederlagsfri tildeling i henhold til artikkel 3e og 3f i direktiv 2003/87/EF   

Virksomhet i forbindelse med auksjonssalg (den auksjonarius som er nevnt 

i kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010) (EUT L 302 av 18.11.2010, 

s. 1) 

  

Økonomiske tiltak med hensyn til indirekte karbonlekkasje   

Utstedelse av kvoter   

Godkjenning av overvåkingsplanen og vesentlige endringer av 

overvåkingsplanen 

  

Mottak og vurdering av verifiserte utslippsrapporter og kontrollrapporter   

Et forsiktig anslag over utslipp i samsvar med artikkel 70 i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012 (EUT L 181 av 12.7.2012, s. 30) 

  

Godkjenning av forbedringsrapporter i samsvar med artikkel 69 i 

forordning (EU) nr. 601/2012 

  

Godkjenning av den driftsansvarliges søknad om å gi avkall på en 

kontrollørs virksomhetsbesøk i henhold til artikkel 31 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 600/2012 

  

Inspeksjon og håndheving   

Informasjon til offentligheten   

Forvaltning av en ensidig innlemming av virksomhet og gasser som er i 

samsvar med artikkel 24 i direktiv 2003/87/EF(1) 

  

Forvaltning av anlegg som er unntatt, i samsvar med artikkel 27 i direktiv 

2003/87/EF(2) 

  

Annet (angis nærmere):   

(1) Dette feltet fylles bare ut dersom medlemsstaten har tatt med virksomhet eller gasser som er i samsvar med artikkel 24 i 

direktiv 2003/87/EF. 

(2) Dette feltet fylles bare ut dersom medlemsstaten har unntatt anlegg i samsvar med artikkel 27 i direktiv 2003/87/EF. 

2.3.  Dersom det i din medlemsstat er utpekt mer enn én vedkommende myndighet i henhold til artikkel 18 i direktiv 

2003/87/EF, hvilken vedkommende myndighet er det kontaktorganet som det vises til i artikkel 69 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 600/2012? Bruk den aktuelle forkortelsen i tabellen nedenfor. 

Navn på vedkommende myndighet som er kontaktorgan i henhold til artikkel 69 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 600/2012 
Forkortelse 
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Dersom det i din medlemsstat er utpekt mer enn én vedkommende myndighet til å utføre de formene for 

virksomhet som er nevnt i forordning (EU) nr. 601/2012, hvilke tiltak er truffet for å samordne arbeidet til disse 

vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 10 i forordning (EU) nr. 601/2012? Svar i tabellen 

nedenfor. Legg til flere rader om nødvendig. 

Samordning av virksomhet i samsvar med artikkel 10 i forordning (EU) nr. 601/2012 Ja/nei Merknader (valgfritt) 

Skal en sentral vedkommende myndighet i henhold til nasjonal lovgivning 

revidere og gi bindende instrukser om overvåkingsplaner, endrings-

meldinger om overvåkingsplaner eller utslippsrapporter? 

  

Finnes det en sentral vedkommende myndighet som styrer lokale og/eller 

regionale vedkommende myndigheter gjennom bindende instrukser og 

veiledning? 

  

Finnes det en sentral vedkommende myndighet som reviderer og gir råd om 

overvåkingsplaner, underretninger og utslippsrapporter på frivillig basis? 

  

Organiseres det regelmessig arbeidsgrupper eller møter med vedkommende 

myndigheter? 

  

Tilrettelegges det en felles opplæring for alle vedkommende myndigheter 

for å sikre ensartet gjennomføring av kravene? 

  

Benyttes IT-systemer eller -verktøyer for å sikre felles overvåkings- og 

rapporteringsmetoder? 

  

Er det opprettet en samordningsgruppe med personale fra vedkommende 

myndighet som drøfter spørsmål om overvåking og rapportering og utvikler 

felles metoder? 

  

Finnes det andre samordningstiltak? Gi eventuelt nærmere opplysninger: 

2.4.  Hvilken effektiv utveksling av informasjon og hvilket effektiv samarbeid er opprettet i samsvar med artikkel 69 

nr. 1 i forordning (EU) 600/2012 mellom det nasjonale akkrediteringsorgan, eller dersom det er relevant, den 

nasjonale sertifiseringsmyndighet og vedkommende myndighet i din medlemsstat? Svar i tabellen nedenfor. 

Legg til flere rader om nødvendig. 

Samordning av virksomhet i samsvar med artikkel 69 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 600/2012 
Ja/nei Merknader (valgfritt) 

Avholdes det regelmessige møter mellom det nasjonale 

akkrediteringsorgan / den nasjonale sertifiseringsmyndighet (dersom 

det er relevant), og vedkommende myndighet med ansvar for 

samordningen? 

  

Er det opprettet en arbeidsgruppe der det nasjonale 

akkrediteringsorgan / den nasjonale sertifiseringsmyndighet (dersom 

det er relevant), vedkommende myndighet og kontrollører drøfter 

spørsmål om akkreditering og verifisering? 

  

Kan vedkommende myndighet delta som observatør under det 

nasjonale akkrediteringsorgans akkrediteringsvirksomhet? 

  

Finnes det andre samordningstiltak? Gi eventuelt nærmere opplysninger: 
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3. Former for virksomhet, anlegg og luftfartøyoperatører 

Det andre delspørsmålet i spørsmål 3.1 og det andre og tredje delspørsmålet i spørsmål 3.2 i dette avsnitt skal 

besvares i den rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2014, og i de etterfølgende rapportene dersom det 

har skjedd endringer i rapporteringsperioden. 

3.A. Anlegg 

3.1.  Hvor mange anlegg utfører virksomhet og slipper ut klimagasser som er oppført i vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF? Hvor mange av disse anleggene er i kategori A, B og C som angitt i artikkel 19 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 601/2012? Hvor mange er anlegg med lave utslipp som angitt i artikkel 47 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 601/2012? Svar i tabellen nedenfor. 

Anlegg Antall 

Anlegg med lave utslipp  

Anlegg i kategori A  

Anlegg i kategori B  

Anlegg i kategori C  

Samlet antall anlegg  

Hvilke former for virksomhet nevnt i vedlegg I har din medlemsstat utstedt tillatelser til i henhold til direktiv 

2003/87/EF? Svar i tabellen nedenfor. 

Vedlegg I-virksomhet Ja/nei 

Forbrenningsvirksomhet som angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF  

Raffinering av mineralolje  

Produksjon av koks  

Røsting eller sintring, herunder pelletisering, av malm (herunder sulfidmalm)  

Produksjon av råjern eller stål som angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF  

Produksjon eller bearbeiding av jernmetaller som angitt i vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF 

 

Produksjon av primæraluminium  

Produksjon av sekundæraluminium som angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF  

Produksjon eller bearbeiding av ikke-jernholdige metaller som angitt i vedlegg I til 

direktiv 2003/87/EF 

 

Produksjon av sementklinker i roterovner som angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF  

Produksjon av kalk eller røsting av dolomitt eller magnesitt som angitt i vedlegg I til 

direktiv 2003/87/EF 

 

Produksjon av glass som angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF  

Produksjon av keramiske produkter som angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF  

Produksjon av isolasjonsmateriale av mineralull ved hjelp av glass, stein eller slagg som 

angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF 
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Vedlegg I-virksomhet Ja/nei 

Tørking eller brenning av gips eller produksjon av gipsplater og andre gipsprodukter 

som angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF 

 

Produksjon av papirmasse som angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF  

Produksjon av papir eller papp som angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF  

Produksjon av karbonstøv som angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF  

Produksjon av salpetersyre  

Produksjon av adipinsyre  

Produksjon av glyoksal og glyoksylsyre  

Produksjon av ammoniakk  

Produksjon av organiske kjemikalier i bulk som angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF  

Produksjon av hydrogen (H2) og syntesegass som angitt i vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF 

 

Produksjon av natriumkarbonat (Na2CO3) og natriumhydrogenkarbonat (NaHCO3) som 

angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF 

 

Fangst av klimagasser fra anlegg som angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF  

Transport av klimagasser i rørledninger med henblikk på geologisk lagring på et tillatt 

lagringssted i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF (EUT L 140 av 

5.6.2009, s. 114) 

 

Geologisk lagring av klimagasser på et tillatt lagringssted i henhold til direktiv 

2009/31/EF 

 

3.2.  Er anlegg unntatt i henhold til artikkel 27 i direktiv 2003/87/EF? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, fyll ut tabellen og svar på spørsmålene nedenfor. 

Viktigste vedlegg I-

virksomhet 

Samlede utslipp fra anlegg som er 

unntatt i henhold til artikkel 27 i 

direktiv 2003/87/EF 

Antall anlegg som har overskredet terskelen på 

25 000 tonn CO2(e) og må gjeninnføre ordningen for 

handel med utslippskvoter 

   

 

Hvilke verifiseringstiltak er gjennomført i henhold til artikkel 27 i direktiv 2003/87/EF? Gi nærmere 

opplysninger nedenfor. 

 

Er det fastsatt forenklede krav til overvåking, rapportering og verifisering for anlegg med årlige verifiserte 

utslipp i perioden 2008-2010 på under 5 000 tonn CO2(e) per år? Ja/nei 

 

Dersom svaret er ja, angi de aktuelle forenklede kravene nedenfor. 
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3.B. Luftfartøyoperatører 

3.3.  Hvor mange luftfartøyoperatører utfører virksomhet oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, som du er 

ansvarlig for som administrerende medlemsstat, og har innlevert en overvåkingsplan? Hvor mange av disse 

luftfartøyoperatørene er kommersielle luftfartøyoperatører og ikke-kommersielle luftfartøyoperatører? Hvor 

mange av det samlede antallet luftfartøyoperatører er foretak med lave utslipp som angitt i artikkel 54 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 601/2012? Beskriv nærmere i tabellen nedenfor. 

Type luftfartøyoperatør Antall 

Kommersielle luftfartøyoperatører  

Ikke-kommersielle luftfartøyoperatører  

Samlet antall luftfartøyoperatører  

Foretak med lave utslipp  

Har du kjennskap til ytterligere luftfartøyoperatører som du er ansvarlig for som administrerende medlemsstat, 

som burde ha innlevert en overvåkingsplan og overholdt andre krav i henhold til direktiv 2003/87/EF? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi antall luftfartøyoperatører i tabellen nedenfor. 

Samlet antall ytterligere luftfartøyoperatører som burde ha overholdt kravene i EUs ordning 

for handel med utslippskvoter 

 

Dersom du har merknader til antallet av disse ytterligere luftfartøyoperatørene, gi nærmere opplysninger 

nedenfor. 

4. Utstedelse av tillatelser for anlegg 

Spørsmål 4.1 og første del av spørsmål 4.2 skal besvares i den rapporten som skal framlegges innen 30. juni 

2014, og i de etterfølgende rapportene dersom det har skjedd endringer i rapporteringsperioden. 

4.1.  Er kravene i artikkel 5, 6 and 7 i direktiv 2003/87/EF integrert i fremgangsmåtene fastsatt i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2010/75/EU(1)? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, beskriv nærmere i tabellen nedenfor hvordan kravene er integrert. Legg til flere rader om 

nødvendig. 

Integrering av utslippstillatelse for klimagasser og tillatelse i henhold 

til direktivet om industriutslipp (IED-tillatelse) 
Ja/nei Merknader (valgfritt) 

Er utslippstillatelsen for klimagasser en del av IED-

tillatelsen? 

  

Er framgangsmåtene for IED-tillatelse og utslippstillatelse for 

klimagasser integrerte? 

  

Utføres godkjenningen av overvåkingsplaner og vurderingen 

av utslippsrapporter av IED-myndigheter? 

  

Utføres inspeksjonen av virksomhet innenfor rammen av EUs 

ordning for handel med utslippskvoter av IED-myndighetene? 

  

Skjer integreringen på en annen måte? Gi eventuelt nærmere opplysninger: 

  

  

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 
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Dersom svaret er nei, beskriv nærmere i tabellen nedenfor hvordan vilkårene og framgangsmåtene for 

utstedelse av utslippstillatelse for klimagasser og IED-tillatelse samordnes. Legg til flere rader om nødvendig. 

Samordning av vilkår og framgangsmåter for utstedelse av 

utslippstillatelse for klimagasser og IED-tillatelse 
Ja/nei Merknader (valgfritt) 

IED-myndighetene kontrollerer om en utslippstillatelse for 

klimagasser er gjeldende og nødvendig, og underretter 

vedkommende myndighet som er ansvarlig for virksomheten 

under EUs ordning for handel med utslippskvoter 

  

I lovgivningen som innarbeider direktivet om industriutslipp, 

er det ikke fastsatt grenseverdier for utslipp eller 

konsentrasjon av CO2 

  

IED-myndighetene gir under framgangsmåten for tillatelse 

bindende instrukser til vedkommende myndighet som er 

ansvarlig for handel med utslippskvoter 

  

IED-myndighetene gir under framgangsmåten for tillatelse 

råd på frivillig og ikke-bindende basis til vedkommende 

myndighet som er ansvarlig for handel med utslippskvoter 

  

Skjer samordningen på en annen måte? Gi eventuelt nærmere opplysninger: 

4.2.  Når skal tillatelsen i henhold til nasjonal lovgivning ajourføres i samsvar med artikkel 6 og 7 i direktiv 

2003/87/EF? Gi nærmere opplysninger om bestemmelsene i nasjonal lovgivning i tabellen nedenfor. Legg til 

flere rader om nødvendig. 

Type endringer 
Nærmere opplysninger om bestemmelser i nasjonal 

lovgivning 

Når kan vedkommende myndighet trekke tilbake 

tillatelser? 

 

Utløper en tillatelse i henhold til nasjonal lovgivning? 

Dersom svaret er ja, under hvilke forutsetninger? 

 

Når endres en tillatelse som følge av økt kapasitet?  

Når endres en tillatelse som følge av nedsatt kapasitet?  

Når endres en tillatelse som følge av endringer i 

overvåkingsplanen? 

 

Ajourføres tillatelser på andre måter? Gi eventuelt 

nærmere opplysninger: 

 

Hvor mange tillatelser i alt ble ajourført i rapporteringsperioden? I tabellen nedenfor angis det antallet 

ajourførte tillatelser som vedkommende myndighet har kjennskap til. 

Samlet antall ajourførte tillatelser i rapporteringsperioden  

5. Anvendelse av bestemmelsene for overvåking og rapportering 

5.A. Generelt 

Spørsmål 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4 skal besvares i den rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2014, og i de 

etterfølgende rapportene dersom det har skjedd endringer i rapporteringsperioden. 

5.1.  Er det gjennomført ytterligere nasjonal lovgivning for å støtte anvendelsen av forordning (EU) nr. 601/2012? 

Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi nedenfor hvilke områder det er gjennomført ytterligere nasjonal lovgivning for. 
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Er det utarbeidet ytterligere nasjonale retningslinjer som skal gjøre det enklere å forstå forordning (EU) 

nr. 601/2012? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi nedenfor hvilke områder det er utarbeidet ytterligere nasjonale retningslinjer for. 

 

5.2.  Hvilke tiltak er iverksatt for å utfylle rapporteringskravene som følger av andre eksisterende rapporterings-

ordninger, som rapportering om klimagassfortegnelser og EPRTR-rapportering? Gi nærmere opplysninger 

nedenfor. 

 

5.3.  Har medlemsstaten utviklet skreddersydde elektroniske maler eller bestemte filformater for overvåkingsplaner, 

utslippsrapporter, kontrollrapporter og/eller forbedringsrapporter? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, fyll ut tabellen nedenfor. 

 
Bestemt mal eller bestemt 

filformat for medlemsstaten(1) 

Hvilke elementer i malen eller det bestemte 

filformatet er spesifikke for 

medlemsstaten(2)? 

Overvåkingsplan for anlegg   

Utslippsrapport for anlegg   

Kontrollrapport for anlegg   

Forbedringsrapport for anlegg   

(1) Velg en bestemt mal eller et bestemt filformat utarbeidet av medlemsstaten. 

(2) Sammenlignet med kravene i den malen og de bestemte filformatene som Kommisjonen har offentliggjort. 

 

 
Spesifikk mal eller spesifikt 

filformat for medlemsstaten(1) 

Hvilke elementer i malen eller det bestemte 

filformatet er spesifikke for 

medlemsstaten(2)? 

Overvåkingsplan for 

luftfartøyoperatører 

  

Utslippsrapport for 

luftfartøyoperatører 

  

Kontrollrapport for 

luftfartøyoperatører 

  

Forbedringsrapport for 

luftfartøyoperatører 

  

(1) Velg en bestemt mal eller et bestemt filformat utarbeidet av medlemsstaten. 

(2) Sammenlignet med kravene i den malen og de bestemte filformatene som Kommisjonen har offentliggjort. 

 

Hvilke tiltak er gjennomført for å oppfylle kravene i artikkel 74 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 601/2012? Gi 

nærmere opplysninger nedenfor. 
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5.4.  Har du utviklet et automatisert system til elektronisk datautveksling mellom driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatører og vedkommende myndighet og andre parter? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, gi nærmere opplysninger nedenfor om hvilke bestemmelser som er gjennomført for å 

oppfylle kravene i artikkel 75 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 601/2012. 

 

5.B. Anlegg 

Spørsmål 5.7, 5.9, andre del av spørsmål 5.17 og spørsmål 5.19 og 5.20 skal besvares i den rapporten som skal 

framlegges innen 30. juni 2014, og i de etterfølgende rapportene dersom det har skjedd endringer i 

rapporteringsperioden. 

5.5.  I tabellen nedenfor angis for de oppførte brenslene, samlet brenselforbruk og samlede årlige utslipp, basert på 

opplysningene i den driftsansvarliges utslippsrapporter for rapporteringsåret. 

Beskrivelse av brenseltype Samlet brenselforbruk (TJ) Samlede årlige utslipp (t CO2) 

Steinkull   

Lignitt og subbituminøst kull   

Torv   

Koks   

Naturgass   

Koksovngass   

Masovngass   

Raffinerigass og andre prosessgasser   

Brennolje   

Flytende petroleumsgass   

Petroleumskoks   

Andre fossile brensler(1)   

(1) Merk at dette spørsmålet ikke omfatter biomasser (herunder ikke bærekraftige biodrivstoffer og flytende biobrensler). 

Opplysninger om biomasse, biodrivstoffer og flytende biobrensler tas opp i spørsmål 5.17. 

5.6.  I tabellen nedenfor angis samlede utslipp for hver rapporterte kategori i henhold til det felles 

rapporteringsformatet (CRF) fra FNs klimapanel, basert på opplysningene i den driftsansvarliges 

utslippsrapport i samsvar med artikkel 73 i forordning (EU) nr. 601/2012. 

CRF-kategori 1 

(Energi) 

CRF-kategori 2 

(Prosessutslipp) 

Samlede utslipp 

(t CO2(e)) 

Samlede årlige 

forbrenningsutslipp 

(t CO2(e)) 

Samlede prosessutslipp 

(t CO2(e)) 
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5.7.  I tabellen nedenfor angis følgende: 

— antall anlegg som vedkommende myndighet har godkjent litteraturverdiene for, som nevnt i artikkel 31 

nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 601/2012, 

— verdi, brenseltype og beregningsfaktor samt kilde til og begrunnelse for disse litteraturverdiene, 

— antall anlegg som vedkommende myndighet har godkjent standardverdier av type I for, dvs. de verdiene 

som er nevnt i artikkel 31 nr. 1 bokstav d) og e) i forordning (EU) nr. 601/2012, 

— verdi, brensel- eller materialtype og beregningsfaktor samt kilde til og begrunnelse for disse 

standardverdiene av type I. 

Verditype(1) 
Brensel- eller 

materialtype 

Beregnings-

faktor(2) 

Verdi brukt i 

praksis 

Kilde til verdien 

og begrunnelsen 

for dette 

Antall anlegg som 

vedkommende 

myndighet har 

godkjent verdien 

for 

(1)  Velg under verditype: den litteraturverdien som er avtalt med vedkommende myndighet, eller standardverdi av type I. 

Litteraturverdier nevnt i artikkel 31 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 601/2012, gjelder beregningsfaktorer for 

brenseltyper. 

(2)  Velg under beregningsfaktor: netto brennverdi, utslippsfaktor, oksidasjonsfaktor, omregningsfaktor, karboninnhold eller 

biomassefraksjon. 

Hvor mange av standardverdiene av type I er verdier oppført i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 601/2012, 

som nevnt i artikkel 31 nr. 1 bokstav a) i nevnte forordning? 

Samlet antall standardverdier av type I som er verdier som nevnt i artikkel 31 nr. 1 

bokstav a) i forordning (EU) nr. 601/2012 

 

5.8.  Er det utarbeidet prøvetakingsplaner i alle de tilfellene som kreves i henhold til artikkel 33 i forordning (EU) 

nr. 601/2012? Ja/nei 

Dersom svaret er nei, angi nedenfor de tilfellene der det ikke er utarbeidet en prøvetakingsplan, og 

begrunnelsen for dette. 

 

Har du kjennskap til særlige problemer eller spørsmål i forbindelse med prøvetakingsplaner som er utarbeidet 

av driftsansvarlige? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, gi nærmere opplysninger nedenfor om problemer eller spørsmål som har oppstått. 

 

5.9.  I tabellen nedenfor angis hvor mange anlegg som har fått tillatelse av vedkommende myndighet til å bruke en 

annen hyppighet, i samsvar med artikkel 35 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 601/2012, og det bekreftes at 

prøvetakingsplanen i disse tilfellene er dokumentert og overholdes fullt ut. 

Navn på brensel eller 

materiale 

Antall anlegg som har fått 

tillatelse av vedkommende 

myndighet til å bruke en 

annen hyppighet 

Antall større kildestrømmer 

som det brukes en annen 

hyppighet for 

Bekreftelse på at 

prøvetakingsplanen er 

dokumentert og overholdes 

fullt ut Ja/nei. Dersom svaret 

er nei, angi årsaken 

    

5.10.  Dersom de høyeste nivåene for større kildestrømmer fra anlegg som tilhører kategori C i henhold til artikkel 19 

nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 601/2012, ikke anvendes, skal det i tabellen nedenfor angis for hvert 

anlegg der denne situasjonen har oppstått, hvilke kildestrømmer som berøres, hvilket overvåkingsparameter 

som berøres, hvilket høyeste nivå som kreves i henhold til forordning (EU) nr. 601/2012, og hvilket nivå som 

anvendes.   
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Anleggskode(1) 

Berørt kildestrøm i 

den beregnings-

baserte metoden 

Berørt 

utslippskilde i den 

målingsbaserte 

metoden 

Berørt 

overvåkings-

parameter(2) 

Høyeste nivå som 

kreves i henhold 

til forordning (EU) 

nr. 601/2012 

Nivå anvendt i 

praksis 

      

(1) Anleggskode anerkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 389/2013. 

(2) Velg under den berørte overvåkingsparameteren: mengde av brensel, mengde av materiale, netto brennverdi, 

utslippsfaktor, foreløpig utslippsfaktor, oksidasjonsfaktor, omregningsfaktor, karboninnhold, biomassefraksjon eller, 

dersom den målingsbaserte metoden benyttes, årsgjennomsnittet for utslipp per time fra kilden, uttrykt i kg/t. 

5.11.  I tabellen nedenfor angis antall anlegg i kategori B, som nevnt i artikkel 19 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 

nr. 601/2012, som ikke anvender det høyeste nivået for alle større kildestrømmer og alle større utslippskilder(1) 

i samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012. 

Overvåkingsmetode(1) Viktigste vedlegg I-virksomhet Antall berørte anlegg 

   

(1) Velg beregningsbasert metode eller målingsbasert metode. 

5.12.  Har anlegg i din medlemsstat brukt den alternative metoden i samsvar med artikkel 22 i forordning (EU) 

nr. 601/2012? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, fyll ut tabellen nedenfor. 

Anleggskode(1) 
Årsaken til at den alternative 

metoden(2) ble brukt 

Parameter som det ikke ble 

oppnådd minst nivå 1 for(3) 

Beregnede utslipp som 

berøres av denne parameteren 

    

(1) Anleggskode anerkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 389/2013. 

(2) Velg blant følgende: 

a)  anvendelse av nivå 1 er teknisk umulig eller vil føre til urimelig høye kostnader for én større kildestrøm, 

b)  anvendelse av nivå 1 er teknisk umulig eller vil føre til urimelig høye kostnader for én mindre kildestrøm, 

c)  anvendelse av nivå 1 er teknisk umulig eller vil føre til urimelig høye kostnader for flere enn én større eller mindre 

kildestrøm, eller 

d)  anvendelse av nivå 1 i den målingsbaserte metoden er teknisk umulig eller vil føre til urimelig høye kostnader som 

nevnt i artikkel 22 i forordning (EU) nr. 601/2012. 

(3) Velg mengde av brensel, mengde av materiale, netto brennverdi, utslippsfaktor, foreløpig utslippsfaktor, 

oksidasjonsfaktor, omregningsfaktor, karboninnhold, biomassefraksjon eller, dersom den målingsbaserte metoden 

benyttes, årsgjennomsnittet for utslipp per time fra kilden, uttrykt i kg/t. 

