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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1091 

av 26. juni 2019 

om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til 

krav ved eksport av produkter som inneholder bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere og andre 

dyr enn drøvtyggere(*) 

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 23a bokstav 

m), og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

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

opprinnelse og i visse særlige tilfeller på eksport av disse. 

2) Forbudet mot eksport til tredjestater av bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere og produkter som inneholder slikt 

bearbeidet animalsk protein, herunder organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, ble i første omgang innført ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1234/2003(2) for å hindre overføring av bovin spongiform encefalopati (BSE) til 

tredjestater gjennom potensielt forurenset bearbeidet animalsk protein, og for å hindre risikoen for at det kommer inn i 

Unionen på nytt. 

3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) oppdaterte den kvantitative risikovurderingen av BSE-

risikoen fra bearbeidede animalske proteiner i juni 2018(3). EFSA konkluderte med at samlet BSE-smittsomhet som 

utgjøres av bearbeidet animalsk protein, i 2018 var fire ganger lavere enn den som ble anslått i 2011. 

4) Etter uttalelsen fra EFSA i forbindelse med bearbeidet animalsk protein bør organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler 

som inneholder bearbeidede animalske proteiner fra drøvtyggere, inkluderes i unntaket fastsatt i avsnitt E nr. 2 i kapittel 

V i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001, dersom de ikke inneholder kategori 1-materiale og avledede produkter, 

eller kategori 2-materiale og andre avledede produkter enn bearbeidet naturgjødsel. 

5) Nr. 2 i avsnitt E i kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001, som forbyr eksport av produkter som 

inneholder bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere, bør derfor endres. 

6) Nr. 3 i avsnitt E i kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsetter vilkårene for eksport av bearbeidet 

animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere eller fôrblandinger som inneholder slikt protein. Det er imidlertid ikke 

fastsatt vilkår for eksport av organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler som inneholder bearbeidede animalske 

proteiner fra andre dyr enn drøvtyggere. Det bør derfor tilføyes et nytt nr. 5 til avsnitt E i kapittel V i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 999/2001 der slike vilkår fastsettes. 

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

og fôr. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 173 av 27.6.2019, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 116/2020 av 

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1234/2003 om endring av vedlegg I, IV og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 

og forordning (EF) nr. 1326/2001 med hensyn til overførbar spongiform encefalopati og fôrvarer (EUT L 173 av 11.7.2003, s. 6). 

(3) EFSA Journal 2018;16(7):5314. 

2021/EØS/9/01 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 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 26. juni 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1) I avsnitt E i kapittel V skal nr. 2 lyde: 

«2. Uten at det berører nr. 1, er eksport av produkter som inneholder bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere, forbudt. 

Som unntak får dette forbudet ikke anvendelse på 

a) bearbeidet fôr til kjæledyr som inneholder bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere som 

i) er bearbeidet i virksomheter eller anlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 24 nr. 1 bokstav e) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009, og 

ii) er emballert og merket i samsvar med Unionens regelverk, 

b) organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler, som definert i artikkel 3 nr. 22 i forordning (EF) nr. 1069/2009, hvis 

sammensetning inneholder bearbeidede animalske proteiner fra drøvtyggere eller en blanding av bearbeidede 

animalske proteiner fra drøvtyggere og andre dyr enn drøvtyggere, idet følgende forutsetninger gjelder: 

i) De inneholder ikke kategori 1-materiale og avledede produkter eller kategori 2-materiale og avledede 

produkter, unntatt naturgjødsel som definert i artikkel 3 nr. 20 i forordning (EF) nr. 1069/2009 som er 

bearbeidet i samsvar med reglene for omsetning av bearbeidet husdyrgjødsel fastsatt i avsnitt 2 bokstav a), 

b), d) og e) i kapittel I i vedlegg XI til kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011. 