5.13.  I tabellen nedenfor angis hvor mange anlegg i kategori A, B og C som skulle framlegge og faktisk framla en 

forbedringsrapport i samsvar med artikkel 69 i forordning (EU) nr. 601/2012. Opplysningene i tabellen 

nedenfor gjelder den foregående rapporteringsperioden. 

Anleggskategori 
Viktigste vedlegg I-

virksomhet 

Type 

forbedringsrapport(1) 

Antall anlegg som 

skulle framlegge en 

forbedringsrapport 

Antall anlegg som 

framla en 

forbedringsrapport 

     

(1) Velg forbedringsrapport i samsvar med artikkel 69 nr. 1, forbedringsrapport i samsvar med artikkel 69 nr. 3 eller 

forbedringsrapport i samsvar med artikkel 69 nr. 4. 

5.14.  Er bundet CO2 i henhold til artikkel 48, eller CO2 i henhold til artikkel 49 i forordning (EU) nr. 601/2012 blitt 

overført i din medlemsstat? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, fyll ut tabellen nedenfor.  

  

(1) Utslippskilder som slipper ut mer enn 5 000 tonn CO2(e) i året, eller som bidrar med mer enn 10 % av anleggets samlede årlige 

utslipp, avhengig av hvilket tall som er størst i absolutte utslipp. 
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Anleggskode(1) 

for det anlegget 

som overfører 

bundet CO2 eller 

CO2 i henhold til 

artikkel 49 

Overførings-

type(2) 
Anleggskode(3) 

Mengde av 

overført CO2(4) 

(t CO2) 

Mottatte utslipp 

av bundet CO2 

(t CO2) 

Type 

mottaksanlegg i 

tilfelle av 

overføring av 

CO2 

(artikkel 49)(5) 

Tillatelsesnum

mer for 

lagringsstedet 

(tillatelse i 

henhold til 

direktiv 

2009/31/EF) 

       

(1) Anleggskode anerkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 389/2013. 

(2) Velg overføring av bundet CO2 (artikkel 48) eller overføring av CO2 (artikkel 49). 

(3) Angi enten anleggskoden for det anlegget som mottar bundet CO2, eller anleggskoden for det anlegget som mottar CO2 i 

henhold til artikkel 49. 

(4) Angi mengden av bundet CO2 eller overført CO2 i henhold til artikkel 49. 

(5) Velg blant følgende: 

— fangst av klimagasser fra et anlegg som omfattes av direktiv 2003/87/EF, for transport og geologisk lagring på et 

tillatt lagringssted i henhold til direktiv 2009/31/EF, 

— transport av klimagasser i rørledninger for geologisk lagring i et tillatt lagringssted i henhold til 2009/31/EF, eller 

— geologisk lagring av klimagasser på et tillatt lagringssted i henhold til direktiv 2009/31/EF. 

5.15.  Forventes det nyskapende teknologi ut over det som er tillatt i henhold til artikkel 49 i forordning (EU) 

nr. 601/2012, som kan benyttes til varig lagring, og som medlemsstaten vil gjøre Kommisjonen oppmerksom 

på som følge av dets relevans for framtidige endringer av forordning (EU) nr. 601/2012? 

5.16.  Har anlegg i din medlemsstat anvendt kontinuerlig måling av utslipp i samsvar med artikkel 40 i forordning 

(EU) nr. 601/2012? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi i tabellen nedenfor samlede utslipp fra hvert anlegg, utslipp som omfattes av 

kontinuerlig måling av utslipp, og om den målte gassen inneholder CO2 fra biomasse. 

Anleggskode(1) for 

anlegg som slipper ut 

CO2 

Anleggskode(2) for 

anlegg som slipper ut 

N2O 

Samlede årlige utslipp 

(t CO2(e)) 

Utslipp som måles 

kontinuerlig 

(t CO2(e)) 

Inneholder den målte 

røykgassen biomasse? 

Ja/nei 

     

(1) Anleggskode anerkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 389/2013. 

(2) Velg overføring av bundet CO2 (artikkel 48) eller overføring av CO2 (artikkel 49). 

5.17.  I tabellen nedenfor angis følgende for hver viktigste virksomhet oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF: 

— antall anlegg i kategori A, B og C som bruker biomasse, 

— samlede utslipp fra biomasse med utslippsfaktor null, det vil si der kriteriene for en bærekraftig utvikling 

ikke får anvendelse, eller der kriteriene for en bærekraftig utvikling overholdes, 

— samlede utslipp fra biomasse som ikke har utslippsfaktor null, det vil si der kriteriene for en bærekraftig 

utvikling får anvendelse, men der kriteriene for en bærekraftig utvikling ikke overholdes, 

— energiinnholdet i biomasse med utslippsfaktor null, og 

— energiinnholdet i den biomassen som ikke har utslippsfaktor null. 

Viktigste vedlegg I-

virksomhet 

Anleggs-

kategori 

Utslipp fra biomasse 

der kriterier for en 

bærekraftig utvikling 

får anvendelse og 

overholdes, og utslipp 

fra biomasse der 

kriterier for en 

bærekraftig utvikling 

ikke får anvendelse 

(t CO2(e)) 

Utslipp fra 

biomasse der 

kriterier for en 

bærekraftig 

utvikling får 

anvendelse, men 

ikke er overholdt 

(t CO2(e)) 

Energiinnhold i 

biomasse med 

utslippsfaktor null 

(TJ) 

Energiinnhold i 

biomasse som ikke 

har utslippsfaktor 

null 

(TJ) 

      

Hvilke metoder benyttes vanligvis for å påvise samsvar med kriteriene for en bærekraftig utvikling i din 

medlemsstat? Beskriv hovedelementene dersom et nasjonalt system brukes til å påvise samsvar med kriteriene. 
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5.18.  Hva var den samlede mengden fossilt CO2-utslipp fra avfall brukt som brensel eller innsatsmaterialer, for hver 

avfallstype, som de driftsansvarlige hadde oppgitt i sine verifiserte utslippsrapporter? Svar i tabellen nedenfor. 

Legg til flere rader om nødvendig. 

Avfallstype Utslipp (t CO2) 

  

5.19.  Har din medlemsstat gitt tillatelse til å benytte en forenklet overvåkingsplan i samsvar med artikkel 13 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 601/2012? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi i tabellen nedenfor hvilken type risikovurdering som er utført, og prinsippene som lå 

til grunn for denne. 

Type risikovurdering(1) Allmenne prinsipper for risikovurderingen 

  

(1) Velg risikovurdering utført av vedkommende myndighet eller risikovurdering utført av driftsansvarlig. 

5.20.  Er det brukt nyskapende metoder for å forenkle samsvar for anlegg med lave utslipp som omhandlet i 

artikkel 47 nr. 2 i forordning (EU) nr. 601/2012? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi nærmere i tabellen nedenfor. Legg til flere rader om nødvendig. 

Nyskapende metoder benyttet for å forenkle samsvar Ja/nei 

Skreddersydd veiledning, maler og/eller særskilte eksempler  

Verksteder som er særlig tilrettelagt for anlegg med lave utslipp  

Forenklet mal for overvåkingsplaner  

Annet (angis nærmere): 

5.C. Luftfartøyoperatører 

Spørsmål 5.26 og 5.27 skal besvares i den rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2014, og i de 

etterfølgende rapportene dersom det har skjedd endringer i rapporteringsperioden. 

5.21.  Hvor mange luftfartøyoperatører bruker metode A eller B for å bestemme brenselforbruket? Svar i tabellen 

nedenfor. 

Metode for å bestemme 

brenselforbruket 
Antall luftfartøyoperatører 

Andel (i %) av foretak med lave utslipp (av 

samlet antall luftfartøyoperatører i andre 

kolonne) som bestemmer brenselforbruk 

Metode A   

Metode B   

Metode A og B   

5.22.  I tabellen nedenfor angis samlede utslipp fra alle flyginger og innenlandske flyginger som er utført i 

rapporteringsperioden av luftfartøyoperatører, som du er ansvarlig for som administrerende medlemsstat.   
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Samlede utslipp fra flyginger utført av luftfartøyoperatører 

som du er ansvarlig for som administrerende medlemsstat 

(t CO2) 

Samlede utslipp fra innenlandske flyginger utført av 

luftfartøyoperatører som du er ansvarlig for som 

administrerende medlemsstat (t CO2) 

  

5.23.  I tabellen nedenfor angis følgende: 

— antall luftfartøyoperatører som bruker biodrivstoff, 

— samlede utslipp fra biodrivstoff med utslippsfaktor null, det vil si der kriteriene for en bærekraftig 

utvikling overholdes, 

— samlede utslipp fra biodrivstoff som ikke har utslippsfaktor null, det vil si der kriteriene for en bærekraftig 

utvikling får anvendelse, men der kriteriene for en bærekraftig utvikling ikke overholdes, 

— energiinnholdet i biodrivstoff med utslippsfaktor null, og 

— energiinnholdet i biodrivstoff som ikke har utslippsfaktor null. 

Antall 

luftfartøyoperatører 

som bruker biodrivstoff 

Utslipp fra biodrivstoff 

der kriteriene for en 

bærekraftig utvikling 

får anvendelse og er 

overholdt 

(t CO2) 

Utslipp fra biodrivstoff 

der kriteriene for en 

bærekraftig utvikling 

får anvendelse, men 

ikke er overholdt 

(t CO2) 

Energiinnhold i 

biodrivstoff med 

utslippsfaktor null 

(TJ) 

Energiinnhold i 

biodrivstoff som ikke 

har utslippsfaktor null 

(TJ) 

     

5.24.  I tabellen nedenfor angis følgende: 

— antall foretak med lave utslipp som bruker verktøyet for foretak med lave utslipp for å bestemme 

brenselforbruket, 

— antall foretak med lave utslipp, hvis utslippsrapport er utarbeidet ved hjelp av verktøyet for foretak med 

lave utslipp og EUs støtteordning for handel med utslippskvoter, uavhengig av luftfartøyoperatørens 

opplysninger, 

— antall luftfartoperatører som bruker en alternativ metode for å bestemme utslippene fra manglende 

flyginger, og 

— antall luftfartøyoperatører som bruker verktøyet for foretak med lave utslipp for å bestemme utslipp fra 

manglende flyginger i samsvar med artikkel 65 nr. 2 i forordning (EU) nr. 601/2012. 

Antall foretak med lave utslipp som bruker verktøyet for foretak med lave utslipp for å bestemme 

brenselforbruket 
 

Antall foretak med lave utslipp, hvis utslippsrapport er utarbeidet ved hjelp av verktøyet 

for foretak med lave utslipp og EUs støtteordning for handel med utslippskvoter, 

uavhengig av luftfartøyoperatørens opplysninger 

 

Antall luftfartoperatører som bruker en alternativ metode for å bestemme utslippene fra 

manglende flyginger 

 

Antall luftfartøyoperatører som bruker verktøyet nevnt i artikkel 54 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 601/2012 for å bestemme utslippene fra manglende flyginger 

 

5.25.  I tabellen nedenfor angis hvor mange luftfartøyoperatører som skulle framlegge og faktisk framla en 

forbedringsrapport i samsvar med artikkel 69 i forordning (EU) nr. 601/2012. De opplysningene det spørres om 

i tabellen nedenfor, gjelder den foregående rapporteringsperioden. 

Antall luftfartøyoperatører som skulle framlegge en 

forbedringsrapport 

Antall luftfartøyoperatører som framla en forbedringsrapport 

  

5.26.  Har din medlemsstat gitt tillatelse til å benytte en forenklet overvåkingsplan i samsvar med artikkel 13 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 601/2012? Ja/nei   
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Dersom svaret er ja, angi i tabellen nedenfor hvilken type risikovurdering som er utført, og prinsippene som lå 

til grunn for denne. 

Type risikovurdering(1) Allmenne prinsipper for risikovurderingen 

  

(1) Velg risikovurdering utført av vedkommende myndighet eller risikovurdering utført av luftfartøyoperatøren. 

5.27.  Er det brukt nyskapende metoder for å forenkle samsvar for foretak med lave utslipp som omhandlet i 

artikkel 54 nr. 1 i forordning (EU) nr. 601/2012? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi nærmere i tabellen nedenfor. Legg til flere rader om nødvendig. 

Nyskapende metoder benyttet for å forenkle samsvar Ja/nei 

Skreddersydd veiledning, maler og særskilte eksempler  

Verksteder som er særlig tilrettelagt for foretak med lave utslipp  

Forenklet mal for overvåkingsplaner  

Annet (angis nærmere): 

6. Verifiseringsordninger 

6.A. Generelt 

6.1.  I tabellen nedenfor angis det antallet kontrollører som er akkreditert til et bestemt akkrediteringsområde nevnt i 

vedlegg I til forordning (EU) nr. 600/2012. Dersom medlemsstaten har gitt tillatelse til å sertifisere kontrollører 

som er fysiske personer i henhold til artikkel 54 nr. 2 i forordning (EU) nr. 600/2012, angis også det antallet 

kontrollører som er fysiske personer som er sertifisert til et bestemt sertifiseringsområde nevnt i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 600/2012. 

Akkrediterings- eller 

sertifiseringsområde oppført i vedlegg I 

til forordning (EU) nr. 600/2012 

Antall akkrediterte kontrollører i din 

medlemsstat 

Antall sertifiserte kontrollører i din 

medlemsstat 

   

6.2.  I tabellen nedenfor gis opplysninger om anvendelsen av de kravene til informasjonsutveksling som er nærmere 

angitt i kapittel VI i forordning (EU) nr. 600/2012. 

Opplysninger om anvendelsen av de kravene til informasjonsutveksling som er nærmere angitt i kapittel VI i 

forordning (EU) nr. 600/2012 

Antall kontrollører som er akkreditert av et 

nasjonalt akkrediteringsorgan i en annen 

medlemsstat som har utført verifisering i din 

medlemsstat 

For anlegg For luftfart 

  

Antall kontrollører som er sertifisert av en 

nasjonal sertifiseringsmyndighet i en annen 

medlemsstat som har utført verifisering i din 

medlemsstat (dersom det er relevant) 

For anlegg For luftfart 

  

Antall forvaltningsmessige tiltak pålagt 

kontrollører som er akkreditert av din 

medlemsstat 

Midlertidig 

oppheving 

Tilbaketrekking av 

akkrediteringen 

Reduksjon av 

akkreditering

sområde 
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Antall forvaltningsmessige tiltak pålagt 

kontrollører som er sertifisert av din 

medlemsstat (dersom det er relevant) 

Midlertidig 

oppheving 

Tilbaketrekking av 

akkrediteringen 

Reduksjon av 

akkreditering

sområde 

   

Antall ganger det nasjonale 

akkrediteringsorganet i din medlemsstat har 

bedt det nasjonale akkrediteringsorganet i en 

annen medlemsstat om å overvåke på dets 

vegne i samsvar med artikkel 49 nr. 5 i 

forordning (EU) nr. 600/2012 

 

Antall klager over kontrollører som er 

akkreditert av din medlemsstat, og antall 

klagesaker som er blitt løst 

Antall inngitte klager Antall løste klagesaker 

  

Antall klager over kontrollører som er 

sertifisert av din medlemsstat, og antall 

klagesaker som er blitt løst 

Antall inngitte klager Antall løste klagesaker 

  

Antall utestående avvik for kontrollører 

rapportert i informasjonsutvekslingen, og antall 

avvik som er blitt utbedret 

Antall avvik Antall utbedrede avvik 

  

6.B. Anlegg 

6.3.  For hvilke anlegg gjorde vedkommende myndighet et forsiktig anslag over utslippene i samsvar med 

artikkel 70 nr. 1 i forordning (EU) nr. 601/2012? Svar i tabellen nedenfor. Legg til flere rader om nødvendig. 

Anleggskode(1) 

Samlede årlige 

utslipp fra 

anlegget 

(t CO2(e)) 

Årsaken til det 

forsiktige 

anslaget(2) 

Andel (i %) av 

utslippene fra 

anlegget, bygget 

på et forsiktig 

anslag 

Metode som er 

brukt for et 

forsiktig anslag 

over utslippene 

Ytterligere tiltak 

som er iverksatt 

eller foreslått(3) 

      

(1) Anleggskode anerkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 389/2013. 

(2) Angi nærmere: ingen utslippsrapport innsendt innen 31. mars, ingen positiv verifisering på grunn av alvorlige 

feilopplysninger, ingen positiv verifisering på grunn av begrenset omfang (artikkel 27 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 

nr. 600/2012), ingen positiv verifisering på grunn av artikkel 27 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) nr. 600/2012, 

utslippsrapport avvist fordi den ikke var i samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012, eller utslippsrapport ikke verifisert 

i samsvar med forordning (EU) nr. 600/2012. 

(3) Angi hvilke av følgende tiltak som er gjennomført eller foreslås: påminnelse eller formell advarsel til driftsansvarlige om 

innføring av sanksjoner, sperring av driftsansvarliges innskuddskonto, innkreving av bøter aller annet (angis nærmere). 

En kombinasjon av tiltak er mulig. 

6.4.  Inneholdt en kontrollrapport feilopplysninger som ikke var alvorlige, avvik som ikke førte til en negativ 

verifiseringsuttalelse, manglende overholdelse av bestemmelsene i forordning (EU) nr. 601/2012 eller 

anbefalinger om forbedring? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, gi nærmere opplysninger i tabellen nedenfor.  
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Viktigste vedlegg I-

virksomhet 

Type fastslått 

problem(1) 
Antall anlegg 

Hovedårsaker til det 

fastslåtte problemet / 

de fastslåtte 

problemene 

(generelt)(2) 

Andel (i %) av 

verifiserte 

utslippsrapporter der 

vedkommende 

myndighet har gjort et 

forsiktig anslag over 

utslippene 

     

(1) Angi feilopplysninger som ikke var alvorlige, avvik som ikke førte til en negativ verifiseringsuttalelse, manglende 

overholdelse av bestemmelsene i forordning (EU) nr. 601/2012, anbefalinger om forbedringer. 

(2) Bare nærmere opplysninger om hovedårsaker bør angis. Det er ikke nødvendig å spesifisere hver feilopplysning, hvert 

avvik eller hver manglende overholdelse eller anbefaling. 

6.5.  Utførte vedkommende myndighet kontroller av verifiserte utslippsrapporter? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi nærmere i tabellen nedenfor hvilke kontroller som ble utført: 

Kontroll av verifiserte kontrollrapporter 

Andel utslippsrapporter som er kontrollert for 

fullstendighet og intern konsekvens 
%  

Andel utslippsrapporter som er kontrollert for 

samsvar med overvåkingsplanen 
%  

Andel utslippsrapporter som er 

krysskontrollert med tildelingsopplysninger 
%  

Andel utslippsrapporter som er kryss-

kontrollert med andre opplysninger 

Angi i tredje kolonne hvilke andre opplys-

ningene det er krysskontrollert med 

%  

Andel utslippsrapporter som er analysert i 

detalj 

Angi i tredje kolonne hvilke kriterier som er 

brukt for å velge utslippsrapporter for detaljert 

analyse(1) 

%  

Antall inspeksjoner på anlegg utført ved at 

vedkommende myndighet besøkte anlegget 
  

Antall verifiserte utslippsrapporter som ble 

avvist på grunn av manglende overholdelse av 

bestemmelsene i forordning (EU) 

nr. 601/2012 

  

Antall verifiserte utslippsrapporter som ble 

avvist av andre grunner 

Angi i tredje kolonne hvorfor utslipps-

rapportene ble avvist 

  

Tiltak iverksatt som følge av at verifiserte 

utslippsrapporter ble avvist 
  

Andre tiltak iverksatt som en følge av 

kontroller av verifiserte utslippsrapporter 
  

(1) Velg risikobasert vurdering, % av anlegg, alle anlegg i kategori C, tilfeldig utvelging eller annet (angi i så fall hva). 
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6.6.  Er det gitt avkall på å besøke anlegg som slipper ut mer enn 25 000 tonn CO2(e) årlig? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi i tabellen nedenfor hvor mange anlegg som det ble gitt avkall på besøk for, under det 

relevante vilkåret. Legg til flere rader om nødvendig. 

Vilkår for å gi avkall på anleggsbesøk Viktigste vedlegg I-virksomhet Antall anlegg 

   

(1) Velg den eller de begrunnelsene som er nevnt i Kommisjonens veiledning II.5 om anleggsbesøk, avsnitt 3: vilkår I, vilkår 

II, vilkår III eller vilkår IV. 

Er det gitt avkall på å besøke anlegg med lave utslipp som angitt artikkel 47 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 601/2012? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi i tabellen nedenfor hvor mange anlegg som det ble gitt avkall på besøk for. 

Samlet antall besøk på anlegg med lave utslipp som det ble gitt avkall på  

6.C. Luftfartøyoperatører 

6.7.  For hvilke luftfartøyoperatører gjorde vedkommende myndighet et forsiktig anslag over utslippene i samsvar 

med artikkel 70 nr. 1 i forordning (EU) nr. 601/2012? Svar i tabellen nedenfor. Legg til flere rader om 

nødvendig. 

Identifikasjonskode 

for luftfar-

tøyoperatør(1) 

Luftfartøyoperatør

ens samlede årlige 

utslipp 

(t CO2(e)) 

Årsaken til det 

forsiktige 

anslaget(2) 

Andel (i %) av 

luftfartøy-

operatørens 

utslipp, bygget på 

et forsiktig anslag 

Metode som er 

brukt for et 

forsiktig anslag 

over utslippene 

Ytterligere tiltak 

som er iverksatt 

eller foreslått(3) 

      

(1) Identifikasjonskode for luftfartøyoperatør anerkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 389/2013. 

(2) Velg følgende: ingen utslippsrapport innsendt innen 31. mars, ingen positiv verifisering på grunn av alvorlige 

feilopplysninger, ingen positiv verifisering på grunn av begrenset omfang (artikkel 27 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 

nr. 600/2012), ingen positiv verifisering på grunn av artikkel 27 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) nr. 600/2012, 

utslippsrapport avvist fordi den ikke var i samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012, utslippsrapport ikke verifisert i 

samsvar med forordning (EU) nr. 600/2012. 

(3) Angi hvilke av følgende tiltak som er gjennomført eller foreslås: påminnelse eller formell advarsel til luftfartøyoperatører 

om innføring av sanksjoner, sperring av luftfartøyoperatørens innskuddskonto, innkreving av bøter aller annet (angis 

nærmere). En kombinasjon av tiltak er mulig. 

6.8.  Inneholdt en kontrollrapport feilopplysninger som ikke var alvorlige, avvik som ikke førte til en negativ 

verifiseringsuttalelse, manglende overholdelse av bestemmelsene i forordning (EU) nr. 601/2012 eller 

anbefalinger om forbedring? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, gi opplysninger om utslippene og tonnkilometer i tabellene nedenfor. 

 Tabell for opplysninger i forbindelse med utslippsrapporter 

Type fastslått problem(1) Antall luftfartøyoperatører 

Hovedårsaker til det 

fastslåtte problemet / de 

fastslåtte problemene 

(generelt)(2) 

Andel (i %) av verifiserte 

utslippsrapporter der 

vedkommende myndighet har 

gjort et forsiktig anslag over 

utslippene 

    

(1) Velg følgende: feilopplysninger som ikke var alvorlige, avvik som ikke førte til en negativ verifiseringsuttalelse, 

manglende overholdelse av bestemmelsene i forordning (EU) nr. 601/2012 eller anbefalinger om forbedring. 

(2) Bare nærmere opplysninger om hovedårsaker bør angis. Det er ikke nødvendig å spesifisere hver feilopplysning, hvert 

avvik eller hver manglende overholdelse eller anbefaling. 
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 Tabell for opplysninger i forbindelse med tonnkilometerrapporter 

Type fastslått problem(1) 
Antall 

luftfartøyoperatører 

Hovedårsaker til det fastslåtte problemet / de fastslåtte 

problemene (generelt)(1) 

   

(1) Velg følgende: feilopplysninger som ikke var alvorlige, avvik som ikke førte til en negativ verifiseringsuttalelse, 

manglende overholdelse av bestemmelsene i forordning (EU) nr. 601/2012 eller anbefalinger om forbedring. 

(2) Bare nærmere opplysninger om hovedårsaker bør angis. Det er ikke nødvendig å spesifisere hver feilopplysning, hvert 

avvik eller hver manglende overholdelse eller anbefaling. 

6.9.  Utførte vedkommende myndighet kontroller av verifiserte utslippsrapporter? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi nærmere hvilke kontroller som ble utført, i tabellen for henholdsvis utslipp og 

tonnkilometer. 

Tabell for opplysninger i forbindelse med utslippsrapporter 

Kontroller av verifiserte utslippsrapporter 

Andel utslippsrapporter som er kontrollert for fullstendighet 

og intern konsekvens 

%  

Andel utslippsrapporter som er kontrollert for samsvar med 

overvåkingsplanen 

%  

Andel utslippsrapporter som er krysskontrollert med andre 

opplysninger 

Angi i tredje kolonne hvilke andre opplysningene det er 

krysskontrollert med 

%  

Andel utslippsrapporter som er analysert i detalj 

Angi i tredje kolonne hvilke kriterier som er brukt for å velge 

utslippsrapporter for detaljert analyse(1) 

%  

Antall inspeksjoner av luftfartøyoperatører   

Antall verifiserte utslippsrapporter som ble avvist på grunn av 

manglende overholdelse av bestemmelsene i forordning (EU) 

nr. 601/2012 

  

Antall verifiserte utslippsrapporter som ble avvist av andre 

grunner 

Angi i tredje kolonne hvorfor utslippsrapportene ble avvist 

  

Tiltak iverksatt som følge av at verifiserte utslippsrapporter ble 

avvist 

  

Andre tiltak iverksatt som en følge av kontroller av verifiserte 

utslippsrapporter 

  

(1) Velg risikobasert vurdering, % av luftfartøyoperatører, alle store luftfartøyoperatører, tilfeldig utvelging eller annet (angi 

i så fall hva). 

 

Tabell for opplysninger i forbindelse med tonnkilometerrapporter 

Kontroller av tonnkilometerrapporter 

Andel tonnkilometerrapporter som er kontrollert for 

fullstendighet og intern konsekvens 

%  
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Andel utslippsrapporter som er kontrollert for samsvar med 

overvåkingsplanen 

%  

Andel tonnkilometerrapporter som er krysskontrollert med 

andre opplysninger 

Angi i tredje kolonne hvilke andre opplysningene det er 

krysskontrollert med 

%  

Andel tonnkilometerrapporter som er analysert i detalj 

Angi i tredje kolonne hvilke kriterier som er brukt for å velge 

tonnkilometerrapporter for detaljert analyse(1) 

%  

Antall inspeksjoner av luftfartøyoperatører   

Antall verifiserte tonnkilometerrapporter som ble avvist på 

grunn av manglende overholdelse av bestemmelsene i 

forordning (EU) nr. 601/2012 

  

Antall verifiserte tonnkilometerrapporter som ble avvist av 

andre grunner 

Angi i tredje kolonne hvorfor tonnkilometerrapportene ble 

avvist 

  

Tiltak iverksatt som en følge av kontroller av verifiserte 

tonnkilometerrapporter 

  

(1) Velg risikobasert vurdering, % av luftfartøyoperatører, store luftfartøyoperatører, tilfeldig utvelging eller annet (angi i så 

fall hva). 

6.10.  Er det gitt avkall på å besøke foretak med lave utslipp som angitt i artikkel 54 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 601/2012? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi i tabellen nedenfor hvor mange foretak med lave utslipp som det ble gitt avkall på 

besøk for. 

Samlet antall besøk hos foretak med lave utslipp som det ble gitt avkall på  

7.  Registre 

7.1.  Vedlegg en kopi av din medlemsstats særlige vilkår som skal undertegnes av kontohaverne. 

7.2.  I de tilfellene der en konto ble avsluttet fordi det ikke fantes noen rimelige utsikter til at anleggets 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren ville innlevere ytterligere kvoter, beskriv i tabellen nedenfor hvorfor 

det ikke fantes slike rimelige utsikter og angi antall utestående kvoter. Legg til flere rader om nødvendig. 

Anleggskode / 

identifikasjonskode for 

luftfartøyoperatør(1) 

Driftsansvarliges navn Anleggets navn 
Antall utestående 

kvoter 

Årsak til manglende 

rimelige utsikter 

     

     

(1) Anleggskode anerkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 389/2013. 

7.3.  Hvor mange ganger i rapporteringsåret brukte luftfartøyoperatørene mandatet som fastsatt i artikkel 17 nr. 3 i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 389/2013(1)? Angi hvor mange ganger i tabellen nedenfor. 

Antall ganger mandatet ble brukt i rapporteringsperioden  

Hvilke luftfartøyoperatører brukte mandatet i rapporteringsperioden som fastsatt i artikkel 17 nr. 3 i forordning 

(EU) nr. 389/2013? Svar i tabellen nedenfor. Legg til flere rader om nødvendig.  

  

(1) EUT L 122 av 3.5.2013, s. 1. 
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Identifikasjonskode for luftfartøyoperatør(1) Luftfartøyoperatørens navn 

  

(1) Identifikasjonskode for luftfartøyoperatør anerkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 389/2013. 

8.  Tildeling 

8.1.  I tabellen nedenfor angis det antallet endringer som har skjedd med hensyn til anlegg og deres tildeling, siden 

den tredje handelsperioden begynte og i rapporteringsperioden. 

 I løpet av rapporteringsperioden Siden den tredje handelsperioden begynte 

Årsak til at tildelingen ble 

endret 

Antall endringer i 

rapporterings-

perioden 

Antall 

utslippskvoter 

som svarer til alle 

endringene i 

rapporterings-

perioden 

Antall endringer 

siden den tredje 

handelsperioden 

begynte 

Antall utslippskvoter 

som svarer til alle 

endringene siden 

den tredje handels-

perioden begynte 

Tildeling til nye anlegg eller 

nye delanlegg som nevnt i 

artikkel 19 i kommisjons-

beslutning 2011/278/EU 

(EUT L 130 av 17.5.2011, 

s. 1) 

    

Vesentlig kapasitetsøkning 

som nevnt i artikkel 20 i 

beslutning 2011/278/EU 

    

Opphør som nevnt i artikkel 

22 nr. 1 bokstav a)-d) i 

beslutning 2011/278/EU 

    

Opphør som nevnt i artikkel 

22 nr. 1 bokstav e) i 

beslutning 2011/278/EU 

    

Vesentlig kapasitets-

reduksjon som nevnt i 

artikkel 21 i beslutning 

2011/278/EU 

    

Delvis opphør som nevnt i 

artikkel 23 i beslutning 

2011/278/EU 

    

8.2.  Ble det planlagt eller gjennomført endringer i et anleggs kapasitet, virksomhetsnivåer eller drift som nevnt i 

artikkel 24 i beslutning 2011/278/EU, uten at vedkommende myndighet ble underrettet om dette? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi i tabellen nedenfor hvor mange anlegg dette berørte, og hvordan disse endringene ble 

identifisert. 

Antall anlegg som ikke underrettet om planlagte eller faktiske 

endringer 

Hvordan ble de planlagte eller gjennomførte endringene 

identifisert? 

  

8.3.  Har du anvendt artikkel 10c i direktiv 2003/87/EF? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi i tabellen nedenfor det samlede antallet utstedte utslippskvoter og den samlede 

verdien av investeringer foretatt i henhold til artikkel 10c i direktiv 2003/87/EF i rapporteringsperioden.  
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 I rapporteringsperioden 

Samlet antall utslippskvoter utstedt i henhold til 

artikkel 10c i direktiv 2003/87/EF 
 

Samlet verdi av investeringer i henhold til artikkel 10c 

i direktiv 2003/87/EF 
 

9.  Bruk av utslippsreduksjonsenheter (ERU) og godkjente utslippsreduksjoner (CER) i 

fellesskapsordningen 

Spørsmål 9.1 skal besvares i den rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2014, og i de etterfølgende 

rapportene dersom det har skjedd endringer i rapporteringsperioden. 

9.1.  Hvilke tiltak er truffet – før utstedelsen av et godkjenningsbrev for et prosjekt – for å sikre at relevante 

internasjonale kriterier og retningslinjer, herunder dem som finnes i sluttrapporten av 2000 fra 

Verdenskommisjonen for dammer (WCD), vil bli overholdt ved utbyggingen av vannkraftprosjekter med en 

produksjonskapasitet på over 20 MW? Svar i tabellen nedenfor. Legg til flere rader om nødvendig. 

Tiltak som er truffet for å sikre at relevante internasjonale kriterier og 

retningslinjer, herunder dem som finnes i WCDs sluttrapport, overholdes 
Ja/nei Merknader 

Prosjektdeltakerne er rettslig forpliktet til å overholde relevante 

internasjonale kriterier og retningslinjer, herunder dem som finnes i 

WCDs sluttrapport fra november 2000, «Dams and Development — 

A New Framework for Decision-Making» (Dammer og utvikling. En 

ny ramme for beslutningstaking) 

  

Overholdelse av relevante internasjonale kriterier og retningslinjer, 

herunder dem som finnes i WCDs sluttrapport fra november 2000, 

«Dams and Development — A New Framework for Decision-

Making», er bekreftet. Dersom svaret er ja, angi i kolonnen for 

merknader relevant myndighet, f.eks. vedkommende myndighet eller 

utpekt nasjonal myndighet 

  

Når vannkraftprosjekter med en produksjonskapasitet på over 20 MW 

godkjennes, skal den utpekte nasjonale myndighet eller en annen 

relevant myndighet overholde et sett av harmoniserte retningslinjer for 

anvendelsen av artikkel 11b nr. 6 i direktiv 2003/87/EF, som 

medlemsstatene har gitt sitt samtykke til i Komiteen for 

klimaendringer 

  

Prosjektsøkere skal sende inn en validert samsvarsrapport i henhold til 

artikkel 11b nr. 6, i samsvar med de harmoniserte retningslinjene. 

Dersom svaret er ja, angi i kolonnen for merknader relevante 

dokumenter eller nettlenker 

  

Andre enheter enn utpekte operative enheter kan også validere 

samsvarsrapporten som kreves i henhold til artikkel 11b nr. 6. Dersom 

svaret er ja, angi i kolonnen for merknader hvem disse enhetene er  

  

Prosjektvirksomhet godkjennes i samsvar med de harmoniserte 

retningslinjene. Dersom svaret er ja, angi i kolonnen for merknader 

hvor mange former for prosjektvirksomhet som er godkjent 

  

Offentligheten har tilgang til opplysninger om vannkraftprosjekter 

som er godkjent i din medlemsstat, i samsvar med artikkel 11b nr. 6 i 

direktiv 2003/87/EF. Dersom svaret er ja, gi opplysninger i kolonnen 

for merknader om denne tilgangen, herunder eventuelle nettlenker 

  

Annet (angis nærmere):   
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10. Avgifter og gebyrer 

Spørsmål 10.1, 10.2 og 10.3 skal bare besvares i den rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2014, og i 

de etterfølgende rapportene dersom det har skjedd endringer i rapporteringsperioden. 

10.A. Anlegg 

10.1.  Kreves det avgifter fra driftsansvarlige? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, gi nærmere opplysninger i tabellen nedenfor om de avgiftene som tas for utstedelse og 

ajourføring av tillatelser, og for godkjenning og ajourføring av overvåkingsplaner. 

Årsak til avgiften / beskrivelse Beløp i euro 

Utstedelse av tillatelse / godkjenning av overvåkingsplan  

Ajourføring av tillatelse  

Overføring av tillatelse  

Returnering av tillatelse  

Søknad om reserve for nyinntredere  

Annet (angis nærmere):  

Dersom svaret er ja, gi nærmere opplysninger i tabellen nedenfor om de årlige avgiftene. 

Årsak til avgiften / beskrivelse Beløp i euro 

Årlige gebyrer  

Annet (angis nærmere):  

10.B. Luftfartøyoperatører 

10.2.  Kreves det avgifter fra luftfartøyoperatører? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, gi nærmere opplysninger i tabellen nedenfor om de avgiftene som tas for godkjenning og 

ajourføring av overvåkingsplaner. 

Årsak til avgiften / beskrivelse Beløp i euro 

Godkjenning av overvåkingsplan for utslipp  

Godkjenning av endring av overvåkingsplan for utslipp  

Godkjenning av overvåkingsplan for tonnkilometerdata  

Godkjenning av endring av overvåkingsplan for tonnkilometerdata  

Overføring av overvåkingsplan  

Returnering av overvåkingsplan  

Annet (angis nærmere)  

Dersom svaret er ja, gi opplysninger i tabellen nedenfor om de årlige avgiftene. 

Årsak til avgiften / beskrivelse Beløp i euro 

Årlige gebyrer  

Annet (angis nærmere):  
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10.C. Anlegg og luftfartøyoperatører 

10.3.  I tabellene nedenfor angis de engangs- og årsavgiftene som kreves fra driftsansvarlige og luftfartøyoperatører i 

forbindelse med kontoer i registeret. 

 Tabell for engangsavgifter 

Årsak til avgiften / beskrivelse Beløp i euro 

  

  

 Tabell for årsavgifter 

Årsak til avgiften / beskrivelse Beløp i euro 

  

  

11. Spørsmål knyttet til overholdelsen av direktivet om ordningen for handel med utslippskvoter 

11.A. Anlegg 

Spørsmål 11.1 og 11.2 skal besvares i den rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2014, og i de 

etterfølgende rapportene dersom det har skjedd endringer i rapporteringsperioden. 

11.1.  I tabellen nedenfor angis hvilke tiltak som er truffet for å sikre at driftsansvarlige overholder vilkårene for 

tillatelsen, samt forordning (EU) nr. 601/2012 og forordning (EU) nr. 600/2012. Legg til flere rader om 

nødvendig. 

Tiltak for å sikre overholdelse Ja/nei 

Det kontrolleres ved hjelp av stikkprøvekontroller og inspeksjon av anlegg at 

overvåkingsplanen samt forordning (EU) nr. 601/2012 og (EU) nr. 600/2012 

gjennomføres og overholdes 

 

Regelmessige møter med bransjen og/eller kontrollører  

Det sikres at salg av utslippskvoter forbys ved uregelmessigheter  

Navn på driftsansvarlige som ikke overholder bestemmelsene i (EU) nr. 601/2012, 

offentliggjøres 

 

Annet (angis nærmere): 

11.2.  I tabellen nedenfor angis sanksjonene for overtredelse av forordning (EU) nr. 601/2012, forordning (EU) 

nr. 600/2012 og nasjonal lovgivning i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF. Legg til flere rader om 

nødvendig. 

Type overtredelse 

Bøter (i euro) Fengselsstraff (i måneder) Annet 

Minst Høyst Minst Høyst  

Drift uten tillatelse      

Vilkårene for tillatelsen er ikke oppfylt      

Det foreligger ingen overvåkingsplan som er 

godkjent av vedkommende myndighet 
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Type overtredelse 

Bøter (i euro) Fengselsstraff (i måneder) Annet 

Minst Høyst Minst Høyst  

Underlagsdokumenter er ikke innlevert i 

samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 601/2012 

     

Det foreligger ingen prøvetakingsplan(er) som 

er godkjent av vedkommende myndighet 

     

Overvåking foretas ikke i samsvar med den 

godkjente overvåkingsplanen og forordning 

(EU) nr. 601/2012 

     

Kvalitetssikringen av måleutstyret er ikke i 

samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012 

     

De framgangsmåtene som er fastsatt i henhold 

til forordning (EU) nr. 601/2012, gjennom-

føres ikke 

     

Endringer av overvåkingsplanen er ikke 

meddelt og overvåkingsplanen er ikke 

ajourført i henhold til artikkel 14-16 i 

forordning (EU) nr. 601/2012 

     

En verifisert utslippsrapport er ikke innsendt 

til rett tid 

     

Forbedringsrapport(er) er ikke innsendt i 

samsvar med artikkel 69 i forordning (EF) 

nr. 601/2012 

     

Kontrolløren har ikke mottatt opplysningene 

angitt i artikkel 10 i forordning (EF) 

nr. 600/2012 

     

Den verifiserte utslippsrapporten er ikke i 

samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012 

     

Planlagte eller gjennomførte endringer av 

kapasitet, virksomhetsnivåer og drift av et 

anlegg er ikke meddelt innen 31. desember i 

rapporteringsperioden, i samsvar med 

artikkel 24 i beslutning 2011/278/EU 

     

Annet (angis nærmere):      

11.3.  I tabellen nedenfor angis overtredelser og sanksjoner som har forekommet i rapporteringsperioden, i samsvar 

med artikkel 16 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF. Legg til flere rader om nødvendig. 

Type overtredelse 

Faktiske sanksjoner Pågår det rettslig 

behandling i 

forbindelse med 

den ilagte 

sanksjonen? 

Ja/nei 

Ble 

sanksjonen 

håndhevet? 

Ja/nei 

Bøter (i 

euro) 

Fengselsstraff 

(i måneder) 
Annet 

Type overtredelse skal velges fra listen i 

spørsmål 11.2. Hver ilagt sanksjon rapporteres 

på en egen linje 
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11.4.  I tabellen nedenfor angis navnene på de driftsansvarlige som i rapporteringsperioden er ilagt sanksjoner for 

utslippsoverskridelse, i henhold til artikkel 16 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF. 

Anleggskode(1) Driftsansvarliges navn 

  

(1) Anleggskode anerkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 389/2013. 

11.B. Luftfartøyoperatører 

Spørsmål 11.5, 11.6 og 11.9 skal besvares i den rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2014, og i de 

etterfølgende rapportene dersom det har skjedd endringer i rapporteringsperioden. 

11.5.  I tabellen nedenfor angis hvilke tiltak som er truffet for å sikre at luftfartøyoperatører overholder 

bestemmelsene i forordning (EU) nr. 601/2012 og forordning (EU) nr. 600/2012. Legg til flere rader om 

nødvendig. 

Tiltak Ja/nei 

Det kontrolleres ved hjelp av stikkprøvekontroller og inspeksjon av luftfartøyoperatører 

at overvåkingsplanen samt forordning (EU) nr. 601/2012 og (EU) nr. 600/2012 

gjennomføres og overholdes 

 

Regelmessige møter med luftfartøyoperatører og/eller kontrollører  

Det sikres at salg av utslippskvoter forbys ved uregelmessigheter  

Navn på luftfartøyoperatører som ikke overholder bestemmelsene i forordning (EU) 

nr. 601/2012, offentliggjøres 

 

Annet (angis nærmere): 

11.6.  I tabellen nedenfor angis sanksjonene for overtredelse av forordning (EU) nr. 601/2012, forordning (EU) 

nr. 600/2012 og nasjonal lovgivning i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF. Legg til flere rader om 

nødvendig. 

Type overtredelse 

Bøter (i euro) Fengselsstraff (i måneder) Annet 

Minst Høyst Minst Høyst  

Det foreligger ingen overvåkingsplan som er 

godkjent av vedkommende myndighet 

     

Underlagsdokumenter er ikke innsendt i 

samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 601/2012 

     

Overvåking foretas ikke i samsvar med den 

godkjente overvåkingsplanen og forordning 

(EU) nr. 601/2012 

     

De framgangsmåtene som er fastsatt i henhold 

til forordning (EU) nr. 601/2012, 

gjennomføres ikke 

     

Endringer av overvåkingsplanen er ikke 

meddelt og overvåkingsplanen er ikke 

ajourført i henhold til artikkel 14-16 i 

forordning (EU) nr. 601/2012 

     

Avvik i rapporteringen av fullstendige 

opplysninger om flyginger er ikke rettet 
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Type overtredelse 

Bøter (i euro) Fengselsstraff (i måneder) Annet 

Minst Høyst Minst Høyst  

En verifisert utslippsrapport er ikke innsendt 

til rett tid 

     

Forbedringsrapport(er) er ikke innsendt i 

samsvar med artikkel 69 i forordning (EF) 

nr. 601/2012 

     

Kontrolløren har ikke mottatt opplysningene 

angitt i artikkel 10 i forordning (EF) 

nr. 600/2012 

     

Den verifiserte utslippsrapporten er ikke i 

samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012 

     

Den verifiserte tonnkilometerrapporten er ikke 

i samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012 

     

Annet (angis nærmere):      

11.7.  I tabellen nedenfor angis overtredelser og sanksjoner som har forekommet i rapporteringsperioden, i samsvar 

med artikkel 16 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF. Legg til flere rader om nødvendig. 

Type overtredelse 

Faktiske sanksjoner Pågår det 

rettslig 

behandling i 

forbindelse 

med den ilagte 

sanksjonen? 

Ja/nei 

Ble sanksjonen 

håndhevet? 

Ja/nei 
Bøter (i 

euro) 

Fengselsstraff 

(i måneder) 
Annet 

Type overtredelse skal velges fra listen i 

spørsmål 11.6. Hver ilagt sanksjon rapporteres 

på en egen linje 

     

      

11.8.  I tabellen nedenfor angis navnene på de luftfartøyoperatørene som i rapporteringsperioden er ilagt sanksjoner 

for utslippsoverskridelse, i henhold til artikkel 16 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF. 

Identifikasjonskode for luftfartøyoperatør(1) Luftfartøyoperatørens navn 

  

(1) Identifikasjonskode for luftfartøyoperatør anerkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 389/2013. 

11.9.  Hvilke tiltak måtte gjennomføres i din medlemsstat før din medlemsstat ville be Kommisjonen om et 

driftsforbud i samsvar med artikkel 16 nr. 10 i direktiv 2003/87/EF? Angi hvilke typer tiltak det gjelder. 

 

12. Utslippskvotenes rettslige status og skattemessige behandling 

Spørsmål 12.1, 12.2, 12.3 og 12.4 skal besvares i den rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2014, og i 

de etterfølgende rapportene dersom det har skjedd endringer i rapporteringsperioden.  
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12.1.  Hvilken rettslig status har en utslippskvote i din medlemsstat? 

 

12.2.  Hvordan behandles utslippskvoter regnskapsmessig i selskapenes årsrapporter etter medlemsstatens 

regnskapsstandard? 

 

12.3.  Skal det betales mva. på utslippskvoter? Ja/nei 

Skal det betales mva. på transaksjoner med utslippskvoter på sekundærmarkedet? Ja/nei 

Benytter din medlemsstat ordningen med omvendt avgiftsplikt på innenlandske transaksjoner med 

utslippskvoter? Ja/nei 

12.4.  Skal det betales skatt på utslippskvoter? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi i tabellen nedenfor hvilken skattetype og hvilke skattesatser som gjelder. Legg til 

flere rader om nødvendig. 

Skattetype Skattesats 

  

  

13. Bedrageri 

Spørsmål 13.1 og 13.2 skal besvares i den rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2014, og i de 

etterfølgende rapportene dersom det har skjedd endringer i rapporteringsperioden. 

13.1.  Angi i tabellen nedenfor hvilke ordninger som er innført for å bekjempe bedrageri i forbindelse med 

vederlagsfri tildeling av kvoter. 

Ordninger mot bedrageri 
Nærmere opplysninger om ordninger og bestemmelser i 

nasjonal lovgivning 

Hvilke ordninger er eventuelt innført for at 

driftsansvarlige, luftfartøyoperatører eller tredjemann 

kan påpeke mulig bedrageri i forbindelse med den 

vederlagsfrie tildelingen av kvoter? 

 

Hvilke ordninger er eventuelt innført for å undersøke 

mulig bedrageri i forbindelse med den vederlagsfrie 

tildelingen av kvoter? 

 

Hvilke ordninger er innført for å påtale mulig 

bedrageri i forbindelse med den vederlagsfrie 

tildelingen av kvoter? 

 

Hva er de strengeste sanksjonene for bedrageri? 

Beskriv bøter og fengselsstraffer. 

 

13.2.  I tabellen nedenfor angis hvilke ordninger som eventuelt er innført for å sikre at vedkommende myndigheter 

som deltar i gjennomføringen av EUs ordning for handel med utslippskvoter, får kjennskap til bedrageriet. 

Ordninger for underretning om bedrageri til vedkommende 

myndighet 
Nærmere opplysninger om ordninger og bestemmelser  

Hvilke ordninger er eventuelt innført for at 

vedkommende myndighet skal få kjennskap til 

undersøkelser om bedrageri? 
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Ordninger for underretning om bedrageri til vedkommende 

myndighet 
Nærmere opplysninger om ordninger og bestemmelser  

Hvilke ordninger er eventuelt innført for at 

vedkommende myndighet skal få kjennskap til 

bedragerisaker som bringes inn for retten? 

 

Hvilke ordninger er eventuelt innført for at 

vedkommende myndighet skal få kjennskap til 

bedragerisaker som løses utenrettslig? 

 

Hvilke ordninger er eventuelt innført for at 

vedkommende myndighet skal få kjennskap til 

rettsavgjørelser i bedragerisaker? 

 

13.3.  I tabellen nedenfor angis følgende opplysninger om bedrageri, i den grad de er kjent for den vedkommende 

myndighet som deltar i gjennomføringen av EUs ordning for handel med utslippskvoter i din medlemsstat: 

— antall undersøkelser som er utført i rapporteringsperioden (herunder pågående undersøkelser), 

— antall saker som er brakt inn for retten i rapporteringsperioden, 

— antall saker som er løst utenrettslig uten dom og antall saker som har ført til frifinnelse i 

rapporteringsperioden, og 

— antall saker i rapporteringsperioden som har ført til domfellelse for bedrageri. 

Opplysninger om bedrageri Antall Type bedrageri 

Antall gjennomførte undersøkelser   

Antall saker brakt inn for retten   

Antall saker som er løst utenrettslig uten dom, og antall 

saker som har ført til frifinnelse 
  

Antall saker som har ført til domfellelse for bedrageri   

14. Andre merknader 

14.1.  I tabellen nedenfor gis opplysninger om andre forhold som er problematiske i din medlemsstat, eller andre 

relevante opplysninger som du vil legge fram. 

Avsnitt Andre opplysninger eller problematiske forhold 

Generelt  

Avsnitt 2  

Avsnitt 3  

Avsnitt 4  

Avsnitt 5  

Avsnitt 6  

Avsnitt 7  
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Avsnitt Andre opplysninger eller problematiske forhold 

Avsnitt 8  

Avsnitt 9  

Avsnitt 10  

Avsnitt 11  

Avsnitt 12  

Avsnitt 13  

14.2.  Har du besvart alle enkeltstående spørsmål i dette spørreskjemaet og eventuelt ajourført svarene på de øvrige 

spørsmålene? Ja/nei 

Dersom svaret er nei, gå tilbake til gjeldende spørsmål.» 

____________________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 205/2014 

av 4. mars 2014 

om fastsettelse av ensartede vilkår for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1260/2013 om europeisk demografisk statistikk, med hensyn til inndeling av data, tidsfrister og 

revisjon av data(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1260/2013 av 20. november 2013 om europeisk 

demografisk statistikk(1), særlig artikkel 3 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EU) nr. 1260/2013 ble det fastsatt en 

felles rettslig ramme for utvikling, utarbeiding og 

spredning av europeisk statistikk over befolkning og 

demografiske hendelser. 

2) For å sikre at dataene om befolkning og demografiske 

hendelser som medlemsstatene skal levere i henhold til 

forordning (EU) nr. 1260/2013, er av høy kvalitet, 

sammenlignbare og ensartede, og for å gjøre det mulig å 

utføre pålitelige analyser på unionsplan, bør dataene 

inndeles. 

3) Dataene bør derfor leveres til Kommisjonen inndelt etter 

regionale enheter i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1059/2003 av 26. mai 2003 om 

innføring av en felles nomenklatur over regionale 

statistikkenheter (NUTS)(2) 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for det europeiske 

statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter ensartede vilkår for inndeling av 

data som kreves i henhold til forordning (EU) nr. 1260/2013, 

og for tidsfrister og revisjon av disse dataene. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

Definisjonene fastsatt i forordning (EU) nr. 1260/2013 får 

anvendelse. I denne forordning menes dessuten med: 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 5.3.2014, s. 10, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 198/2014 av 

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 43 av 30.7.2015, s. 52. 

(1) EUT L 330 av 10.12.2013, s. 39. 

(2) EUT L 154 av 21.6.2003, s. 1. 

a) «alder» på en gitt dato (enten referansetidspunktet eller 

datoen for hendelsen), tidsintervallet mellom fødselsdato 

og den gitte dato, uttrykt i hele år, 

b) «fødselsstat» for en enkeltperson, morens vanlige 

bostedsstat (innenfor de nåværende grenser, dersom 

opplysningene er tilgjengelige) på fødselstidspunktet eller, 

dersom slike opplysninger ikke er tilgjengelige, staten der 

fødselen fant sted (innenfor de nåværende grenser, dersom 

opplysningene er tilgjengelige), 

c) «morens fødselsstat» morens «fødselsstat», 

d) «statsborgerskap» det særlige rettslige båndet mellom en 

enkeltperson og dennes stat, som er ervervet gjennom 

fødsel eller naturalisering, enten gjennom erklæring, valg, 

ekteskap eller på annen måte i henhold til nasjonal 

lovgivning, 

e) «det levendefødte barnets nummer» den registrere 

levendefødtes plassering i rekkefølgen av alle morens 

levendefødsler, 

f) «hendelsesmåned» den kalendermåned da hendelsen fant 

sted, 

g) «fødselsår» det kalenderår da fødselen fant sted, 

h) «medlemsstat» en stat som er medlem i Den europeiske 

union ved utgangen av referanseåret. 

Artikkel 3 

Inndeling og statistiske tabeller 

Inndelingen av dataene som skal leveres til Kommisjonen 

(Eurostat) i henhold til forordning (EU) nr. 1260/2013, er 

fastsatt i vedlegg I. 

Den statistiske tabellene som skal leveres til Kommisjonen 

(Eurostat), er fastsatt i vedlegg II. 

Artikkel 4 

Tidsfrister 

1.  Medlemsstatene skal hvert år framlegge for 

Kommisjonen (Eurostat) foreløpige data om samlet 

befolkning, samlet antall levendefødsler og samlet antall 

dødsfall på nasjonalt plan, som beskrevet i vedlegg II nr. 1, 

innen seks måneder etter utgangen av referanseåret.  

2021/EØS/40/57 
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2.  Medlemsstatene skal hvert år framlegge for 

Kommisjonen (Eurostat) data på nasjonalt og regionalt plan, 

som beskrevet i vedlegg II nr. 2, og tilhørende standard 

referansemetadata (i henhold til metadatastrukturdefinisjonen 

fastsatt for metadatastrukturen Euro SDMX) for referanseåret, 

innen tolv måneder etter utgangen av referanseåret. 

3.  Medlemsstatene skal hvert år framlegge for 

Kommisjonen (Eurostat) foreløpige månedsdata om samlet 

antall levendefødsler og samlet antall dødsfall, som beskrevet 

i vedlegg II nr. 3, som omfatter minst de første seks månedene 

av referanseåret, innen 30. november i det samme 

referanseåret. 

Artikkel 5 

Revisjon av data 

1.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen (Eurostat) 

om eventuelle planlagte revisjoner av dataene som er levert i 

henhold til artikkel 4 nr. 2, senest én uke før frigivelsen av de 

reviderte dataene i den berørte medlemsstat. 

2.  Medlemsstatene skal framlegge eventuelle reviderte data 

for Kommisjonen (Eurostat) senest én uke etter at disse 

dataene er frigitt. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at eventuelle reviderte data 

som framlegges for Kommisjonen (Eurostat), stemmer 

overens med hele datasettet som leveres i henhold til artikkel 

4 nr. 2. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 4. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

INNDELING AV DATA 

Følgende inndelinger skal brukes for de statistiske opplysninger som kreves i henhold til forordning (EU) 

nr. 1260/2013. 

Kategorien «Ukjent» skal omfatte mindre enn 5 % av tilfellene i kategorien «I alt» innenfor samme fordeling. 

1. Alder 

Alder Inndeling med lav detaljeringsgrad Inndeling med høy detaljeringsgrad 

Identifikasjon AGE.L AGE.H 

(0) I alt I alt 

(1) Under 5 år  

(1.1)  Under 1 år 

(1.2)  1 år 

(1.3)  2 år 

(1.4)  3 år 

(1.5)  4 år 

(2) 5 til 9 år  

(2.1)  5 år 

(2.2)  6 år 

(2.3)  7 år 

(2.4)  8 år 

(2.5)  9 år 

(3) 10 til 14 år  

(3.1)  10 år 

(3.2)  11 år 

(3.3)  12 år 

(3.4)  13 år 

(3.5)  14 år 

(4) 15 til 19 år  

(4.1)  15 år 

(4.2)  16 år 

(4.3)  17 år 

(4.4)  18 år 

(4.5)  19 år 
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Alder Inndeling med lav detaljeringsgrad Inndeling med høy detaljeringsgrad 

Identifikasjon AGE.L AGE.H 

(5) 20 til 24 år  

(5.1)  20 år 

(5.2)  21 år 

(5.3)  22 år 

(5.4)  23 år 

(5.5)  24 år 

(6) 25 til 29 år  

(6.1)  25 år 

(6.2)  26 år 

(6.3)  27 år 

(6.4)  28 år 

(6.5)  29 år 

(7) 30 til 34 år  

(7.1)  30 år 

(7.2)  31 år 

(7.3)  32 år 

(7.4)  33 år 

(7.5)  34 år 

(8) 35 til 39 år  

(8.1)  35 år 

(8.2)  36 år 

(8.3)  37 år 

(8.4)  38 år 

(8.5)  39 år 

(9) 40 til 44 år  

(9.1)  40 år 

(9.2)  41 år 

(9.3)  42 år 

(9.4)  43 år 

(9.5)  44 år 



10.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/561 

 

Alder Inndeling med lav detaljeringsgrad Inndeling med høy detaljeringsgrad 

Identifikasjon AGE.L AGE.H 

(10) 45 til 49 år  

(10.1)  45 år 

(10.2)  46 år 

(10.3)  47 år 

(10.4)  48 år 

(10.5)  49 år 

(11) 50 til 54 år  

(11.1)  50 år 

(11.2)  51 år 

(11.3)  52 år 

(11.4)  53 år 

(11.5)  54 år 

(12) 55 til 59 år  

(12.1)  55 år 

(12.2)  56 år 

(12.3)  57 år 

(12.4)  58 år 

(12.5)  59 år 

(13) 60 til 64 år  

(13.1)  60 år 

(13.2)  61 år 

(13.3)  62 år 

(13.4)  63 år 

(13.5)  64 år 

(14) 65 til 69 år  

(14.1)  65 år 

(14.2)  66 år 

(14.3)  67 år 

(14.4)  68 år 

(14.5)  69 år 
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Alder Inndeling med lav detaljeringsgrad Inndeling med høy detaljeringsgrad 

Identifikasjon AGE.L AGE.H 

(15) 70 til 74 år  

(15.1)  70 år 

(15.2)  71 år 

(15.3)  72 år 

(15.4)  73 år 

(15.5)  74 år 

(16) 75 til 79 år  

(16.1)  75 år 

(16.2)  76 år 

(16.3)  77 år 

(16.4)  78 år 

(16.5)  79 år 

(17) 80 til 84 år  

(17.1)  80 år 

(17.2)  81 år 

(17.3)  82 år 

(17.4)  83 år 

(17.5)  84 år 

(18) 85 til 89 år  

(18.1)  85 år 

(18.2)  86 år 

(18.3)  87 år 

(18.4)  88 år 

(18.5)  89 år 

(19) 90 til 94 år  

(19.1)  90 år 

(19.2)  91 år 

(19.3)  92 år 

(19.4)  93 år 

(19.5)  94 år 
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Alder Inndeling med lav detaljeringsgrad Inndeling med høy detaljeringsgrad 

Identifikasjon AGE.L AGE.H 

(20) 95 til 99 år  

(20.1)  95 år 

(20.2)  96 år 

(20.3)  97 år 

(20.4)  98 år 

(20.5)  99 år 

(21) 100 år og eldre(*)  

(21.1)  100 år 

(21.2)  101 år 

(21.3)  102 år 

(21.4)  103 år 

(21.5)  104 år 

(21.6)  105 år 

(21.7)  106 år 

(21.8)  107 år 

(21.9)  108 år 

(21.10)  109 år 

(21.11)  110 år og eldre(**) 

(*) Inndelingen i aldersgrupper på fem år (AGE.L) kreves opp til «100 år og eldre». Eurostat skal imidlertid kun formidle data i 

aldersgrupper på fem år opp til «90 år og eldre» (NUTS 3-nivå). 

(**) Inndelingen i aldersgrupper på ett år (AGE.H) kreves opp til «110 år og eldre». Eurostat skal imidlertid kun formidle data i 

aldersgrupper på ett år opp til «100 år og eldre» (nasjonalt nivå og NUTS 2-nivå). 

 Kategorien «Ukjent» skal ikke benyttes. Tilfeller der «Alder» er ukjent, skal fordeles etter beste nasjonale 

vurdering. 

2. Morens alder 

Morens alder Inndeling med lav detaljeringsgrad Inndeling med høy detaljeringsgrad 

Identifikasjon AGM.L AGM.H 

(0) I alt I alt 

(1) 14 år eller yngre 14 år eller yngre 

(2) 15 til 19 år  

(2.1)  15 år 

(2.2)  16 år 
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Morens alder Inndeling med lav detaljeringsgrad Inndeling med høy detaljeringsgrad 

Identifikasjon AGM.L AGM.H 

(2.3)  17 år 

(2.4)  18 år 

(2.5)  19 år 

(3) 20 til 24 år  

(3.1)  20 år 

(3.2)  21 år 

(3.3)  22 år 

(3.4)  23 år 

(3.5)  24 år 

(4) 25 til 29 år  

(4.1)  25 år 

(4.2)  26 år 

(4.3)  27 år 

(4.4)  28 år 

(4.5)  29 år 

(5) 30 til 34 år  

(5.1)  30 år 

(5.2)  31 år 

(5.3)  32 år 

(5.4)  33 år 

(5.5)  34 år 

(6) 35 til 39 år  

(6.1)  35 år 

(6.2)  36 år 

(6.3)  37 år 

(6.4)  38 år 

(6.5)  39 år 

(7) 40 til 44 år  

(7.1)  40 år 

(7.2)  41 år 
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Morens alder Inndeling med lav detaljeringsgrad Inndeling med høy detaljeringsgrad 

Identifikasjon AGM.L AGM.H 

(7.3)  42 år 

(7.4)  43 år 

(7.5)  44 år 

(8) 45 til 49 år  

(8.1)  45 år 

(8.2)  46 år 

(8.3)  47 år 

(8.4)  48 år 

(8.5)  49 år 

(9) 50 år og eldre 50 år og eldre 

(99) Ukjent Ukjent 

3. Fødselsstat 

Fødselsstat Inndeling 

Identifikasjon COB.M 

(0) I alt 

(1) Født innenlands 

(2) Født utenlands 

(2.1) Født i en annen 

medlemsstat 

(2.2) Født utenfor EU 

(9) Ukjent 

4. Morens fødselsstat 

Morens fødselsstat Inndeling 

Identifikasjon CBM 

(0) I alt 

(1) Født innenlands 

(2) Født utenlands 

(2.1) Født i en annen 

medlemsstat 

(2.2) Født utenfor EU 

(9) Ukjent 
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5. Statstilhørighet 

Statstilhørighet Inndeling 

Identifikasjon COC.M 

(0) I alt 

(1) Nasjonalt statsborgerskap 

(2) Ikke-nasjonalt statsborgerskap 

(2.1) Statsborgerskap i en annen medlemsstat 

(2.2) Statsborgerskap i en stat utenfor EU 

(3) Statsløs 

(9) Ukjent 

 En person med to eller flere statsborgerskap skal bare tildeles én statstilhørighet, som skal fastsettes på følgende 

måte: 

– innberettende stat, eller 

– dersom personen ikke har statsborgerskap i innberettende stat: en annen medlemsstat, eller 

– dersom personen ikke har statsborgerskap i en annen medlemsstat: en stat utenfor EU. 

 I tilfeller med dobbelt statsborgerskap der begge stater er innenfor EU, men ingen er innberettende stat, skal 

medlemsstatene avgjøre statstilhørighet. 

6. Morens statstilhørighet 

Morens statstilhørighet Inndeling 

Identifikasjon CCM 

(0) I alt 

(1) Nasjonalt statsborgerskap 

(2) Ikke-nasjonalt statsborgerskap 

(2.1) Statsborgerskap i en annen medlemsstat 

(2.2) Statsborgerskap i en stat utenfor EU 

(3) Statsløs 

(9) Ukjent 

 Tekniske spesifikasjoner som for variabelen «Statstilhørighet». 

7. Geografisk område 

Geografisk område Inndeling med lav 

detaljeringsgrad 

Inndeling med middels 

detaljeringsgrad 

Inndeling med høy 

detaljeringsgrad 

Identifikasjon GEO.L GEO.M GEO.H 

NUTS-nomenklaturen NUTS 0-nivå (statens 

territorium) 

Alle geografiske 

betegnelser på NUTS 2-

nivå 

eller statistisk region 

Alle geografiske 

betegnelser på NUTS 3-

nivå 

eller statistisk region 

(99999)  Ukjent Ukjent 

 Den versjonen av NUTS-nomenklaturen eller de statistiske regionene som er gjeldende versjon ved utgangen av 

referanseåret, skal brukes.  
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8. Det levendefødte barnets nummer (biologisk) 

Det levendefødte barnets nummer Inndeling 

Identifikasjon LBO 

(0) I alt 

(1) Nummer 1 

(2) Nummer 2 

(3) Nummer 3 

(4) Nummer 4 eller senere 

(9) Ukjent 

 Ved flerfødsler skal hvert levendefødte barn telles for seg. Tellingen omfatter ikke fosterdøde, og det tas ikke 

hensyn til om alle levendefødte ble født i eller utenfor ekteskapet, om de ble født i et nåværende eller tidligere 

forhold, om de lever eller er døde på referansedatoen, eller om de bor hos moren eller ikke. 

9. Hendelsesmåned 

Hendelsesmåned Inndeling 

Identifikasjon MOC 

(0) I alt 

(1) Januar 

(2) Februar 

(3) Mars 

(4) April 

(5) Mai 

(6) Juni 

(7) Juli 

(8) August 

(9) September 

(10) Oktober 

(11) November 

(12) Desember 

(99) Ukjent 

10. Kjønn 

Kjønn Inndeling 

Identifikasjon SEX 

(0) I alt 

(1) Mann 

(2) Kvinne 
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 Kategorien «Ukjent» skal ikke benyttes. Tilfeller der «Kjønn» er ukjent, skal fordeles etter beste nasjonale 

vurdering. 

11. Fødselsår 

Fødselsår Inndeling 

Identifikasjon YOB.H 

(0) I alt 

(1) Referanseår 

(2) Referanseår – 1 

(3) Referanseår – 2 

(4) Referanseår – 3 

(5) Referanseår – 4 

(6) Referanseår – 5 

(7) Referanseår – 6 

(8) Referanseår – 7 

(9) Referanseår – 8 

(10) Referanseår – 9 

(11) Referanseår – 10 

(12) Referanseår – 11 

(13) Referanseår – 12 

(14) Referanseår – 13 

(15) Referanseår – 14 

(16) Referanseår – 15 

(17) Referanseår – 16 

(18) Referanseår – 17 

(19) Referanseår – 18 

(20) Referanseår – 19 

(21) Referanseår – 20 

(22) Referanseår – 21 

(23) Referanseår – 22 

(24) Referanseår – 23 

(25) Referanseår – 24 

(26) Referanseår – 25 

(27) Referanseår – 26 

(28) Referanseår – 27 
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Fødselsår Inndeling 

Identifikasjon YOB.H 

(29) Referanseår – 28 

(30) Referanseår – 29 

(31) Referanseår – 30 

(32) Referanseår – 31 

(33) Referanseår – 32 

(34) Referanseår – 33 

(35) Referanseår – 34 

(36) Referanseår – 35 

(37) Referanseår – 36 

(38) Referanseår – 37 

(39) Referanseår – 38 

(40) Referanseår – 39 

(41) Referanseår – 40 

(42) Referanseår – 41 

(43) Referanseår – 42 

(44) Referanseår – 43 

(45) Referanseår – 44 

(46) Referanseår – 45 

(47) Referanseår – 46 

(48) Referanseår – 47 

(49) Referanseår – 48 

(50) Referanseår – 49 

(51) Referanseår – 50 

(52) Referanseår – 51 

(53) Referanseår – 52 

(54) Referanseår – 53 

(55) Referanseår – 54 

(56) Referanseår – 55 

(57) Referanseår – 56 

(58) Referanseår – 57 

(59) Referanseår – 58 

(60) Referanseår – 59 
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Fødselsår Inndeling 

Identifikasjon YOB.H 

(61) Referanseår – 60 

(62) Referanseår – 61 

(63) Referanseår – 62 

(64) Referanseår – 63 

(65) Referanseår – 64 

(66) Referanseår – 65 

(67) Referanseår – 66 

(68) Referanseår – 67 

(69) Referanseår – 68 

(70) Referanseår – 69 

(71) Referanseår – 70 

(72) Referanseår – 71 

(73) Referanseår – 72 

(74) Referanseår – 73 

(75) Referanseår – 74 

(76) Referanseår – 75 

(77) Referanseår – 76 

(78) Referanseår – 77 

(79) Referanseår – 78 

(80) Referanseår – 79 

(81) Referanseår – 80 

(82) Referanseår – 81 

(83) Referanseår – 82 

(84) Referanseår – 83 

(85) Referanseår – 84 

(86) Referanseår – 85 

(87) Referanseår – 86 

(88) Referanseår – 87 

(89) Referanseår – 88 

(90) Referanseår – 89 

(91) Referanseår – 90 

(92) Referanseår – 91 
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Fødselsår Inndeling 

Identifikasjon YOB.H 

(93) Referanseår – 92 

(94) Referanseår – 93 

(95) Referanseår – 94 

(96) Referanseår – 95 

(97) Referanseår – 96 

(98) Referanseår – 97 

(99) Referanseår – 98 

(100) Referanseår – 99 

(101) Referanseår – 100 

(102) Referanseår – 101 

(103) Referanseår – 102 

(104) Referanseår – 103 

(105) Referanseår – 104 

(106) Referanseår – 105 

(107) Referanseår – 106 

(108) Referanseår – 107 

(109) Referanseår – 108 

(110) Referanseår – 109 

(111) Referanseår – 110 

eller tidligere(*) 

(*) Inndelingen i individuelle fødselsår (YOB.H) kreves opp til «Referanseår - 110 eller tidligere». Eurostat skal imidlertid kun 

formidle data i individuelle fødselsår opp til «Referanseår - 100 eller tidligere» (nasjonalt nivå og NUTS 2-nivå). 

 Kategorien «Ukjent» skal ikke benyttes. Tilfeller der «Fødselsår» er ukjent, skal fordeles etter beste nasjonale 

vurdering. 

12. Morens fødselsår 

Morens fødselsår Inndeling 

Identifikasjon YBM 

(0) I alt 

(1) Referanseår – 14 

eller senere 

(2) Referanseår – 15 

(3) Referanseår – 16 

(4) Referanseår – 17 

(5) Referanseår – 18 
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Morens fødselsår Inndeling 

Identifikasjon YBM 

(6) Referanseår – 19 

(7) Referanseår – 20 

(8) Referanseår – 21 

(9) Referanseår – 22 

(10) Referanseår – 23 

(11) Referanseår – 24 

(12) Referanseår – 25 

(13) Referanseår – 26 

(14) Referanseår – 27 

(15) Referanseår – 28 

(16) Referanseår – 29 

(17) Referanseår – 30 

(18) Referanseår – 31 

(19) Referanseår – 32 

(20) Referanseår – 33 

(21) Referanseår – 34 

(22) Referanseår – 35 

(23) Referanseår – 36 

(24) Referanseår – 37 

(25) Referanseår – 38 

(26) Referanseår – 39 

(27) Referanseår – 40 

(28) Referanseår – 41 

(29) Referanseår – 42 

(30) Referanseår – 43 

(31) Referanseår – 44 

(32) Referanseår – 45 

(33) Referanseår – 46 

(34) Referanseår – 47 

(35) Referanseår – 48 

(36) Referanseår – 49 

(37) Referanseår – 50 

eller tidligere 

(99) Ukjent 
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VEDLEGG II 

STATISTISKE TABELLER 

1. Data nevnt i artikkel 4 nr. 1 

Tabell Betegnelse Inndelinger som skal sammenstilles 

POPDB Befolkning GEO.L 

LVBDB Levendefødsler GEO.L 

DTHDB Dødsfall GEO.L 

2. Data nevnt i artikkel 4 nr. 2 

Tabell Betegnelse Inndelinger som skal sammenstilles 

POP01 Befolkning etter alder, kjønn og bostedsregion (nivå 

2) 

GEO.M, AGE.H, SEX 

POP02 Befolkning etter alder, kjønn og bostedsregion (nivå 

3) 

GEO.H, AGE.L, SEX 

LVB01 Levendefødsler etter hendelsesmåned GEO.L, MOC 

LVB02 Levendefødsler etter morens alder, morens fødselsår 

og morens bostedsregion (nivå 2) 

GEO.M, AGM.H, YBM 

LVB03 Levendefødsler etter morens alder og morens 

bostedsregion (nivå 3) 

GEO.H, AGM.L 

LVB04 Levendefødsler etter morens alder, morens fødselsår 

og morens fødselsstat 

GEO.L, AGM.H, YBM, CBM 

LVB05 Levendefødsler etter morens alder, morens fødselsår 

og morens statstilhørighet 

GEO.L, AGM.H, YBM, CCM 

LVB06 Levendefødsler etter morens alder, morens fødselsår 

og barnets nummer  

GEO.L, AGM.H, YBM, LBO 

LVB07 Levendefødsler etter morens alder, morens fødselsår 

og den nyfødtes kjønn 

GEO.L, AGM.H, YBM, SEX 

DTH01 Dødsfall etter hendelsesmåned GEO.L, MOC 

DTH02 Dødsfall eller kjønn, alder, fødselsår og 

bostedsregion (nivå 2) 

GEO.M, SEX, AGE.H, YOB.H 

DTH03 Dødsfall eller kjønn, alder og bostedsregion (nivå 3) GEO.H, SEX, AGE.L 

DTH04 Dødsfall eller kjønn, alder, fødselsår og fødselsstat GEO.L, SEX, AGE.H, YOB.H, 

COB.M 

DTH05 Dødsfall eller kjønn, alder, fødselsår og 

statstilhørighet 

GEO.L, SEX, AGE.H, YOB.H, 

COC.M 

3. Data nevnt i artikkel 4 nr. 3 

Tabell Betegnelse Inndelinger som skal sammenstilles 

LVBNC Levendefødsler etter hendelsesmåned GEO.L, MOC 

DTHNC Dødsfall etter hendelsesmåned GEO.L, MOC 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 228/2014 

av 10. mars 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 601/2006 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 184/2005 om fellesskapsstatistikk over betalingsbalanse, internasjonal 

handel med tjenester og direkte investering i/fra utlandet med hensyn til formatet og 

framgangsmåten for dataoverføring(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 184/2005 av 12. januar 2005 om fellesskapsstatistikk over 

betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkte 

investeringer i/fra utlandet(1), særlig artikkel 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 601/2006(2) ble det 

fastsatt gjennomføringsregler for formatet og 

framgangsmåten for overføring til Kommisjonen 

(Eurostat) av de påkrevde dataene om betalingsbalanse, 

internasjonal handel i tjenester og direkte investeringer 

i/fra utlandet samt tekniske spesifikasjoner for 

datastrukturen. 

2)  Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 555/2012(3) ble 

kravene og definisjonene i forordning (EF) nr. 184/2005 

ajourført for å ta hensyn til nye internasjonale 

standarder som fastsetter hovedreglene for utarbeiding 

av nevnte statistikk, f.eks. IMFs Balance of Payments 

and International Investment Position Manual, OECDs 

Benchmark Definition of Foreign Direct Investment og 

FNs Manual on Statistics of International Trade in 

Services. 

3)  Standarden Statistical Data and Metadata eXchange 

standard (SDMX) har i henhold til de internasjonale 

standardene blitt opprettet som felles datarapporterings-

format for elektronisk overføring av data og metadata, 

og flere internasjonale organisasjoner og nasjonale 

dataproduserende myndigheter har allerede innført 

denne standarden eller planlegger å gjøre det. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 70 av 11.3.2014, s. 16, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 199/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 43 av 30.7.2015, s. 53. 

(1) EUT L 35 av 8.2.2005, s. 23. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 601/2006 av 18. april 2006 om 

gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 184/2005 hensyn til formatet og framgangsmåten for 

dataoverføring (EUT L 106 av 19.4.2006, s. 7). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 555/2012 av 22. juni 2012 om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 

om fellesskapsstatistikk over betalingsbalanse, internasjonal handel 

med tjenester og direkte investering i/fra utlandet med hensyn til 

ajourføring av datakravene og definisjonene 

Det er derfor nødvendig med en videre definisjon av 

SDMX-kompatible dataformater og en ny definisjon av 

datastruktur utformet i samsvar med denne standarden. 

4)  Forordning (EF) nr. 601/2006, der dataformatet Gesmes 

var angitt som det eneste formatet for dataoverføring fra 

medlemsstatene til Kommisjonen (Eurostat), bør endres 

slik at den også inneholder en henvisning til SDMX. 

5)  De tekniske spesifikasjonene for datastrukturen bør ikke 

være rettslig bindende. De tekniske spesifikasjoner som 

anbefales av Kommisjonen, bør istedenfor finnes i 

Eurostats Balance of Payments Vademecum(4), som 

revideres hvert år. Forordning (EF) nr. 601/2006 bør 

derfor endres. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra betalingsbalansekomiteen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 601/2006 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 2 skal lyde: 

«Artikkel 2 

Dataformat 

Medlemsstatene skal bruke SDMX-kompatible 

dataformater. Kommisjonen (Eurostat) skal sørge for 

utførlig dokumentasjon om disse formatene samt 

retningslinjer for gjennomføring av disse formatene i 

samsvar med kravene i denne forordning.» 

2) Artikkel 3 oppheves. 

3) Vedlegget oppheves. 

  

(4) Tilgjengelig fra Communication and Information Resource Centre 

for Administrations, Businesses and Citizens of the European 

Commission (CIRCABC), direkte lenke. 

2021/EØS/40/58 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. juni 2014. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 10. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 372/2014 

av 9. april 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 med hensyn til beregning av visse frister, 

behandling av klager og identifisering og vern av fortrolige opplysninger (*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 659/1999 av 22. mars 1999 om fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av 

artikkel 108 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte(1), særlig artikkel 27, 

etter samråd med Den rådgivende komité for statsstøtte og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I forbindelse med moderniseringen av statsstøttereglene, med henblikk på både gjennomføringen av Europa  

2020-strategien for vekst og på budsjettkonsolidering(2), ble forordning (EF) nr. 659/1999 endret ved forordning (EU) 

nr. 734/2013(3) for å gjøre statsstøttekontrollen mer effektiv. Målene med denne endringen var særlig å gjøre 

Kommisjonens klagebehandling mer effektiv, å gi Kommisjonen myndighet til å anmode om opplysninger direkte fra 

markedsdeltakere og til å gjennomføre undersøkelser av økonomiske sektorer og av støtteformer. 

2)  I lys av disse endringene er det nødvendig å identifisere hvilke hendelser som bestemmer starttidspunktet for 

beregningen av frister i forbindelse med anmodninger om opplysninger rettet til tredjemann i henhold til forordning 

(EF) nr. 659/1999. 

3)  Kommisjonen kan på eget initiativ undersøke opplysninger om ulovlig støtte, uavhengig av kilde, for å vurdere om 

støtten er forenlig med traktatens artikkel 107 og 108. I den forbindelse er klager en viktig kilde til opplysninger som 

kan bidra til å avsløre overtredelser av statsstøttereglene. Det er derfor viktig å fastsette klare og effektive 

framgangsmåter for behandling av klager som inngis til Kommisjonen. 

4)  I henhold til artikkel 20 i forordning (EF) nr. 659/1999 kan bare berørte parter inngi klage for å underrette Kommisjonen 

om påstått ulovlig støtte eller misbruk av støtte. For dette formål bør fysiske og juridiske personer som inngir klage, 

pålegges å godtgjøre at de er berørte parter i henhold til artikkel 1 bokstav h) i forordning (EF) nr. 659/1999. 

5)  For å forenkle klagebehandlingen og samtidig øke innsynet og rettssikkerheten bør det fastsettes hvilke opplysninger 

klagerne skal gi til Kommisjonen. For å sikre at Kommisjonen mottar alle relevante opplysninger om påstått ulovlig 

støtte eller misbruk av støtte, skal berørte parter i henhold til forordning (EF) nr. 659/1999 fylle ut et skjema og gi alle 

obligatoriske opplysninger som det anmodes om i skjemaet. Skjemaet som skal brukes til dette formål, bør derfor 

opprettes.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 109 av 12.4.2014, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 201/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens protokoll 26 om myndighet og oppgaver for EFTAs overvåkningsorgan i forbindelse med 

statsstøtte, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 55. 

(1) EFT L 83 av 27.3.1999, s. 1. 

(2) Kommisjonsmelding «Europa 2020, en strategi for intelligent og bærekraftig vekst for alle»; KOM(2010) 2020 endelig. 

(3) Rådsforordning (EU) nr. 734/2013 av 22. juli 2013 om endring av forordning (EF) nr. 659/1999 om gjennomføring av rådsforordning (EF) 

nr. 659/1999 om fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av artikkel 108 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (EUT 

L 204 av 31.7.2013, s. 15). 
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6)  De kravene som berørte parter skal oppfylle når de inngir klage, bør ikke være urimelig belastende, samtidig som de 

sikrer at Kommisjonen mottar alle opplysninger som er nødvendige for å innlede en undersøkelse av den påståtte 

ulovlige støtten eller det påståtte misbruket av støtte. 

7)  For å sikre at forretningshemmeligheter og andre fortrolige opplysninger som oversendes til Kommisjonen, behandles i 

samsvar med traktatens artikkel 339 bør enhver person som oversender opplysninger, tydelig angi hvilke opplysninger 

som vedkommende anser som fortrolige, og hvorfor de anses som fortrolige. Vedkommende person bør pålegges å 

oversende Kommisjonen en egen, ikke-fortrolig versjon av opplysningene som kan oversendes til den berørte 

medlemsstaten for kommentarer. 

8)  Kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004(1) bør derfor endres — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 794/2004 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Fristene som er fastsatt i forordning (EF) nr. 659/1999 og i denne forordning, eller som er fastsatt av 

Kommisjonen i henhold til traktatens artikkel 108, skal beregnes i samsvar med forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 

og de særlige reglene fastsatt i nr. 2-5b i denne artikkel. Dersom reglene er motstridende, skal bestemmelsene i denne 

forordning ha forrang.» 

b) Nye numre skal lyde: 

«5a.  Når det gjelder fristen for oversending av de opplysningene som det anmodes om fra tredjemann i henhold til 

artikkel 6a nr. 6 i forordning (EF) nr. 659/1999, skal mottakingen av anmodningen om opplysninger være den relevante 

hendelsen i henhold til artikkel 3 nr. 1 i forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71. 

5b.  Når det gjelder fristen for oversending av de opplysningene som det anmodes om fra tredjemann i henhold til 

artikkel 6a nr. 7 i forordning (EF) nr. 659/1999, skal meldingen om beslutningen være den relevante hendelsen i 

henhold til artikkel 3 nr. 1 i forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71.» 

2)  Følgende kapittel Va og Vb innsettes etter artikkel 11: 

«KAPITTEL Va 

BEHANDLING AV KLAGER 

Artikkel 11a 

Klager som kan tas opp til behandling 

1. Enhver person som inngir klage i henhold til artikkel 10 nr. 1 og artikkel 20 nr. 2 i forordning (EF) nr. 659/1999, skal 

godtgjøre at vedkommende er en berørt part i henhold til artikkel 1 bokstav h) i nevnte forordning. 

2. Berørte parter skal på behørig måte fylle ut skjemaet i vedlegg IV og gi alle obligatoriske opplysninger som det 

anmodes om i skjemaet. På begrunnet anmodning fra en berørt part kan Kommisjonen gjøre unntak fra plikten til å gi visse 

av opplysningene som kreves i skjemaet. 

3. Klager skal inngis på et av Unionens offisielle språk. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004 av 21. april 2004 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 659/1999 om fastsettelse av 

nærmere regler for anvendelsen av EF-traktatens artikkel 93 (EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1). 
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KAPITTEL Vb 

IDENTIFISERING OG VERN AV FORTROLIGE OPPLYSNINGER 

Artikkel 11b 

Vern av forretningshemmeligheter og andre fortrolige opplysninger 

Enhver person som oversender opplysninger i henhold til forordning (EF) nr. 659/1999, skal tydelig angi hvilke 

opplysninger vedkommende anser som fortrolige, og hvorfor de anses som fortrolige, og skal oversende Kommisjonen en 

egen, ikke-fortrolig versjon av opplysningene. Når opplysninger skal oversendes innen en viss frist, skal samme frist gjelde 

for oversending av den ikke-fortrolige versjonen.» 

3)  Teksten i vedlegget til denne forordning tilføyes som vedlegg IV. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 9. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG IV 

SKJEMA FOR INNGIVELSE AV KLAGER SOM GJELDER PÅSTÅTT ULOVLIG STATSSTØTTE ELLER 

MISBRUK AV STØTTE 

Obligatoriske felter er merket med en stjerne (*). 

1. Opplysninger om klageren 

 Fornavn:* 

 Etternavn:* 

 Adresselinje 1:* 

 Adresselinje 2: 

 By:* 

 Fylke/delstat/provins:  

 Postnummer:* 

 Land:* 

 Telefon: 

 Mobiltelefon: 

 E-postadresse:* 

 Faks: 

2. Jeg inngir klagen på en annens vegne (en person eller et foretak) 

 Ja* Nei* 

 Dersom ja, oppgi også følgende opplysninger:  

 Navnet på personen/foretaket du representerer:* 

 Enhetens registreringsnummer:  

 Adresselinje 1:* 

 Adresselinje 2: 

 By:* 

 Fylke/delstat/provins:  

 Postnummer:* 

 Land:* 

 Telefon 1: 

 Telefon 2: 

 E-postadresse:* 

 Faks: 

 Legg ved bevis på at du som representant har fullmakt til å handle på vegne av denne personen / dette foretaket* 
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3. Velg ett av følgende alternativer som beskriver din identitet* 

a) Konkurrent av støttemottakeren eller støttemottakerne 

b) Bransjeorganisasjon som representerer konkurrenters interesser 

c) Ikke-statlig organisasjon 

d) Fagforening 

d) EU-borger 

e) Annet (angis nærmere) 

  

 Forklar hvorfor og i hvilken utstrekning den påståtte statsstøtten påvirker din konkurransemessige stilling / den konkurranse-

messige stillingen til personen/foretaket du representerer. Gi så mye konkret dokumentasjon som mulig.  

Vær oppmerksom på at det i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 659/1999 av 22. mars 1999 om fastsettelse 

av nærmere regler for anvendelsen av artikkel 108 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte, bare er berørte parter i 

henhold til artikkel 1 bokstav h) i nevnte forordning som kan inngi formelle klager. I mangel av bevis på at du er en berørt part 

vil dette skjemaet derfor ikke bli registrert som en klage, og opplysningene som oppgis i skjemaet, vil bli oppbevart som 

allmenne markedsopplysninger.  

 

 

4. Velg ett av følgende to alternativer* 

 Ja, min identitet kan avsløres 

 Nei, min identitet kan ikke avsløres 

Dersom ikke, oppgi årsakene:  

 

 

 

Fortrolighet: Dersom du ønsker at din identitet eller visse dokumenter eller opplysninger skal behandles fortrolig, bes du angi 

dette tydelig, merke de fortrolige delene i dokumentene og gi en begrunnelse. Dersom du ikke angir at din identitet eller visse 

dokumenter eller opplysninger er fortrolige, blir de behandlet som ikke-fortrolige og kan formidles til den medlemsstaten som 

påstås å gi statsstøtten. Opplysningene i punkt 5 og 6 kan ikke anses som fortrolige.  

5. Opplysninger om den medlemsstaten som gir støtten* 

Vær oppmerksom på at de opplysningene som gis i dette punktet, blir behandlet som ikke-fortrolige. 

a) Land: 

b) Dersom det er kjent, oppgi hvilken institusjon eller hvilket organ som har gitt den påstått ulovlige statsstøtten.  

 Sentralmyndighet: 

 Region (angis nærmere): 

 Annet (angis nærmere):  
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6. Opplysninger om det påståtte støttetiltaket* 

Vær oppmerksom på at de opplysningene som gis i dette punktet, blir behandlet som ikke-fortrolige. 

 a) Gi en beskrivelse av den påståtte støtten og oppgi i hvilken form den ble gitt (lån, tilskudd, garantier, skattemessig 

oppmuntring eller skattefritak osv.). 

   

 

b) Til hvilket formål ble den påståtte støtten gitt (dersom det er kjent)? 

   

 

c) Hvor stort er det påståtte støttebeløpet (dersom det er kjent)? Dersom du ikke har det nøyaktige tallet, bes du gi et 

anslag sammen med så mye underlagsdokumentasjon som mulig.  

   

 

d) Hvem er støttemottakeren? Gi så mange opplysninger som mulig, herunder en beskrivelse av hovedvirksomheten til 

støttemottakeren/-mottakerne eller foretaket/foretakene.  

   

 

e) Så vidt du vet, når ble den påståtte støtten gitt? 

   

 

f) Velg ett av følgende alternativer:  

 Så vidt jeg vet, ble statsstøtten ikke meldt til Kommisjonen.  

 Så vidt jeg vet, ble statsstøtten meldt, men den ble gitt før Kommisjonen traff sin beslutning. Dersom det er kjent, 

oppgi meldingens referansenummer, eller oppgi når støtten ble meldt. 

   

 
 Så vidt jeg vet, ble statsstøtten meldt og godkjent av Kommisjonen, men gjeldende vilkår ble ikke oppfylt ved 

gjennomføringen. Dersom det er kjent, oppgi meldingens referansenummer, eller oppgi når støtten ble meldt og 

godkjent. 

   

 
 Så vidt jeg vet, ble statsstøtten gitt i henhold til en gruppefritaksforordning, men gjeldende vilkår ble ikke oppfylt ved 

gjennomføringen.  
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7. Klagegrunnlag*  

Vær oppmerksom på at for at et tiltak skal anses som statsstøtte i henhold til artikkel 107 nr. 1 i TEUV, må den påståtte 

støtten gis av en medlemsstat eller ved hjelp av statlige midler, den må vri eller true med å vri konkurransen ved å begunstige 

enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer, og den må påvirke handelen mellom medlemsstatene. 

 a) Forklar i hvilken utstrekning statlige midler er involvert (dersom det er kjent), og, dersom tiltaket ikke er vedtatt av en 

offentlig myndighet (men f.eks. av et offentlig foretak), forklar hvorfor du anser at det kan tilskrives en medlemsstats 

offentlige myndigheter. 

   

 

b) Forklar hvorfor du anser at den påståtte statsstøtten er selektiv (dvs. begunstiger enkelte handelsforetak eller 

produksjonen av enkelte varer).  

   

 

c) Forklar hvordan den påståtte statsstøtten etter din mening gir støttemottakeren eller støttemottakerne en økonomisk 

fordel.  

   

 

d) Forklar hvorfor du anser at den påståtte statsstøtten vrir eller truer med å vri konkurransen.  

   

 

e) Forklar hvorfor du anser at den påståtte støtten påvirker handelen mellom medlemsstatene.  
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8. Støttens forenlighet  

Oppgi årsakene til at den påståtte støtten etter ditt syn ikke er forenlig med det indre marked. 

 

 

9. Opplysninger om påståtte overtredelser av andre bestemmelser i unionsretten og av andre framgangsmåter  

a) Dersom det er kjent, oppgi hvilke andre bestemmelser i unionsretten som du anser er blitt overtrådt ved å gi den påståtte 

støtten. Vær oppmerksom på at dette ikke nødvendigvis betyr at disse mulige overtredelsene vil bli behandlet i forbindelse 

med undersøkelsen av statsstøtten.  

 

 

 

b) Har du allerede henvendt deg til Kommisjonens kontorer eller til en annen europeisk institusjon om samme sak?  

Ja  Nei 

Dersom ja, legg ved kopier av korrespondansen. 

c) Har du allerede henvendt deg til nasjonale myndigheter eller nasjonale domstoler om samme sak?* 

Ja  Nei 

Dersom ja, oppgi hvilke myndigheter eller domstoler. Dersom det allerede er truffet beslutning eller avsagt dom, legg også 

ved en kopi (om mulig). Dersom saken fortsatt er under behandling, oppgi referansenummer (om mulig). 

 

  

 

d) Oppgi eventuelle andre opplysninger som kan være relevante for vurderingen av denne saken.  
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10. Underlagsdokumenter 

Oppgi hvilke dokumenter og bevis som oversendes til støtte for klagen, og legg om nødvendig ved bilag. 

  Dersom det er mulig, bør det oversendes en kopi av nasjonale lovbestemmelser eller andre tiltak som utgjør 

rettsgrunnlaget for utbetalingen av den påståtte støtten. 

 Dersom det er mulig, legg ved alle tilgjengelige bevis på at statsstøtten er gitt (f.eks. pressemeldinger, offentliggjorte 

regnskaper). 

 Dersom klagen inngis på en annens vegne (en fysisk person eller et foretak), legg ved bevis på at du som representant 

har fullmakt til å handle på personens eller foretakets vegne.  

 Legg eventuelt ved kopier av all tidligere korrespondanse med Europakommisjonen eller enhver annen europeisk eller 

nasjonal institusjon angående samme sak.  

 Dersom saken allerede er blitt behandlet av en nasjonal domstol/myndighet, legg ved en kopi av dommen/beslutningen 

om mulig.  

  

Jeg erklærer herved at alle opplysninger i dette skjemaet og i vedleggene er gitt i god tro.  

Sted, dato og klagerens underskrift» 
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RÅDSREKOMMANDASJON 

av 20. desember 2012 

om validering av ikke-formell og uformell læring 

2012/C 398/01(*) 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HARunder henvisning 

til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig 

artikkel 165 og 166, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Validering av læringsutbytte, det vil si kunnskap, 

ferdigheter og kompetanse som en person tilegner seg 

gjennom ikke-formell og uformell læring, kan spille en 

viktig rolle med henblikk på å øke muligheten til 

sysselsetting, mobiliteten og motivasjonen for livslang 

læring, særlig for sosialt og økonomisk vanskeligstilte 

og lavtutdannede personer. 

2)  I en tid der Den europeiske union står overfor en 

alvorlig økonomisk krise som har ført til en kraftig 

økning i arbeidsløsheten, særlig blant unge, og tatt i 

betraktning at befolkningen blir stadig eldre, kan 

validering av relevant kunnskap, ferdigheter og 

kompetanse være et viktig bidrag med henblikk på å 

bedre konkurranseevnen og måten arbeidsmarkedet 

fungerer på, fremme mobilitet og gi økt økonomisk 

vekst. 

3)  Både arbeidsgiverorganisasjoner, individuelle arbeids-

givere, fagforeninger, handels- og industrikamre, 

håndverkerforeninger, nasjonale institusjoner som deltar 

i godkjenning av faglige kvalifikasjoner og vurdering og 

sertifisering av læringsutbytte, arbeidsformidlinger, 

ungdomsorganisasjoner, ungdomsarbeidere, utdannings- 

og opplæringssteder samt organisasjoner i det sivile 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT C 398 av 22.12.2012,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 202/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 56. 

samfunn er viktige aktører som spiller en betydelig rolle 

når det gjelder å fremme muligheter for ikke-formell og 

uformell læring og eventuelle påfølgende validerings-

prosesser. 

4)  I Europa 2020-strategien for smart, bærekraftig og 

inkluderende vekst oppfordres det til å utvikle 

kunnskap, ferdigheter og kompetanse for å skape 

økonomisk vekst og økt sysselsetting. I de tilhørende 

flaggskipsinitiativene «Youth on the Move» og 

«Agenda for new skills and jobs» understrekes behovet 

for mer fleksible læringsløp som kan gjøre det enklere å 

komme inn på og utvikle seg arbeidsmarkedet, lette 

overgangen mellom arbeids- og læringsfaser og fremme 

validering av ikke-formell og uformell læring. 

5)  I Rådets konklusjoner av 12. mai 2009 om en strategisk 

ramme for europeisk samarbeid innen utdanning og 

opplæring (ET 2020)(1) framgår det at livslang læring 

bør anses som et grunnleggende prinsipp for hele 

rammen, som skal omfatte læring i alle sammenhenger, 

enten den er formell, ikke-formell eller uformell. 

6)  I «EU Strategy for Youth — Investing and Empo-

wering; a renewed open method of coordination to 

address youth challenges and opportunities» fra 2009 

oppfordres det til økt anerkjennelse av ferdigheter som 

ungdom har tilegnet seg gjennom ikke-formell 

utdanning, og det understrekes at de verktøy som finnes 

på EU-plan for validering av kunnskap, ferdigheter og 

kompetanse med henblikk på godkjenning av 

kvalifikasjoner, må utnyttes fullt ut. Strategien ble 

godkjent ved rådsresolusjon av 27. november 2009 om 

  

(1) EUT C 119 av 28.5.2009, s. 2. 

2021/EØS/40/60 
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en fornyet ramme for europeisk samarbeid på ungdoms-

området (2010–2018)(1). 

7)  I Brugge-kommunikeet fra desember 2010 erklærte de 

europeiske ministrene for yrkesrettet opplæring og 

utdanning, de europeiske partene i arbeidslivet og 

Europakommisjonen at de deltakende statene innen 

2015 bør utarbeide nasjonale framgangsmåter for 

godkjenning og validering av ikke-formell og uformell 

læring, eventuelt understøttet av nasjonale rammer for 

kvalifikasjoner. 

8)  I kommunikeet fra konferansen for europeiske ministre 

med ansvar for høyere utdanning som ble avholdt i 

Leuven og Louvain-la-Neuve 28. og 29. april 2009, ble 

det understreket at en vellykket politikk for livslang 

læring bør omfatte grunnleggende prinsipper og fram-

gangsmåter for godkjenning av tidligere læring med 

utgangspunkt i læringsutbytte, mens Rådet i sine 

konklusjoner av 28. november 2011 om modernisering 

av høyere utdanning(2) oppfordret medlemsstatene til 

tydelig å definere hvilke veier som fører til høyere 

utdanning etter yrkesrettet og annen type utdanning, 

samt ordninger for godkjenning av tidligere læring og 

erfaringer opparbeidet utenfor det formelle utdannings- 

og opplæringssystemet. 

9)  I rådsresolusjon av 28. november 2011 om en ny 

europeisk dagsorden på området voksenopplæring(3) 

angis det at ett av de prioriterte områdene for perioden 

2012–2014 er å innføre fullt ut funksjonelle systemer 

for validering av ikke-formell og uformell læring og å 

anbefale at disse brukes av voksne i alle aldre, uansett 

kvalifikasjonsnivå, samt foretak og andre organi-

sasjoner. 

10)  Ved rådsresolusjon av 19. desember 2002 om fremming 

av et styrket europeisk samarbeid innen yrkesrettet 

opplæring og utdanning(4) og København-erklæringen 

av 30. november 2002 anbefales det å utarbeide felles 

prinsipper for validering av ikke-formell og uformell 

læring. 

11)  I konklusjonene av 18. mai 2004 fra Rådet og 

representantene for medlemsstatenes regjeringer 

forsamlet i Rådet ble det fremmet felles europeiske 

prinsipper for identifisering og validering av ikke-

formell og uformell læring. 

12)  En europeisk fortegnelse over validering av ikke-

formell og uformell læring med ajourførte opplysninger 

om gjeldende valideringspraksis i europeiske stater er 

blitt offentliggjort regelmessig siden 2004, mens 

europeiske retningslinjer for validering av ikke-formell 

og uformell læring ble offentliggjort i 2009. 

  

(1) EUT C 311 av 19.12.2009, s. 1. 

(2) EUT C 372 av 20.12.2011, s. 36. 

(3) EUT C 372 av 20.12.2011, s. 1. 

(4) EFT C 13 av 18.1.2003, s. 2. 

13)  Ved europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2241/2004/EF 

av 15. desember 2004 om en enhetlig fellesskapsramme 

for å skape klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse 

(Europass)(5) ble Europass opprettet, det vil si en 

europeisk portefølje som borgerne kan bruke til bedre å 

redegjøre for, registrere og presentere sin kompetanse 

og sine kvalifikasjoner i hele Europa. 

14)  Ved resolusjonen vedtatt av Rådet og representantene 

for medlemsstatenes regjeringer forsamlet i Rådet av  

18. mai 2006 om anerkjennelse av verdien av ikke-

formell og uformell læring på ungdomsområdet i 

Europa(6) ble medlemsstatene oppfordret til å gjøre det 

mulig å identifisere kompetanse tilegnet gjennom ikke-

formell og uformell læring, med det som mål å 

anerkjenne slik kompetanse på arbeidsmarkedet. 

15)  Som et verktøy for klarhet ble ungdomspasset innført 

for deltakere i prosjekter som finansieres gjennom 

programmet «Aktiv ungdom», opprettet ved 

europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1719/2006/EF(7). 

16)  Ved europaparlaments- og rådsrekommandasjon av  

23. april 2008 om opprettelse av den europeiske 

rammen for kvalifikasjoner for livslang læring(8) ble 

medlemsstatene oppfordret til å knytte nasjonale 

kvalifikasjonsordninger til den europeiske rammen for 

kvalifikasjoner og til å fremme validering av ikke-

formell og uformell læring i samsvar med de felles 

europeiske prinsipper vedtatt i mai 2004. 

17)  Ved Det europeiske system for overføring av 

studiekvalifikasjoner (ECTS), som ble opprettet i 1989 

innenfor rammen av Erasmus-programmet, gis det 

poenger for formell læring på grunnlag av lærings-

utbytte og studentenes arbeidsbyrde, og systemet gjør 

det også enklere for institusjoner for høyere utdanning å 

gi poenger for læringsutbytte oppnådd gjennom ikke-

formell og uformell læring. 

18)  I europaparlaments- og rådsrekommandasjon av  

18. juni 2009 om opprettelse av en europeisk referanse-

ramme for kvalitetssikring av yrkesrettet utdanning og 

opplæring(9) angis det at nevnte ramme bør støtte 

gjennomføringen av de felles europeiske prinsipper for 

identifisering og validering av ikke-formell og uformell 

læring ved å bedre det innbyrdes forholdet mellom 

utdanning, opplæring og sysselsetting og bygge bro 

mellom formell, ikke-formell og uformell læring.  

  

(5) EUT L 390 av 31.12.2004, s. 6. 

(6) EUT C 168 av 20.7.2006, s. 1. 

(7) EUT L 327 av 24.11.2006, s. 30. 

(8) EUT C 111 av 6.5.2008, s. 1. 

(9) EUT C 155 av 8.7.2009, s. 1. 
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19)  Ved europaparlaments- og rådsrekommandasjon av  

18. juni 2009(1) ble det opprettet et europeisk system for 

studiekvalifikasjoner innen yrkesrettet utdanning og 

opplæring (ECVET), som skal brukes til overføring og 

akkumulering av enkeltpersoners læringsutbytte 

oppnådd i en formell og, dersom det er relevant, i en 

ikke-formell og uformell sammenheng. 

20)  Samråd i form av en nettbasert undersøkelse, drøftinger 

i berørte politiske organer og en rekke 

samlæringsaktiviteter der partene i arbeidslivet deltok, 

viser at det er bred enighet om viktigheten av å 

synliggjøre den kunnskap, de ferdigheter og den 

kompetanse som personer tilegner seg gjennom livs- og 

arbeidserfaring, samt at det er bred støtte til et EU-

initiativ for å bedre valideringspolitikken og -praksisen i 

medlemsstatene. 

UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON: 

1. MED HENBLIKK PÅ Å GI ENKELTPERSONER MULIGHET 

TIL Å GODTGJØRE HVA DE HAR LÆRT UTENFOR DET 

FORMELLE UTDANNINGS- OG OPPLÆRINGSSYSTEMET – 

HERUNDER GJENNOM ERFARINGER DE HAR HATT MED 

MOBILITET – OG Å UTNYTTE DENNE LÆRINGEN I 

YRKESLIVET OG FREMTIDIG LÆRING IDET DET TAS 

BEHØRIG HENSYN TIL NÆRHETSPRINSIPPET BØR 

MEDLEMSSTATENE 

1. senest i 2018 og i samsvar med nasjonale og særlige 

forhold og ut fra hva de anser som hensiktsmessig, 

innføre ordninger for validering av ikke-formell og 

uformell læring som gjør at enkeltpersoner kan 

a)  få validert kunnskap, ferdigheter og kompetanse 

tilegnet gjennom ikke-formell og uformell læring, 

herunder, dersom det er relevant, gjennom åpne 

utdanningsressurser, 

b)  få godkjent disse kvalifikasjonene helt eller, 

dersom det er relevant, delvis på grunnlag av 

validerte ikke-formelle og uformelle lærings-

erfaringer uten at det berører annen gjeldende 

unionsrett, særlig europaparlaments- og råds-

direktiv 2005/36/EF av 7. september 2005 om 

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner(2). 

Medlemsstatene kan prioritere visse områder og/eller 

sektorer i sine valideringsordninger etter behov. 

2. når det er hensiktsmessig, innlemme følgende 

elementer i ordningene for validering av ikke-formell 

og uformell læring og gi enkeltpersoner mulighet til å 

benytte seg av disse, enten enkeltvis eller i 

kombinasjon, ut fra vedkommendes behov: 

a)  IDENTIFISERING av en persons læringsutbytte 

oppnådd gjennom ikke-formell og uformell 

læring, 

b)  DOKUMENTERING av en persons 

læringsutbytte oppnådd gjennom ikke-formell og 

uformell læring, 

  

(1) EUT C 155 av 8.7.2009, s. 11. 

(2) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22. 

c)  VURDERING av en persons læringsutbytte 

oppnådd gjennom ikke-formell og uformell 

læring, 

d)  SERTIFISERING av resultatene av vurderingen 

av en persons læringsutbytte oppnådd gjennom 

ikke-formell og uformell læring i form av en 

kvalifikasjon, eller poenger som munner ut i en 

kvalifikasjon, eller på annen egnet måte. 

3. når det er hensiktsmessig, anvende følgende 

prinsipper i ordningene for validering av ikke-formell 

og uformell læring, idet det tas hensyn til nasjonale, 

regionale og/eller lokale samt sektorvise behov og 

egenskaper: 

a)  Knytte valideringsordningene til nasjonale 

rammer for kvalifikasjoner og sikre at de er i tråd 

med den europeiske rammen for kvalifikasjoner. 

b)  Sikre at opplysninger og veiledning om fordelene 

ved og mulighetene for validering samt om de 

berørte framgangsmåtene er tilgjengelig for 

enkeltpersoner og organisasjoner. 

c)  Vanskeligstilte grupper, herunder arbeidsløse og 

personer som står i fare for å bli arbeidsløse, vil 

særlig kunne dra nytte av valideringsordningene, 

ettersom validering kan føre til at de i større grad 

kan delta i livslang læring og øke deres adgang til 

arbeidsmarkedet. 

d)  Gi arbeidsløse eller personer som står i fare for å 

bli arbeidsløse, i samsvar med nasjonal 

lovgivning og særlige forhold, mulighet til å 

gjennomgå en «ferdighetsvurdering» som har 

som mål å identifisere deres kunnskap, 

ferdigheter og kompetanse, innen en rimelig tid, 

helst innen seks måneder etter at et behov er 

identifisert. 

e)  Sikre at valideringen av ikke-formell og uformell 

læring støttes av egnet veiledning og rådgivning 

og er lett tilgjengelig. 

f)  Iverksette klare kvalitetssikringstiltak i tråd med 

eksisterende rammer for kvalitetssikring som 

støtter pålitelige, gyldige og troverdige 

vurderingsmetoder og –verktøy. 

g)  Sikre at personalet som deltar i validerings-

prosessen i alle berørte sektorer, får mulighet til å 

utvikle sin yrkeskompetanse. 

h)  Sikre at kvalifikasjoner eller, dersom det er 

relevant, deler av kvalifikasjoner oppnådd 

gjennom validering av ikke-formelle og 

uformelle læringserfaringer oppfyller kravene i 

avtalte standarder, som enten er de samme som, 

eller svarer til, standardene for kvalifikasjoner 

oppnådd gjennom formelle utdannings-

programmer. 

i)  Fremme bruk av Unionens verktøy for klarhet, 

for eksempel Europass-rammen og ungdoms-

passet, for å forenkle dokumenteringen av 

læringsutbyttet.  
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j)  Sikre at det er synergier mellom validerings-

ordninger og poengsystemer som får anvendelse 

på det formelle utdannings- og opplærings-

systemet, for eksempel ECTS og ECVET. 

4. oppfordre alle berørte parter, for eksempel arbeids-

givere, fagforeninger, handels- og industrikamre, 

håndverkerforeninger, nasjonale enheter som deltar i 

godkjenning av faglige kvalifikasjoner, arbeids-

formidlinger, ungdomsorganisasjoner, ungdoms-

arbeidere, utdannings- og opplæringssteder samt 

organisasjoner i det sivile samfunn, til å delta i 

utviklingen og gjennomføringen av elementene og 

prinsippene omhandlet i nr. 1–4. 

For å fremme deltaking i denne prosessen 

a)  bør arbeidsgivere, ungdomsorganisasjoner og 

organisasjoner i det sivile samfunn fremme og 

forenkle identifisering og dokumentering av 

læringsutbytte som oppnås på arbeidsplassen 

eller i forbindelse med frivillige aktiviteter, ved 

bruk av Unionens relevante verktøy for klarhet, 

for eksempel de verktøy som er utviklet gjennom 

Europass-rammen og ungdomspasset, 

b)  bør utdannings- og opplæringssteder lette 

adgangen til formell utdanning og opplæring på 

grunnlag av læringsutbytte som oppnås i ikke-

formelle og uformelle sammenhenger, og, dersom 

det er hensiktsmessig og mulig, gi unntak og/eller 

poenger for relevant læringsutbytte som oppnås 

på denne måten. 

5. fremme samordning av valideringsordninger mellom 

berørte parter på området utdanning, opplæring, 

sysselsetting og ungdom samt på andre berørte 

innsatsområder. 

2. MEDLEMSSTATENE OG KOMMISJONEN BØR TREFFE 

FØLGENDE TILTAK: 

a)  Følge opp denne rekommandasjon gjennom den 

rådgivende gruppen for den europeiske rammen for 

kvalifikasjoner som ble opprettet ved 

europaparlaments- og rådsrekommandasjon av  

23. april 2008 om opprettelsen av den europeiske 

rammen for kvalifikasjoner for livslang læring(1) 

(EQF), eventuelt med deltaking fra berørte ungdoms-

organisasjoner og representanter fra den frivillige 

sektor i den rådgivende gruppens kommende 

aktiviteter. 

b)  Rapportere om utviklingen etter at denne rekomman-

dasjon er vedtatt, i framtidige felles rapporter fra 

Rådet og Kommisjonen i henhold til den strategiske 

rammen for utdanning og opplæring (ET 2020) og i 

framtidige felles EU-rapporter om ungdom i henhold 

til den nye rammen for europeisk samarbeid på 

ungdomsområdet. 

  

(1) EUT C 111 av 6.5.2008, s. 1. 

c)  Støtte gjennomføringen av denne 

rekommandasjon ved å bruke sakkunnskapen til 

Unionens byråer, særlig Cedefop, og ved å rapportere 

om situasjonen med hensyn til validering av ikke-

formell og uformell læring i årsrapportene om 

utviklingen av nasjonale kvalifikasjonsrammer. 

3. KOMMISJONEN BØR TREFFE FØLGENDE TILTAK: 

a)  Støtte medlemsstater og berørte parter ved å 

— fremme en effektiv samlæring og utveksling 

av erfaringer og god praksis, 

— regelmessig gjennomgå de europeiske 

retningslinjene for validering av ikke-formell 

og uformell læring i fullt samråd med 

medlemsstatene, 

— regelmessig gjennomgå den europeiske 

fortegnelsen over validering av ikke-formell 

og uformell læring i samarbeid med 

medlemsstatene. 

b)  Innen 2018 og i samråd med medlemsstatene, som 

angitt i europaparlaments- og rådsvedtak  

nr. 2241/2004/EF, vurdere å videreutvikle instru-

mentene innenfor Europass-rammen som fremmer 

klarhet på unionsplan med hensyn til validert 

læringsutbytte oppnådd gjennom ikke-formell og 

uformell læring, 

c)  Sikre, i samarbeid med medlemsstatene, at 

programmet for livslang læring og «Youth in Action», 

uten at det berører forhandlingene om neste flerårige 

finansielle ramme, det framtidige europeiske 

programmet for utdanning, opplæring, ungdom og 

sport og de europeiske strukturfond brukes til å støtte 

gjennomføringen av denne rekommandasjon. 

d)  Vurdere, i samarbeid med medlemsstatene og etter 

samråd med de berørte parter, tiltakene som treffes 

som følge av denne rekommandasjon, og innen  

31. desember 2019 rapportere til Rådet om erfaringene 

og konsekvensene for framtiden, herunder en mulig og 

eventuell ny vurdering og revidering av denne 

rekommandasjon. 

Utferdiget i Brussel 20. desember 2012. 

 For Rådet 

 E. FLOURENTZOU 

 Formann 

 _____ 
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VEDLEGG 

DEFINISJONER 

I denne rekommandasjon menes med: 

a) «formell læring» læring som finner sted i et organisert og strukturert miljø som er spesielt utformet for læring, og 

som vanligvis munner ut i en kvalifikasjon, vanligvis i form av en attest eller et diplom; dette omfatter systemer 

for allmennutdanning, yrkesrettet grunnopplæring og høyere utdanning, 

b) «ikke-formell læring» læring som skjer gjennom planlagt virksomhet (i form av læremål og tid avsatt til læring) 

der en form for støtte til læring er til stede (f.eks. et elev-lærer-forhold); dette kan omfatte programmer beregnet på 

tilegning av fagkompetanse, alfabetisering av voksne og grunnutdanning for personer som avslutter skolegangen 

for tidlig; svært vanlige eksempler på ikke-formell læring er blant annet opplæring på arbeidsplassen for å 

ajourføre og forbedre de ansattes ferdigheter, for eksempel IKT-ferdigheter, strukturert nettbasert læring (for 

eksempel ved hjelp av åpne utdanningsressurser) og kurs som organisasjoner i det sivile samfunn holder for sine 

medlemmer, målgrupper eller offentligheten, 

c) «uformell læring» læring som følger av daglig virksomhet knyttet til arbeid, familie eller fritid som ikke er 

organisert eller strukturert med hensyn til mål, tid avsatt til læring eller støtte til læring; læringen kan være 

utilsiktet fra elevens synspunkt; eksempel på læringsutbytte som oppnås gjennom uformell læring, er ferdigheter 

tilegnet gjennom livs- og arbeidserfaring, prosjektstyringsferdigheter eller IKT-ferdigheter tilegnet på arbeids-

plassen, språklige og tverrkulturelle ferdigheter tilegnet under utenlandsopphold, IKT-ferdigheter tilegnet utenfor 

arbeidsplassen, ferdigheter tilegnet i forbindelse med frivillig arbeid, kulturelle aktiviteter, sport, arbeid med unge 

eller aktiviteter i hjemmet (for eksempel omsorg for et barn), 

d) «åpne utdanningsressurser» (OER) digitalisert materiale som tilbys gratis og åpent for pedagoger, studenter og 

personer som driver med selvstudier, beregnet på bruk og gjenbruk i undervisning, læring og forskning; dette 

omfatter blant annet læringsinnhold, programvareverktøy for å utvikle, bruke og distribuere innhold og 

gjennomføringsressurser, for eksempel åpne lisenser; OER omfatter også akkumulerte digitale ressurser som kan 

tilpasses, og som kan være nyttige uten å begrense andres muligheter til å nyte godt av dem, 

e)  «ferdighetsvurdering» en prosess for å identifisere og analysere en persons kunnskap, ferdigheter og kompetanse, 

herunder vedkommendes egnethet og motivasjon for å definere et karriereplan og/eller planlegge en omskolering- 

eller opplæringsplan; formålet med en slik vurdering er å hjelpe vedkommende med å analysere sin 

karrierebakgrunn, foreta en egenvurdering av sin stilling på arbeidsmarkedet og planlegge en karrierevei eller i 

noen tilfeller å forberede seg på validering av ikke-formelt eller uformelt læringsutbytte, 

f)  «kvalifikasjon» et formelt resultat av en vurderings- og valideringsprosess som oppnås når et vedkommende organ 

fastslår at en person har oppnådd et læringsutbytte i henhold til visse standarder, 

g) «læringsutbytte» en oversikt over hva en person kan, forstår og er i stand til å gjøre etter en avsluttet 

læringsprosess, og som defineres som kunnskap, ferdigheter og kompetanse, 

h)  «nasjonal ramme for kvalifikasjoner» en ordning for å klassifisere kvalifikasjoner i samsvar med visse kriterier for 

oppnådd læringsnivå, og som har som mål å integrere og samordne nasjonale delsystemer for kvalifikasjoner og 

bedre kvalifikasjonenes klarhet, tilgjengelighet, gradering og kvalitet med hensyn til arbeidsmarkedet og det sivile 

samfunn, 

i) «validering» en bekreftelse fra et godkjent organ om at en person har tilegnet seg et læringsutbytte målt i henhold 

til en relevant standard, og som består av følgende fire atskilte faser: 

1. IDENTIFISERING av en persons særlige erfaringer på grunnlag av en samtale, 

2. DOKUMENTASJON som synliggjør personens erfaringer, 

3. en formell VURDERING av disse erfaringene og 

4. SERTIFISERING av resultatene av vurderingen som kan munne ut i en delvis eller fullstendig kvalifikasjon, 

j) «godkjenning av tidligere læring» validering av læringsutbytte, enten fra formell utdanning eller ikke-formell eller 

uformell læring, som er oppnådd før anmodningen om validering. 

 ____________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2017/1991 

av 25. oktober 2017 

om endring av forordning (EU) nr. 345/2013 om europeiske venturekapitalfond og forordning  

(EU) nr. 346/2013 om europeiske fond for sosialt entreprenørskap(*) 

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) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013(4) og (EU) nr. 346/2013(5) fastsetter ensartede krav til og 

vilkår for forvaltere av innretninger for kollektiv investering som ønsker å bruke betegnelsene «EuVECA» og «EuSEF» 

i Unionen for å markedsføre henholdsvis kvalifiserte venturekapitalfond og kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap. 

Forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013 inneholder særlig regler for kvalifiserte investeringer, kvalifiserte 

porteføljeforetak og kvalifiserte investorer. I henhold til forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013 er det bare 

forvaltere med en samlet forvaltningskapital som ikke overstiger terskelverdien nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU(6), som er berettiget til å bruke betegnelsene «EuVECA» og «EuSEF». 

2) Kommisjonens melding av 26. november 2014 om en investeringsplan for Europa fastsetter en overgripende strategi for 

å håndtere mangelen på finansiering som hemmer Europas mulighet til å vokse og skape arbeidsplasser for borgerne. 

Målet er å mobilisere private investeringer ved hjelp av offentlig finansiering og ved å forbedre den rettslige rammen for 

investeringer.  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 293 av 10.11.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 214/2020 av  

11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 394 av 26.10.2016, s. 2. 

(2) EUT C 75 av 10.3.2017, s. 48. 

(3) Europaparlamentets holdning av 14. september 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 9. oktober 2017. 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 av 17. april 2013 om europeiske venturekapitalfond (EUT L 115 av 25.4.2013,  

s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 av 17. april 2013 om europeiske fond for sosialt entreprenørskap (EUT L 115 av 

25.4.2013, s. 18). 

(6) 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). 

2021/EØS/40/61 
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3) Kommisjonens melding av 30. september 2015 om en handlingsplan for etablering av en kapitalmarkedsunion («Action 

Plan on Building a Capital Markets Union») er en viktig del av investeringsplanen. Den har som mål å gjøre 

finansmarkedene mindre fragmentert og øke tilgangen på kapital for næringslivet både i og utenfor Unionen gjennom 

opprettelsen av et reelt indre kapitalmarked. Det framgår av meldingen at forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU)  

nr. 346/2013 må endres for å sikre at rammene blir best mulig egnet til å fremme investeringer i små og mellomstore 

bedrifter (SMB). 

4) Markedet for kvalifiserte venturekapitalfond og kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap bør åpnes for å øke 

stordriftsfordelene, redusere transaksjons- og driftskostnadene, forbedre konkurransen og styrke investorenes 

valgmuligheter. Utvidelsen av basen av potensielle forvaltere bidrar til å åpne dette markedet og vil være til fordel for 

foretak som søker investeringer, ved å gi dem tilgang til finansiering fra et større og mer variert utvalg av kilder til 

risikokapital. Virkeområdet for forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013 bør derfor utvides ved å åpne for at 

forvaltere av innretninger for kollektiv investering som har tillatelse i henhold til artikkel 6 i direktiv 2011/61/EU, også 

kan bruke betegnelsene «EuVECA» og «EuSEF». 

5) For å opprettholde et høyt nivå for investorvern bør forvaltere av foretak for kollektiv investering som har tillatelse i 

henhold til artikkel 6 i direktiv 2011/61/EU, fortsatt være underlagt kravene i nevnte direktiv og fortsatt overholde visse 

bestemmelser i forordning (EU) nr. 345/2013 eller forordning (EU) nr. 346/2013, det vil si de bestemmelsene som 

gjelder tillatte investeringer, investormålgruppe og opplysningskrav. Vedkommende myndigheter som i henhold til 

direktiv 2011/61/EU gis tilsynsmyndighet, bør også utøve denne myndigheten overfor slike forvaltere. 

6) For å sikre at vedkommende myndigheter er kjent med hvert nye tilfelle av bruk av betegnelsene «EuVECA» og 

«EuSEF», bør forvaltere av innretninger for kollektiv investering som har tillatelse i henhold til artikkel 6 i direktiv 

2011/61/EU, registrere alle kvalifiserte venturekapitalfond og alle kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap de har til 

hensikt å forvalte og markedsføre. Dette bør sikre at disse forvalterne kan beholde sine forretningsmodeller ved at de 

kan forvalte innretninger for kollektiv investering som er etablert i andre medlemsstater, og samtidig ytterligere utvide 

utvalget av produkter de tilbyr 

7) Utvalget av berettigede foretak som kvalifiserte venturekapitalfond kan investere i, bør utvides for ytterligere å øke 

virksomhetenes tilgang på kapital. Definisjonen av kvalifiserte porteføljeforetak bør derfor omfatte selskaper med inntil 

499 ansatte (små selskaper med middels markedsverdi) som ikke er opptatt til notering på et regulert marked eller i en 

multilateral handelsfasilitet, og SMB-er som er børsnotert på vekstmarkeder for SMB-er. De nye investe-

ringsalternativene bør også gjøre det mulig for enheter i vekstfasen som allerede har tilgang til andre finansieringskilder, 

for eksempel vekstmarkeder for SMB-er, å få kapital fra kvalifiserte venturekapitalfond, noe som i sin tur bør bidra til 

utviklingen av vekstmarkeder for SMB-er. Investeringer som kvalifiserte venturekapitalfond gjør i kvalifiserte 

porteføljeforetak, vil for øvrig ikke innebære at de kvalifiserte porteføljeforetakene automatisk utelukkes fra offentlige 

programmer. For ytterligere å øke investeringene bør det fortsatt være mulig å etablere fond i fond-strukturer i henhold 

til forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013. 

8) For å gjøre det mer attraktivt å bruke betegnelsen «EuSEF» og ytterligere øke tilgangen på kapital for foretak med et 

sosialt formål bør utvalget av berettigede foretak som kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap kan investere i, 

utvides ved å utvide definisjonen av positive sosiale virkninger. En slik utvidelse vil innebære en forenkling av 

regelverket for fond for sosialt entreprenørskap og gjøre det lettere for investorer å delta i slike fond ved å utjevne 

forskjellene i de ulike tolkningene av hva som utgjør positive sosiale virkninger i ulike sammenhenger i Unionen. 

9) Kvalifiserte venturekapitalfond bør på lengre sikt også kunne delta i finansieringen av unoterte SMB-er, unoterte små 

selskaper med middels markedsverdi og SMB-er som er børsnotert på vekstmarkeder for SMB-er, for ytterligere å øke 

deres potensial for å skape avkastning fra hurtigvoksende foretak. Derfor bør oppfølgingsinvesteringer etter den første 

investeringen tillates.  
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10) Registreringsprosedyrene bør være enkle og kostnadseffektive. Derfor bør registreringen av en forvalter i samsvar med 

forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013 også tjene som registrering i samsvar med direktiv 2011/61/EU når 

det gjelder forvaltningen av kvalifiserte venturekapitalfond eller kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap. 

Registreringsbeslutninger og avslag på registrering i henhold til forordning (EU) nr. 345/2013 eller forordning (EU)  

nr. 346/2013 bør i aktuelle tilfeller være gjenstand for administrativ eller rettslig prøving i samsvar med nasjonal 

lovgivning. 

11) Opplysningene som gis i søknaden om registrering, og som gjøres tilgjengelig for Den europeiske tilsynsmyndighet 

(Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) («ESMA») opprettet ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1), bør benyttes ved organisering og gjennomføring av fagfellevurderinger i samsvar 

med forordning (EU) nr. 1095/2010, utelukkende innenfor rammen av direktiv 2011/61/EU, og forordning (EU)  

nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) nr. 1095/2010, herunder reglene om innsamling av opplysninger. Dette bør 

ikke på noen måte foregripe utfallet av den kommende gjennomgåelsen av forordning (EU) nr. 1095/2010 og direktiv 

2011/61/EU. 

12) Avgiftene og de andre gebyrene som vertsstaten pålegger forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond og forvaltere av 

kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap, bidrar til regelverksmessige forskjeller og kan noen ganger utgjøre en 

vesentlig hindring for virksomhet over landegrensene. Slike avgifter og gebyrer hindrer fri kapitalflyt over grensene i 

Unionen og undergraver dermed prinsippene for det indre marked. Derfor er det nødvendig å understreke og gjøre det 

klart at forbudet mot at vertsstaten kan innføre krav eller administrative prosedyrer i forbindelse med markedsføringen 

av kvalifiserte venturekapitalfond og kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap på dens territorium, omfatter et forbud 

mot å pålegge forvalterne avgifter og andre gebyrer for markedsføring av slike fond dersom det ikke er noen 

tilsynsoppgaver som må utføres. 

13) I henhold til forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013 skal forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond og 

kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap som ikke har tillatelse i samsvar med direktiv 2011/61/EU, til enhver tid ha 

tilstrekkelig ansvarlig kapital. For å utvikle et hensiktsmessig og forholdsmessig krav til ansvarlig kapital for forvaltere 

av kvalifiserte venturekapitalfond og forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap bør størrelsen på den 

ansvarlige kapitalen bygge på kumulative kriterier og være vesentlig lavere og mindre sammensatt enn beløpene fastsatt 

i direktiv 2011/61/EU, for å ta hensyn til disse fondenes særtrekk, art og lille størrelse og overholde 

forholdsmessighetsprinsippet. For å sikre ensartet forståelse av disse kravene til forvaltere i hele Unionen bør det i 

denne forordningen fastsettes minstekrav til kapital og ansvarlig kapital. På grunn av den særlige rollen som kvalifiserte 

venturekapitalfond og kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap kan spille innenfor rammen av 

kapitalmarkedsunionen, særlig for å fremme finansieringen av risikokapital og sosialt entreprenørskap, er det nødvendig 

å fastsette særskilte og målrettede regler for ansvarlig kapital for registrerte forvaltere som avviker fra kravene til 

forvaltere med tillatelse med hensyn til ansvarlig kapital fastsatt i direktiv 2011/61/EU. 

14) ESMA bør kunne utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder som skal framlegges for Kommisjonen. Disse 

standardene bør angi hvilke opplysninger som skal gis til vedkommende myndigheter i søknader om registrering av 

forvaltere eller fond i henhold til forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013, og hvilke deler av disse 

opplysningene vedkommende myndigheter bør gjøre tilgjengelig for ESMA for at ESMA skal kunne organisere og 

gjennomføre fagfellevurderinger i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010. 

15) Ettersom denne forordningen åpner for at forvaltere av innretninger for kollektiv investering som har tillatelse i henhold 

til artikkel 6 i direktiv 2011/61/EU, kan bruke betegnelsene «EuVECA» og «EuSEF», bør den sentrale databasen som 

opprettholdes av ESMA i samsvar med forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013, også omfatte opplysninger 

om hvilke kvalifiserte venturekapitalfond og kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap disse forvalterne forvalter og 

markedsfører.  

  

(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). 
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16) For å unngå mulige markedsforstyrrelser er det nødvendig at eksisterende forvaltere av eksisterende kvalifiserte 

venturekapitalfond og eksisterende kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap i fondets løpetid gis unntak fra reglene 

om ansvarlig kapital i henhold til denne forordningen. Disse forvalterne bør likevel sørge for at de til enhver tid kan vise 

at de har tilstrekkelig ansvarlig kapital til å opprettholde virksomheten. 

17) I forbindelse med neste gjennomgåelse av forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013 bør Kommisjonen 

undersøke om det vil være hensiktsmessig å innføre et ytterligere frivillig alternativ for ikke-profesjonelle investorer ved 

bruk av et tilføringsfond i henhold til forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013 for de kvalifiserte 

venturekapitalfondene og de kvalifiserte fondene for sosialt entreprenørskap som ønsker å utvide sitt investorgrunnlag. 

Kommisjonen bør også undersøke om det kan være hensiktsmessig å senke den relativt høye investeringsterskelen, 

særlig ettersom den kan betraktes som en mulig hindring for flere investeringer i slike fond. Den bør også undersøke om 

det kan være hensiktsmessig å utvide bruken av betegnelsen «EuSEF» til visse enheter for folkefinansiering og 

mikrofinansiering med store sosiale virkninger. Selv om risikokapital fortsatt en svært risikofylt investeringsform, er det 

viktig å huske på at tilsvarende risikofylte uregulerte former for investeringer blir stadig mer tilgjengelig for 

forbrukerne. Slike investeringsformer, for eksempel folkefinansiering, er på det nåværende tidspunkt ikke regulert på 

unionsplan, samtidig som bruk av betegnelsene «EuVECA» og «EuSEF» er regulert og underlagt tilsyn. 

18) I sitt arbeid for en kapitalmarkedsunion identifiserte Kommisjonen definisjonen av markedsføring og avvik i 

vedkommende nasjonale myndigheters tolkning av denne definisjonen som vesentlige hindringer for investeringer over 

landegrensene. Kommisjonen bør vurdere i hvilken grad denne definisjonen er hensiktsmessig. 

19) Kommisjonen bør dessuten analysere om det vil være hensiktsmessig å innføre et forvaltningspass for forvaltere av 

kvalifiserte venturekapitalfond og kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap, og om definisjonen av markedsføring er 

hensiktsmessig når det gjelder risikokapital. Etter denne analysen bør Kommisjonen framlegge en rapport for 

Europaparlamentet og Rådet, sammen med forslag til regelverk dersom dette er relevant. 

20) Ettersom målet for denne forordningen, som er å ytterligere styrke det indre marked for kvalifiserte venturekapitalfond 

og kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap gjennom økt bruk av betegnelsene «EuVECA» og «EuSEF», ikke kan 

nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av dens omfang og virkninger bedre kan nås på 

unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den 

europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordningen ikke 

lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

21) Denne forordningen bør ikke berøre anvendelsen av statsstøttereglene på kvalifiserte venturekapitalfond. Slike fond kan 

tjene som verktøy for statsstøtte for å fremme risikokapitalinvesteringer i SMB-er ved for eksempel gunstigere 

behandling av private investorer enn offentlige investorer, forutsatt at støtten er forenlig med statsstøttereglene og særlig 

kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014(1). 

22) Forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 345/2013 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal nr. 2 lyde: 

«2. Artikkel 3–6, artikkel 12, artikkel 13 nr. 1 bokstav c) og i), artikkel 14a–19, artikkel 20 nr. 3 annet ledd samt artikkel 

21 og 21a i denne forordningen får anvendelse på forvaltere av innretninger for kollektiv investering med tillatelse i 

henhold til artikkel 6 i direktiv 2011/61/EU som forvalter porteføljer i kvalifiserte venturekapitalfond og har til hensikt å 

bruke betegnelsen «EuVECA» i forbindelse med markedsføringen av disse fondene i Unionen.»  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014 av 17. juni 2014 om erklæring av visse støttekategoriers forenlighet med det indre marked i 

henhold til traktatens artikkel 107 og 108 (EUT L 187 av 26.6.2014, s. 1). 
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2) I artikkel 3 første ledd gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav d) skal punkt i) lyde: 

«i) på det tidspunktet da det kvalifiserte venturekapitalfondet foretar den første investeringen i dette foretaket, 

oppfyller et av følgende vilkår: 

— Foretaket er ikke er opptatt til notering på et regulert marked eller i en multilateral handelsfasilitet som 

definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 21 og 22 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(*), og sysselsetter 

inntil 499 personer. 

— Foretaket er en liten eller mellomstor bedrift som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 13 i direktiv 2014/65/EU 

som er notert på et vekstmarked for SMB-er som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 12 i nevnte direktiv, 

  

(*) 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).» 

b) Bokstav k) skal lyde: 

«k) «hjemstat» den medlemsstaten der forvalteren av et kvalifisert venturekapitalfond har sitt forretningskontor,» 

c) Bokstav m) skal lyde: 

«m) «vedkommende myndighet» 

i) for forvaltere som nevnt i artikkel 2 nr. 1 i denne forordningen, vedkommende myndighet nevnt i artikkel 3 

nr. 3 bokstav a) i direktiv 2011/61/EU, 

ii) for forvaltere som nevnt i artikkel 2 nr. 2 i denne forordningen, vedkommende myndighet nevnt i artikkel 7 

nr. 1 i direktiv 2011/61/EU, 

iii) for kvalifiserte venturekapitalfond, vedkommende myndighet i den medlemsstaten der det kvalifiserte 

venturekapitalfondet er etablert,» 

d) Ny bokstav skal lyde: 

«n) «vedkommende myndighet i vertsstaten» myndigheten i en annen medlemsstat enn hjemstaten, der det 

kvalifiserte venturekapitalfondet markedsføres.» 

3) Artikkel 7 bokstav f) skal lyde: 

«f) behandle sine investorer rettferdig. Dette er ikke til hinder for at private investorer kan behandles gunstigere enn 

offentlige investorer, forutsatt at slik behandling er forenlig med statsstøttereglene, særlig artikkel 21 i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014(*), og det er opplyst om dette i fondets regler eller stiftelsesdokumenter, 

  

(*) Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014 av 17. juni 2014 om erklæring av visse støttekategoriers forenlighet med 

det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 og 108 (EUT L 187 av 26.6.2014, s. 1)» 

4) I artikkel 10 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2 skal lyde: 

«2. Både internt forvaltede kvalifiserte venturekapitalfond og eksterne forvaltere av kvalifiserte 

venturekapitalfond skal ha en startkapital på 50 000 euro.»  
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b) Nye numre skal lyde: 

«3. Den ansvarlige kapitalen skal til enhver tid utgjøre minst en åttedel av de faste kostnadene som påløp for 

forvalteren det foregående året. Vedkommende myndighet i hjemstaten kan justere dette kravet ved vesentlige 

endringer i forvalterens virksomhet i forhold til det foregående året. Dersom forvalteren av et kvalifisert 

venturekapitalfond har utøvd sin virksomhet i mindre enn ett år, er kravet en åttedel av de faste kostnadene som 

forventes i forretningsplanen, med mindre vedkommende myndighet i hjemstaten krever denne planen justert. 

4. Dersom verdien av de kvalifiserte venturekapitalfondene som forvalteren forvalter, overstiger 250 millioner 

euro, skal forvalteren ha tilleggskapital. Tilleggskapitalen skal utgjøre 0,02 % av den delen av det kvalifiserte 

venturekapitalfondets samlede verdi som overstiger 250 000 000 euro. 

5. Vedkommende myndighet i hjemstaten kan gi forvalteren av det kvalifiserte venturekapitalfondet tillatelse til 

ikke å framskaffe inntil 50 % av tilleggskapitalen nevnt i nr. 4 dersom forvalteren har en garanti på tilsvarende beløp 

fra en kredittinstitusjon eller et forsikringsselskap med forretningskontor i en medlemsstat eller en tredjestat der 

den/det er underlagt tilsynsregler som vedkommende myndighet i hjemstaten anser som likeverdige med dem som er 

fastsatt i unionsretten. 

6. Den ansvarlige kapitalen skal være investert i likvide eiendeler eller eiendeler som lett kan omsettes i kontanter 

på kort sikt, og skal ikke omfatte spekulative posisjoner.» 

5) I artikkel 12 skal nytt nummer lyde: 

«4. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal innen rimelig tid gjøre alle opplysninger som samles inn i henhold til 

denne artikkelen, tilgjengelig for vedkommende myndighet for hvert kvalifiserte venturekapitalfond som er berørt, for 

vedkommende myndighet i hver berørte vertsstat og for ESMA etter framgangsmåten nevnt i artikkel 22.» 

6) I artikkel 13 nr. 1 skal bokstav b) lyde: 

«b) den ansvarlige kapitalen forvalteren har tilgjengelig for å opprettholde de menneskelige og tekniske ressursene som 

kreves for å sikre korrekt forvaltning av dennes kvalifiserte venturekapitalfond,» 

7) I artikkel 14 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 utgår bokstav e). 

b) I nr. 2 utgår bokstav d). 

c) Nye numre skal lyde: 

«4. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal underrette forvalteren nevnt i nr. 1 om hvorvidt denne er registrert 

som forvalter av et kvalifisert venturekapitalfond, senest to måneder etter at forvalteren har framlagt alle 

opplysningene nevnt i nevnte nummer. 

5. En registrering i henhold til denne artikkelen utgjør en registrering i henhold til artikkel 3 nr. 3 i direktiv 

2011/61/EU med hensyn til forvaltning av kvalifiserte venturekapitalfond. 

6. En forvalter av et kvalifisert venturekapitalfond som nevnt i denne artikkelen skal underrette vedkommende 

myndighet i hjemstaten om eventuelle vesentlige endringer i vilkårene for sin førstegangsregistrering i samsvar med 

denne artikkelen før endringene gjennomføres. 

Dersom vedkommende myndighet i hjemstaten beslutter å innføre begrensninger eller avvise endringene nevnt i 

første ledd, skal den underrette forvalteren av det kvalifiserte venturekapitalfondet om dette innen én måned etter at 

underretningen om disse endringene ble mottatt. Vedkommende myndighet kan forlenge denne fristen med inntil én 

måned dersom den anser at særlige omstendigheter gjør dette nødvendig, etter å ha underrettet forvalteren av det 

kvalifiserte venturekapitalfondet om dette. Endringene kan gjennomføres dersom den berørte vedkommende 

myndighet ikke motsetter seg endringene innenfor den aktuelle vurderingsperioden.  
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7. For å sikre ensartet anvendelse av denne artikkelen kan ESMA utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi nærmere hvilke opplysninger som skal framlegges for vedkommende myndigheter i søknaden 

om registrering som fastsatt i nr. 1, og ytterligere presisere vilkårene fastsatt i nr. 2. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å utfylle denne forordningen ved å vedta de tekniske reguleringsstandardene 

nevnt i første ledd i dette nummeret i samsvar med artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

8. For å sikre ensartet anvendelse av denne artikkelen kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for standardskjemaer, maler og framgangsmåter for framlegging av opplysninger til vedkommende 

myndigheter i søknaden om registrering fastsatt i nr. 1 og vilkårene fastsatt i nr. 2. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i dette nummeret i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

9. ESMA skal organisere og gjennomføre fagfellevurderinger i samsvar med artikkel 30 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010 for å styrke sammenhengen mellom de registreringsprosessene vedkommende myndigheter 

gjennomfører i henhold til denne forordningen.» 

8) Nye artikler skal lyde: 

«Artikkel 14a 

1. Forvaltere av innretninger for kollektiv investering med tillatelse i henhold til artikkel 6 i direktiv 2011/61/EU skal 

søke om registrering av de kvalifiserte venturekapitalfondene de har til hensikt å bruke betegnelsen «EuVECA» for. 

2. Søknaden om registrering nevnt i nr. 1 skal inngis til vedkommende myndighet for det kvalifiserte 

venturekapitalfondet og skal omfatte følgende: 

a) Reglene eller stiftelsesdokumentene for det kvalifiserte venturekapitalfondet. 

b) Opplysninger om depotmottakerens identitet. 

c) Opplysningene nevnt i artikkel 14 nr. 1. 

d) En liste over medlemsstater der forvalterne nevnt i nr. 1 har etablert eller har til hensikt å etablere kvalifiserte 

venturekapitalfond. 

Ved anvendelsen av første ledd bokstav c) skal opplysningene om tiltakene som er truffet for å oppfylle kravene i kapittel 

II, vise til tiltakene som er truffet for å overholde artikkel 5 og 6 og artikkel 13 nr. 1 bokstav c) og i). 

3. Dersom vedkommende myndighet for et kvalifisert venturekapitalfond ikke er den samme som vedkommende 

myndighet i hjemstaten, skal vedkommende myndighet for det kvalifiserte venturekapitalfondet spørre vedkommende 

myndighet i hjemstaten om det kvalifiserte venturekapitalfondet omfattes av forvalterens tillatelse til å forvalte AIF-er, og 

om vilkårene fastsatt i artikkel 14 nr. 2 bokstav a) er oppfylt. 

Vedkommende myndighet for det kvalifiserte venturekapitalfondet kan også anmode vedkommende myndighet i 

hjemstaten om avklaring og opplysninger i forbindelse med dokumentasjonen nevnt i nr. 2. 

Vedkommende myndighet i hjemstaten skal gi svar innen én måned etter datoen for mottak av anmodningen fra 

vedkommende myndighet for det kvalifiserte venturekapitalfondet. 

4. Forvalterne nevnt i nr. 1 er ikke pålagt å gi opplysninger eller dokumenter som de allerede har gitt i henhold til 

direktiv 2011/61/EU. 

5. Etter å ha vurdert dokumentasjonen mottatt i samsvar med nr. 2 og mottatt eventuelle avklaringer og opplysninger 

som nevnt i nr. 3 skal vedkommende myndighet for det kvalifiserte venturekapitalfondet registrere et fond som et 

kvalifisert venturekapitalfond dersom fondets forvalter oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 14 nr. 2.  
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6. Vedkommende myndighet for et kvalifisert venturekapitalfond skal underrette forvalteren som nevnt i nr. 1 om 

hvorvidt fondet har blitt registrert som et kvalifisert venturekapitalfond senest to måneder etter at forvalteren har framlagt 

all dokumentasjon nevnt i nr. 2. 

7. Registrering i henhold til denne artikkelen er gyldig på hele Unionens territorium og gjør det mulig å markedsføre 

disse fondene i hele Unionen under betegnelsen «EuVECA». 

8. For å sikre ensartet anvendelse av denne artikkelen kan ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for 

å angi nærmere hvilke opplysningene som skal framlegges for vedkommende myndighet i samsvar med nr. 2. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å utfylle denne forordningen ved å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i 

første ledd i dette nummeret i samsvar med artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

9. For å sikre ensartet anvendelse av denne artikkelen kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder 

for standardskjemaer, maler og framgangsmåter for framlegging av opplysninger for vedkommende myndigheter i 

samsvar med nr. 2. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i dette nummeret i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

10. ESMA skal organisere og gjennomføre fagfellevurderinger i samsvar med artikkel 30 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010 for å styrke sammenhengen mellom de registreringsprosessene vedkommende myndigheter gjennomfører i 

henhold til denne forordningen. 

Artikkel 14b 

Medlemsstatene skal sikre at eventuelle avslag på registrering av en forvalter som nevnt i artikkel 14 eller av et fond som 

nevnt i artikkel 14a skal begrunnes, skal meddeles forvalterne nevnt i disse artiklene, og skal kunne påklages for en 

nasjonal rettsmyndighet, forvaltningsmyndighet eller annen myndighet. Klageadgangen skal også gjelde registreringer 

dersom det ikke er truffet noen beslutning om registrering innen to måneder etter at forvalteren har framlagt alle 

nødvendige opplysninger. Medlemsstatene kan kreve at en forvalter har uttømt alle administrative klagemuligheter i 

nasjonal rett før vedkommende benytter denne klageadgangen.» 

9) I artikkel 16 skal nr. 1 og 2 lyde: 

«1. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal umiddelbart underrette vedkommende myndigheter i vertsstatene og 

ESMA om enhver registrering av eller fjerning fra registeret av en forvalter av et kvalifisert venturekapitalfond, om 

enhver tilføyelse til eller fjerning fra registeret av et kvalifisert venturekapitalfond og om enhver tilføyelse til eller fjerning 

fra listen over medlemsstater der forvalteren av et kvalifisert venturekapitalfond har til hensikt å markedsføre disse 

fondene. 

Ved anvendelsen av første ledd skal vedkommende myndighet for et kvalifisert venturekapitalfond som er registrert i 

samsvar med artikkel 14a, umiddelbart underrette vedkommende myndighet i hjemstaten, vedkommende myndigheter i 

vertsstatene og ESMA om enhver tilføyelse til og fjerning fra registeret av et kvalifisert venturekapitalfond og om enhver 

tilføyelse til og fjerning fra listen over medlemsstater der forvalteren av det kvalifiserte venturekapitalfondet har til 

hensikt å markedsføre dette fondet. 

2. Vedkommende myndigheter i vertsstatene skal ikke pålegge forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond noen krav 

eller administrative framgangsmåter i forbindelse med markedsføringen av deres kvalifiserte venturekapitalfond, og skal 

heller ikke kreve forhåndsgodkjenning av markedsføringen. Slike krav eller administrative framgangsmåter omfatter 

avgifter og andre gebyrer.»  
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10) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 16a 

1. Når det gjelder organiseringen og gjennomføringen av fagfellevurderinger i samsvar med artikkel 14 nr. 9 og artikkel 

14a nr. 10, skal vedkommende myndighet i hjemstaten, eller vedkommende myndighet for det kvalifiserte 

venturekapitalfondet dersom dette ikke er samme myndighet, sikre at de endelige opplysningene som lå til grunn for at 

registreringen ble innvilget som fastsatt i artikkel 14 nr. 1 og 2 og artikkel 14a nr. 2, gjøres tilgjengelig for ESMA innen 

rimelig tid etter registreringen. Disse opplysningene skal gjøres tilgjengelig etter framgangsmåten nevnt i artikkel 22. 

2. For å sikre ensartet anvendelse av denne artikkelen kan ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for 

å angi nærmere hvilke opplysningene som skal framlegges for ESMA i samsvar med nr. 1. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å utfylle denne forordningen ved å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i 

første ledd i dette nummeret i samsvar med artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

3. For å sikre ensartet anvendelse av denne artikkelen skal ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for standardskjemaer, maler og framgangsmåter for framlegging av de opplysningene som skal gjøres 

tilgjengelig for ESMA i samsvar med nr. 1. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i dette nummer i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

11) Artikkel 17 skal lyde: 

«Artikkel 17 

1. ESMA skal opprettholde en sentral database som er offentlig tilgjengelig på internett, med en liste over alle 

forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond som bruker betegnelsen «EuVECA», og de kvalifiserte venturekapitalfondene 

som de bruker denne betegnelsen for, samt de statene der disse fondene markedsføres. 

2. ESMA skal på sitt nettsted legge ut lenker til de relevante opplysningene om tredjestater som oppfyller gjeldende 

krav i artikkel 3 første ledd bokstav d) iv).» 

12) I artikkel 18 skal nye numre lyde: 

«1a. For forvalterne nevnt i artikkel 2 nr. 2 har vedkommende myndighet i hjemstaten ansvar for å føre tilsyn med at 

forvalterens ordninger og organisasjon overholdes og er tilstrekkelige til at forvalteren er i stand til å overholde de 

forpliktelsene og reglene som gjelder for opprettelse og drift av alle de kvalifiserte venturekapitalfondene denne forvalter. 

1b. For et kvalifisert venturekapitalfond som forvaltes av en forvalter som nevnt i artikkel 2 nr. 2, har vedkommende 

myndighet for det kvalifiserte venturekapitalfondet ansvar for å føre tilsyn med at det kvalifiserte venturekapitalfondet 

overholder reglene fastsatt i artikkel 5 og 6 og artikkel 13 nr. 1 bokstav c) og i). Vedkommende myndighet for det 

kvalifiserte venturekapitalfondet er også ansvarlig for å føre tilsyn med at fondet overholder forpliktelsene fastsatt i 

fondets regler eller stiftelsesdokumenter.» 

13) I artikkel 19 skal nytt ledd lyde: 

«ESMA skal organisere og gjennomføre fagfellevurderinger i samsvar med artikkel 30 i forordning (EU) nr. 1095/2010 

for å styrke sammenhengen mellom prosessene knyttet til den tilsyns- og undersøkelsesmyndighet som vedkommende 

myndigheter utøver i henhold til denne forordningen.»  
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14) I artikkel 20 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 endres «16. mai 2015» til «2. mars 2020». 

b) Nytt nummer skal lyde: 

«3. Forvalterne nevnt i artikkel 2 nr. 1 skal til enhver tid overholde bestemmelsene i denne forordningen og er også 

ansvarlige for enhver overtredelse av denne forordningen, herunder for eventuelle tap og skader som måtte oppstå som 

følge av dette. 

Forvalterne nevnt i artikkel 2 nr. 2 skal til enhver tid overholde direktiv 2011/61/EU. De har ansvar for å sikre at 

denne forordningen overholdes, og har erstatningsansvar i samsvar med direktiv 2011/61/EU. Forvalterne er også 

ansvarlige for tap og skader som skyldes overtredelse av denne forordningen.» 

15) I artikkel 21 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) Innledningen skal lyde: 

«1. Samtidig som den tar hensyn til forholdsmessighetsprinsippet, skal vedkommende myndighet treffe egnede 

tiltak som nevnt i nr. 2, alt etter hva som er relevant, dersom forvalteren av et kvalifisert venturekapitalfond» 

ii) Bokstav c) skal lyde: 

«c) bruker betegnelsen «EuVECA» uten å være registrert i samsvar med artikkel 14, eller dersom det 

kvalifiserte venturekapitalfondet ikke er registrert i samsvar med artikkel 14a,» 

iii) Bokstav e) skal lyde: 

«e) i strid med artikkel 14 eller artikkel 14a har blitt registrert på grunnlag av uriktige opplysninger eller andre 

uregelmessigheter,» 

b) Nr. 2, 3 og 4 skal lyde: 

«2. I tilfellene nevnt i nr. 1 skal vedkommende myndighet ved behov 

a) treffe tiltak for å sikre at forvalteren av et berørt kvalifisert venturekapitalfond overholder artikkel 5 og 6, artikkel 

7 bokstav a) og b) og artikkel 12–14a, alt etter hva som er relevant, 

b) forby forvalteren av det berørte kvalifiserte venturekapitalfondet å bruke betegnelsen «EuVECA» og fjerne 

forvalteren eller det berørte kvalifiserte venturekapitalfondet fra registeret. 

3. Vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 skal omgående underrette enhver annen berørt vedkommende 

myndighet, vedkommende myndigheter i alle vertsstater i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav d) og ESMA om at 

forvalteren av et kvalifisert venturekapitalfond eller et kvalifisert venturekapitalfond er fjernet fra registeret. 

4. Retten til å markedsføre ett eller flere kvalifiserte venturekapitalfond under betegnelsen «EuVECA» i Unionen 

opphører med umiddelbar virkning fra datoen for vedkommende myndighets beslutning nevnt i nr. 2 bokstav b).» 

c) Nytt nummer skal lyde: 

«5. Vedkommende myndighet i hjemstaten eller vertsstaten, alt etter hva som er relevant, skal omgående underrette 

ESMA dersom den har klare og påviselige grunner til å anta at forvalteren av et kvalifisert venturekapitalfond har 

begått en av overtredelsene nevnt i artikkel 21 nr. 1 bokstav a)–i). 

Samtidig som det tas hensyn til forholdsmessighetsprinsippet, kan ESMA utstede anbefalinger i samsvar med artikkel 

17 i forordning (EU) nr. 1095/2010 til de berørte vedkommende myndigheter om å treffe noen av tiltakene nevnt i  

nr. 2 i denne artikkelen, eller om å avstå fra å treffe slike tiltak.»  
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16) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 21a 

Den myndigheten som gis vedkommende myndigheter i samsvar med direktiv 2011/61/EU, herunder knyttet til 

sanksjoner, skal også utøves med hensyn til forvalterne nevnt i artikkel 2 nr. 2 i denne forordningen.» 

17) I artikkel 26 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 bokstav a) endres «22. juli 2017» til «2. mars 2022». 

b) Nytt nummer skal lyde: 

«4. Parallelt med gjennomgåelsen i samsvar med artikkel 69 i direktiv 2011/61/EU, særlig med hensyn til forvaltere 

som er registrert i henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i nevnte direktiv, skal Kommisjonen analysere følgende: 

a) Forvaltningen av kvalifiserte venturekapitalfond og om det er hensiktsmessig å innføre endringer i den rettslige 

rammen, herunder muligheten for å innføre et forvaltningspass. 

b) Hvor egnet definisjonen av markedsføring for kvalifiserte venturekapitalfond er, og den innvirkningen denne 

definisjonen og avvikende nasjonale tolkninger av den vil ha på driften av og levedyktigheten til kvalifiserte 

venturekapitalfond og disse fondenes distribusjon over landegrensene. 

Etter denne gjennomgåelsen skal Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet, sammen med 

forslag til regelverk dersom dette er relevant.» 

Artikkel 2 

I forordning (EU) nr. 346/2013 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal nr. 2 lyde: 

«2. Artikkel 3–6, artikkel 10 og 13, artikkel 14 nr. 1 bokstav d), e) og f), artikkel 15a–20, artikkel 21 nr. 3 annet ledd og 

artikkel 22 og 22a i denne forordningen får anvendelse på forvaltere av innretninger for kollektiv investering med tillatelse 

i henhold til artikkel 6 i direktiv 2011/61/EU som forvalter porteføljer i kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap og har 

til hensikt å bruke betegnelsen «EuSEF» i forbindelse med markedsføringen av disse fondene i Unionen.» 

2) I artikkel 3 nr. 1 første ledd gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav d) skal punkt ii) lyde: 

«ii) har som hovedmål å skape målbare og positive sosiale virkninger i samsvar med sine stiftelsesdokumenter, 

vedtekter eller andre regler som gjelder dets etablering, der foretaket 

— leverer tjenester eller varer som gir et sosialt utbytte, 

— benytter en metode for å produsere varer eller tjenester som er et uttrykk for dets sosiale mål, eller 

— yter finansiering bare til foretak med et sosialt formål som definert i de to første strekpunktene,» 

b) Bokstav k) skal lyde: 

«k) «hjemstat» den medlemsstaten der forvalteren av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap har sitt 

forretningskontor,» 

c) Bokstav m) skal lyde: 

«m) «vedkommende myndighet» 

i) for forvaltere som nevnt i artikkel 2 nr. 1 i denne forordningen, vedkommende myndighet nevnt i artikkel  

3 nr. 3 bokstav a) i direktiv 2011/61/EU,  
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ii) for forvaltere som nevnt i artikkel 2 nr. 2 i denne forordningen, vedkommende myndighet nevnt i artikkel  

7 nr. 1 i direktiv 2011/61/EU, 

iii) for kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap, vedkommende myndighet i den medlemsstaten der det 

kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap er etablert,» 

d) Ny bokstav skal lyde: 

«n) «vedkommende myndighet i vertsstaten» myndigheten i en annen medlemsstat enn hjemstaten, der det 

kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap markedsføres.» 

3) I artikkel 11 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2 skal lyde: 

«2. Både internt forvaltede kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap og eksterne forvaltere av kvalifiserte fond 

for sosialt entreprenørskap skal ha en startkapital på 50 000 euro.» 

b) Nye numre skal lyde: 

«3. Den ansvarlige kapitalen skal til enhver tid utgjøre minst en åttedel av de faste kostnadene som påløp for 

forvalteren det foregående året. Vedkommende myndighet i hjemstaten kan justere dette kravet ved vesentlige 

endringer i forvalterens virksomhet i forhold til det foregående året. Dersom forvalteren av et kvalifisert fond for 

sosialt entreprenørskap har utøvd sin virksomhet i mindre enn ett år, er kravet én åttedel av de faste kostnadene som 

forventes i forretningsplanen, med mindre vedkommende myndighet i hjemstaten krever denne planen justert. 

4. Dersom verdien av de kvalifiserte fondene for sosialt entreprenørskap som forvalteren forvalter, overstiger  

250 millioner euro, skal forvalteren ha tilleggskapital. Tilleggskapitalen skal tilsvare 0,02 % av den delen av det 

kvalifiserte fondet for sosial entreprenørskaps samlede verdi som overstiger 250 000 000 euro. 

5. Vedkommende myndighet i hjemstaten kan gi forvalteren av det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap 

tillatelse til ikke å framskaffe inntil 50 % av tilleggskapitalen nevnt i nr. 4 dersom forvalteren har en garanti på 

tilsvarende beløp fra en kredittinstitusjon eller et forsikringsselskap med forretningskontor i en medlemsstat eller en 

tredjestat der den/det er underlagt tilsynsregler som vedkommende myndighet i hjemstaten anser som likeverdige med 

dem som er fastsatt i unionsretten. 

6. Den ansvarlige kapitalen skal være investert i likvide eiendeler eller eiendeler som lett kan omsettes i kontanter 

på kort sikt, og skal ikke omfatte spekulative posisjoner.» 

4) I artikkel 13 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav e) skal lyde: 

«e) opplysninger om arten av, verdien av og formålet for andre investeringer enn kvalifiserte investeringer 

nevnt i artikkel 5 nr. 1,» 

ii) Ny bokstav skal lyde: 

«f) en beskrivelse av hvordan miljø- og klimarelaterte risikoer blir tatt i betraktning i investeringsstrategien for 

de kvalifiserte fondene for sosialt entreprenørskap.» 

b) Nytt nummer skal lyde: 

«5. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal innen rimelig tid gjøre alle opplysninger som samles inn i henhold 

til denne artikkelen, tilgjengelig for vedkommende myndighet for hvert kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap 

som er berørt, for vedkommende myndighet i hver berørte vertsstat og for ESMA etter framgangsmåten nevnt i 

artikkel 23.»  
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5) I artikkel 14 nr. 1 skal bokstav b) lyde: 

«b) den ansvarlige kapitalen forvalteren har tilgjengelig for å opprettholde de menneskelige og tekniske ressursene som 

kreves for å sikre korrekt forvaltning av dens kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap,» 

6) I artikkel 15 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 utgår bokstav e). 

b) I nr. 2 utgår bokstav d). 

c) Nye numre skal lyde: 

«4. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal underrette forvalteren nevnt i nr. 1 om hvorvidt denne er registrert 

som forvalter av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap, senest to måneder etter at forvalteren har framlagt alle 

opplysningene nevnt i nevnte nummer. 

5. En registrering i henhold til denne artikkelen utgjør en registrering i henhold til artikkel 3 nr. 3 i direktiv 

2011/61/EU når det gjelder forvaltningen av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap. 

6. En forvalter av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap som nevnt i denne artikkelen skal underrette 

vedkommende myndighet i hjemstaten om eventuelle vesentlige endringer i vilkårene for sin førstegangsregistrering i 

samsvar med denne artikkelen før endringene gjennomføres. 

Dersom vedkommende myndighet i hjemstaten beslutter å innføre begrensninger eller avvise endringene nevnt i første 

ledd, skal den underrette forvalteren av det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap om dette innen én måned 

etter at underretningen om disse endringene ble mottatt. Vedkommende myndighet kan forlenge denne fristen med 

inntil én måned dersom den anser at særlige omstendigheter gjør dette nødvendig, etter å ha underrettet forvalteren av 

det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap om dette. Endringene kan gjennomføres dersom den berørte 

vedkommende myndighet ikke motsetter seg endringene innenfor den aktuelle vurderingsperioden. 

7. For å sikre ensartet anvendelse av denne artikkelen kan ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder 

for å angi nærmere hvilke opplysninger som skal framlegges for vedkommende myndigheter i søknaden om 

registrering som fastsatt i nr. 1, og ytterligere presisere vilkårene fastsatt i nr. 2. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å utfylle denne forordningen ved å vedta de tekniske reguleringsstandardene 

nevnt i første ledd i dette nummeret i samsvar med artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

8. For å sikre ensartet anvendelse av denne artikkelen kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for standardskjemaer, maler og framgangsmåter for framlegging av opplysninger til vedkommende 

myndigheter i søknaden om registrering fastsatt i nr. 1 og vilkårene fastsatt i nr. 2. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i dette nummeret i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

9. ESMA skal organisere og gjennomføre fagfellevurderinger i samsvar med artikkel 30 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010 for å styrke sammenhengen mellom de registreringsprosessene vedkommende myndigheter 

gjennomfører i henhold til denne forordningen.» 

7) Nye artikler skal lyde: 

«Artikkel 15a 

1. Forvaltere av innretninger for kollektiv investering med tillatelse i henhold til artikkel 6 i direktiv 2011/61/EU skal 

søke om registrering av de kvalifiserte fondene for sosialt entreprenørskap de har til hensikt å bruke betegnelsen «EuSEF» 

for.  
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2. Søknaden om registrering nevnt i nr. 1 skal inngis til vedkommende myndighet for det kvalifiserte fondet for sosialt 

entreprenørskap og skal omfatte følgende: 

a) Reglene eller stiftelsesdokumentene for det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap. 

b) Opplysninger om depotmottakerens identitet. 

c) Opplysningene nevnt i artikkel 15 nr. 1. 

d) En liste over medlemsstater der forvalterne nevnt i nr. 1 har etablert eller har til hensikt å etablere kvalifiserte fond for 

sosialt entreprenørskap. 

Ved anvendelsen av første ledd bokstav c) skal opplysningene om tiltakene som er truffet for å oppfylle kravene i kapittel 

II, vise til tiltakene som er truffet for å overholde artikkel 5, 6 og 10, artikkel 13 nr. 2 og artikkel 14 nr. 1 bokstav d), e) og 

f). 

3. Dersom vedkommende myndighet for et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap ikke er den samme som 

vedkommende myndighet i hjemstaten, skal vedkommende myndighet for det kvalifiserte fondet for sosialt 

entreprenørskap spørre vedkommende myndighet i hjemstaten om det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap 

omfattes av forvalterens tillatelse til å forvalte AIF-er, og om vilkårene fastsatt i artikkel 15 nr. 2 bokstav a) er oppfylt. 

Vedkommende myndighet for det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap kan også anmode vedkommende 

myndighet i hjemstaten om avklaring og opplysninger i forbindelse med dokumentasjonen nevnt i nr. 2. 

Vedkommende myndighet i hjemstaten skal gi svar innen én måned etter datoen for mottak av anmodningen fra 

vedkommende myndighet for det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap. 

4. Forvalterne nevnt i nr. 1 er ikke pålagt å gi opplysninger eller dokumenter som de allerede har gitt i henhold til 

direktiv 2011/61/EU. 

5. Etter å ha vurdert dokumentasjonen mottatt i samsvar med nr. 2 og mottatt eventuelle avklaringer og opplysninger 

som nevnt i nr. 3 skal vedkommende myndighet for det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap registrere et fond 

som et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap dersom fondets forvalter oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 15 nr. 2. 

6. Vedkommende myndighet for et kvalifisert for fond for sosialt entreprenørskap skal underrette forvalteren som nevnt 

i nr. 1 om hvorvidt fondet har blitt registrert som et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap senest to måneder etter at 

forvalteren har framlagt all dokumentasjon som nevnt i nr. 2. 

7. Registrering i henhold til denne artikkelen er gyldig på hele Unionens territorium og gjør det mulig å markedsføre 

disse fondene i hele Unionen under betegnelsen «EuSEF». 

8. For å sikre ensartet anvendelse av denne artikkelen kan ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for 

å angi nærmere hvilke opplysningene som skal framlegges for vedkommende myndighet i samsvar med nr. 2. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å utfylle denne forordningen ved å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i 

første ledd i dette nummeret i samsvar med artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

9. For å sikre ensartet anvendelse av denne artikkelen kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for standardskjemaer, maler og framgangsmåter for framlegging av opplysninger for vedkommende 

myndigheter i samsvar med nr. 2. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i dette nummeret i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

10. ESMA skal organisere og gjennomføre fagfellevurderinger i samsvar med artikkel 30 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010 for å styrke sammenhengen mellom de registreringsprosessene vedkommende myndigheter gjennomfører i 

henhold til denne forordningen.  
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Artikkel 15b 

Medlemsstatene skal sikre at eventuelle avslag på registrering av en forvalter som nevnt i artikkel 15 eller av et fond som 

nevnt i artikkel 15a skal begrunnes, skal meddeles forvalterne nevnt i disse artiklene, og skal kunne påklages for en 

nasjonal rettsmyndighet, forvaltningsmyndighet eller annen myndighet. Klageadgangen skal også gjelde registreringer 

dersom det ikke er truffet noen beslutning om registrering innen to måneder etter at forvalteren har framlagt alle 

nødvendige opplysninger. Medlemsstatene kan kreve at en forvalter har uttømt alle administrative klagemuligheter i 

nasjonal rett før vedkommende benytter denne klageadgangen.» 

8) I artikkel 17 skal nr. 1 og 2 lyde: 

«1. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal umiddelbart underrette vedkommende myndigheter i vertsstatene og 

ESMA om enhver registrering av eller fjerning fra registeret av en forvalter av et kvalifisert fond for sosialt 

entreprenørskap, om enhver tilføyelse til eller fjerning fra registeret av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap, og 

om enhver tilføyelse til eller fjerning fra listen over medlemsstater der forvalteren av et kvalifisert fond for sosialt 

entreprenørskap har til hensikt å markedsføre disse fondene. 

Ved anvendelsen av første ledd skal vedkommende myndighet for et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap som er 

registrert i samsvar med artikkel 15a, umiddelbart underrette vedkommende myndighet i hjemstaten, vedkommende 

myndigheter i vertsstatene og ESMA om enhver tilføyelse til og fjerning fra registeret av et kvalifisert fond for sosialt 

entreprenørskap og om enhver tilføyelse til og fjerning fra listen over medlemsstater der forvalteren av det kvalifiserte 

fondet for sosialt entreprenørskap har til hensikt å markedsføre dette fondet. 

2. Vedkommende myndigheter i vertsstatene skal ikke pålegge forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt 

entreprenørskap noen krav eller administrative framgangsmåter i forbindelse med markedsføringen av deres kvalifiserte 

fond for sosialt entreprenørskap, og skal heller ikke kreve forhåndsgodkjenning av markedsføringen. Slike krav eller 

administrative framgangsmåter omfatter avgifter og andre gebyrer.» 

9) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 17a 

1. Når det gjelder organiseringen og gjennomføringen av fagfellevurderinger i samsvar med artikkel 15 nr. 9 og artikkel 

15a nr. 10, skal vedkommende myndighet i hjemstaten, eller vedkommende myndighet for det kvalifiserte fondet for 

sosialt entreprenørskap dersom dette ikke er samme myndighet, sikre at de endelige opplysningene som lå til grunn for at 

registreringen ble innvilget som fastsatt i artikkel 15 nr. 1 og 2 og artikkel 15a nr. 2, gjøres tilgjengelig for ESMA innen 

rimelig tid etter registreringen. Disse opplysningene skal gjøres tilgjengelig etter framgangsmåten nevnt i artikkel 23. 

2. For å sikre ensartet anvendelse av denne artikkelen kan ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for 

å angi nærmere hvilke opplysningene som skal framlegges for ESMA i samsvar med nr. 1. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å utfylle denne forordningen ved å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i 

første ledd i dette nummeret i samsvar med artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

3. For å sikre ensartet anvendelse av denne artikkelen skal ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for standardskjemaer, maler og framgangsmåter for framlegging av de opplysningene som skal gjøres 

tilgjengelig for ESMA i samsvar med nr. 1. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i dette nummer i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»  



10.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/605 

 

10) Artikkel 18 skal lyde: 

«Artikkel 18 

1. ESMA skal opprettholde en sentral database som er offentlig tilgjengelig på internett, med en liste over alle 

forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap som bruker betegnelsen «EuSEF», og de kvalifiserte fondene for 

sosialt entreprenørskap som de bruker denne betegnelsen for, samt de statene der disse fondene markedsføres. 

2. ESMA skal på sitt nettsted legge ut lenker til de relevante opplysningene om tredjestater som oppfyller gjeldende 

krav i artikkel 3 nr. 1 første ledd bokstav d) v).» 

11) I artikkel 19 skal nye numre lyde: 

«1a. For forvalterne nevnt i artikkel 2 nr. 2 har vedkommende myndighet i hjemstaten ansvar for å føre tilsyn med at 

forvalterens tiltak og organisasjon overholdes og er tilstrekkelige til at forvalteren er i stand til å overholde de 

forpliktelsene og reglene som gjelder for opprettelse og drift av alle de kvalifiserte fondene for sosialt entreprenørskap 

denne forvalter. 

1b. For et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap som forvaltes av en forvalter som nevnt i artikkel 2 nr. 2, har 

vedkommende myndighet for det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap ansvar for å føre tilsyn med at det 

kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap overholder reglene fastsatt i artikkel 5 og 6 og artikkel 14 nr. 1 bokstav c) og 

i). Vedkommende myndighet for det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap er også ansvarlig for å føre tilsyn med 

at fondet overholder forpliktelsene fastsatt i fondets regler eller stiftelsesdokumenter.» 

12) I artikkel 20 skal nytt ledd lyde: 

«ESMA skal organisere og gjennomføre fagfellevurderinger i samsvar med artikkel 30 i forordning (EU) nr. 1095/2010 

for å styrke sammenhengen mellom prosessene knyttet til den tilsyns- og undersøkelsesmyndighet som vedkommende 

myndigheter utøver i henhold til denne forordningen.» 

13) I artikkel 21 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 endres «16. mai 2015» til «2. mars 2020». 

b) Nytt nummer skal lyde: 

«3. Forvalterne nevnt i artikkel 2 nr. 1 skal til enhver tid overholde bestemmelsene i denne forordningen og er også 

ansvarlige for enhver overtredelse av denne forordningen, herunder for eventuelle tap og skader som måtte oppstå som 

følge av dette. 

Forvalterne nevnt i artikkel 2 nr. 2 skal til enhver tid overholde direktiv 2011/61/EU. De har ansvar for å sikre at 

denne forordningen overholdes, og har erstatningsansvar i samsvar med direktiv 2011/61/EU. Forvalterne er også 

ansvarlige for tap og skader som skyldes overtredelse av denne forordningen.» 

14) I artikkel 22 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) Innledningen skal lyde: 

«1. Samtidig som den tar hensyn til forholdsmessighetsprinsippet, skal vedkommende myndighet treffe egnede 

tiltak som nevnt i nr. 2, alt etter hva som er relevant, dersom forvalteren av det kvalifiserte fondet for sosialt 

entreprenørskap» 

ii) Bokstav c) skal lyde: 

«c) bruker betegnelsen «EuSEF» uten å være registrert i samsvar med artikkel 15, eller det kvalifiserte fondet 

for sosialt entreprenørskap ikke er registrert i samsvar med artikkel 15a,» 

iii) Bokstav e) skal lyde: 

«e) i strid med artikkel 15 eller artikkel 15a har blitt registrert på grunnlag av uriktige opplysninger eller andre 

uregelmessigheter,»  
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b) Nr. 2, 3 og 4 skal lyde: 

«2. I tilfellene nevnt i nr. 1 skal vedkommende myndighet ved behov 

a) treffe tiltak for å sikre at forvalteren av et berørt kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap overholder artikkel  

5 og 6, artikkel 7 bokstav a) og b) og artikkel 13–15a, alt etter hva som er relevant, 

b) forby forvalteren av det berørte kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap å bruke betegnelsen «EuSEF» og 

fjerne forvalteren eller det berørte kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap fra registeret. 

3. Vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 skal omgående underrette enhver annen berørt vedkommende 

myndighet, vedkommende myndigheter i alle vertsstater i samsvar med artikkel 15 nr. 1 bokstav d) og ESMA om at 

forvalteren av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap eller et kvalifisert venturekapitalfond er fjernet fra 

registeret. 

4. Retten til å markedsføre ett eller flere kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap under betegnelsen «EuSEF» i 

Unionen opphører med umiddelbar virkning fra datoen for vedkommende myndighets beslutning nevnt i nr. 2 bokstav 

b).» 

c) Nytt nummer skal lyde: 

«5. Vedkommende myndighet i hjemstaten eller vertsstaten, alt etter hva som er relevant, skal omgående underrette 

ESMA dersom den har klare og påviselige grunner til å anta at forvalteren av et kvalifisert fond for sosialt 

entreprenørskap har begått en av overtredelsene nevnt i nr. 1 bokstav a)–i). 

Samtidig som den tar hensyn til forholdsmessighetsprinsippet, kan ESMA utstede anbefalinger i samsvar med artikkel 

17 i forordning (EU) nr. 1095/2010 til de berørte vedkommende myndigheter om å treffe noen av tiltakene nevnt i  

nr. 2 i denne artikkelen, eller om å avstå fra å treffe slike tiltak.» 

15) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 22a 

Den myndigheten som gis vedkommende myndigheter i samsvar med direktiv 2011/61/EU, herunder knyttet til 

sanksjoner, skal også utøves med hensyn til forvalterne nevnt i artikkel 2 nr. 2 i denne forordningen.» 

16) I artikkel 27 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 bokstav a) endres «22. juli 2017» til «2. mars 2022». 

b) Nytt nummer skal lyde: 

«4. Parallelt med gjennomgåelsen i samsvar med artikkel 69 i direktiv 2011/61/EU, særlig med hensyn til forvaltere 

som er registrert i henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i nevnte direktiv, skal Kommisjonen analysere følgende: 

a) Forvaltningen av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap og om det er hensiktsmessig å innføre endringer i 

den rettslige rammen, herunder muligheten for å innføre et forvaltningspass. 

b) Hvor egnet definisjonen av markedsføring for kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap er, og den 

innvirkningen denne definisjonen og avvikende nasjonale tolkninger av den vil ha på driften av og levektigheten 

til kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap og disse fondenes distribusjon over landegrensene. 

Etter denne gjennomgåelsen skal Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet, sammen med 

forslag til regelverk dersom dette er relevant.» 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. mars 2018. 



10.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/607 

 

Artikkel 10 nr. 2–6 og artikkel 13 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 345/2013, som endret ved denne forordningen, og 

artikkel 11 nr. 2–6 og artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 346/2013, som endret ved denne forordningen, får ikke 

anvendelse på eksisterende forvaltere i forbindelse med eksisterende kvalifiserte venturekapitalfond og kvalifiserte fond for 

sosialt entreprenørskap i disse fondenes løpetid per 1. mars 2018. Disse forvalterne skal sørge for at de til enhver tid kan vise at 

de har tilstrekkelig ansvarlig kapital til å opprettholde virksomheten. 

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

Utferdiget i Strasbourg 25. oktober 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

M. MAASIKAS 

Formann 

 __________  
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