ii) De bearbeidede animalske proteinene i organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler er i samsvar med de 

særlige kravene beskrevet i avsnitt 1 i kapittel II i vedlegg X til forordning (EU) nr. 142/2011. 

iii) Den organiske gjødselen eller jordforbedringsmidlene kan inneholde andre kategori 3-materialer som er 

bearbeidet i samsvar med 

— en av bearbeidingsmetodene 1–7 fastsatt i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011, 

eller 

— kravene fastsatt i avsnitt 1 kapittel III i vedlegg V til forordning (EU) nr. 142/2011 når det gjelder 

kompost eller råtnerester fra omdanning av animalske biprodukter til biogass, eller 

— de særlige kravene fastsatt i vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 142/2011, dersom slikt materiale kan 

brukes til organisk gjødsel og jordforbedringsmidler i samsvar med nevnte forordning. 

iv) De er produsert i virksomheter eller anlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 24 nr. 1 bokstav f) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009. 

v) De er blandet med en tilstrekkelig andel av en komponent som er godkjent av vedkommende myndighet i 

medlemsstaten der det produseres organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler, og som gjør produktet 

uspiselig for dyr, eller som på annen måte er effektivt for å hindre misbruk av blandingen til fôrformål. 

Denne komponenten skal blandes med organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler i anlegget som 

framstiller dem, eller i et anlegg som er registrert for dette formål i samsvar med nr. 2 avsnitt 1 i kapittel II i 

vedlegg XI til forordning (EU) nr. 142/2011. 

Dersom vedkommende myndighet i bestemmelsestredjestaten krever det, kan vedkommende myndighet i 

medlemsstaten der den organiske gjødselen eller jordforbedringsmidlene er produsert, godta bruk av andre 

komponenter eller andre metoder for å hindre bruk av organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler som fôr 

enn dem som er godkjent i denne medlemsstaten, forutsatt at disse ikke er i strid med reglene fastsatt i 

artikkel 22 nr. 3 og kapittel II avsnitt 1 nr. 3 i vedlegg XI til forordning (EU) nr. 142/2011. 

vi) De er blitt bearbeidet for å sikre dekontaminering av sykdomsframkallende stoffer i samsvar med kapittel II 

avsnitt 1 nr. 5 i vedlegg XI til forordning (EU) nr. 142/2011.  
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vii) De har en etikett på emballasjen eller beholderen med påskriften «organisk gjødsel eller jordforbedrings-

midler / produksjonsdyr skal ikke beite og ikke fôres med fôrvekster i minst 21 dager etter spredning». 

viii) De eksporteres i samsvar med følgende vilkår: 

— De skal transporteres i forseglede beholdere direkte fra anlegget som framstiller organisk gjødsel eller 

jordforbedringsmidler, eller det registrerte anlegget der komponenten som gjør produktet uegnet for dyr, 

tilsettes, til stedet for utførsel fra Unionens territorium, som skal være en grensekontrollstasjon oppført i 

vedlegg I til kommisjonsvedtak 2009/821/EF. Før utførsel fra Unionens territorium skal operatøren som 

har ansvaret for å organisere transporten av den organiske gjødselen eller jordforbedringsmidlene, 

underrette vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen om forsendelsens ankomst til 

utførselsstedet. 

— Forsendelsen skal følges av et behørig utfylt handelsdokument som er utarbeidet i samsvar med 

modellen fastsatt i nr. 6 i kapittel III i vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 og utstedt via det 

integrerte edb-systemet for veterinærmyndighetene (TRACES) innført ved kommisjonsvedtak 

2004/292/EF. I handelsdokumentet skal grensekontrollstasjonen der utførselen skjer, være angitt i felt 

I.28. 

— Når forsendelsen ankommer utførselsstedet, skal vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen 

på risikobasis kontrollere forseglingen på beholderne som framvises på grensekontrollstasjonen. Dersom 

forseglingen kontrolleres og kontrollen ikke er tilfredsstillende, skal forsendelsen enten destrueres eller 

sendes tilbake til opprinnelsesvirksomheten, angitt i felt I.12 i handelsdokumentet. 

— Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen skal via TRACES underrette vedkommende 

myndighet angitt i felt I.4 i handelsdokumentet om forsendelsens ankomst til utførselsstedet, og 

eventuelt om resultatet av kontrollen av forseglingen og av eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

— Vedkommende myndighet som er ansvarlig for opprinnelsesproduksjonsanlegget eller det registrerte 

anlegget der komponenten som gjør produktet uspiselig for dyr, er tilsatt, skal foreta risikobaserte 

offentlige kontroller for å kontrollere at første og annet strekpunkt er oppfylt, og for å kontrollere at det 

for hver eksportert forsendelse av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler hvis sammensetning 

inneholder bearbeidede animalske proteiner fra drøvtyggere eller en blanding av bearbeidede animalske 

proteiner fra drøvtyggere og andre dyr enn drøvtyggere, er mottatt bekreftelse av kontrollen som ble 

foretatt ved utførselsstedet, fra vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen via TRACES. 

Vilkårene fastsatt i nr. 2 bokstav b) punkt v), vii) og viii) får ikke anvendelse på organisk gjødsel eller 

jordforbedringsmidler som er i salgsklar emballasje på høyst 50 kg til bruk for sluttforbrukeren.» 

2) I kapittel V avsnitt E skal nytt nr. 5 lyde: 

«5. Eksport av organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler hvis sammensetning inneholder bearbeidede animalske 

proteiner fra andre dyr enn drøvtyggere, og som ikke inneholder noe materiale fra drøvtyggere, skal være underlagt 

følgende vilkår: 

a) Kravene fastsatt i nr. 2 bokstav b) punkt i), ii), iii), iv), v), vi) og vii) i dette avsnitt får anvendelse. Vilkårene angitt 

i nr. 2 bokstav b) punkt v) og vii) får ikke anvendelse på organisk gjødsel og jordforbedringsmidler i salgsklar 

emballasje på høyst 50 kg til bruk for sluttforbrukeren. 

b) Bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere som den organiske gjødselen og jordforbedrings-

midlene inneholder, skal framstilles i bearbeidingsanlegg som oppfyller kravene i bokstav c) i avsnitt D i kapittel 

IV, og som er oppført i samsvar med nr. 1 bokstav d) i avsnitt A i kapittel V. 

c) De er produsert i virksomheter eller anlegg som utelukkende er beregnet på bearbeiding av organisk gjødsel eller 

jordforbedringsmidler fra andre dyr enn drøvtyggere. 

Som unntak fra dette særlige vilkåret kan vedkommende myndighet tillate eksport av organisk gjødsel eller 

jordforbedringsmidler nevnt i dette punktet som er framstilt i virksomheter eller anlegg som bearbeider organisk 

gjødsel eller jordforbedringsmidler som inneholder materiale fra drøvtyggere, dersom det iverksettes effektive 

tiltak for å hindre krysskontaminering mellom organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler som bare inneholder 

materiale fra dyr som ikke er drøvtyggere, og organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler som inneholder 

materiale fra drøvtyggere. 
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d) De transporteres til stedet for utførsel fra Unionens territorium i nytt emballasjemateriale eller i bulkcontainere 

som ikke brukes til transport av materiale fra drøvtyggere, eller som på forhånd er rengjort for å unngå 

krysskontaminering i samsvar med en dokumentert framgangsmåte som på forhånd er godkjent av vedkommende 

myndighet. 

Vilkårene fastsatt i nr. 5 bokstav c) og d) får ikke anvendelse på organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler som 

er i salgsklar emballasje på høyst 50 kg til bruk for sluttforbrukeren.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/146 

av 3. februar 2020 

om endring av forordning (EU) nr. 333/2010, gjennomføringsforordning (EU) 2017/2312, 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/1081, gjennomføringsforordning (EU) 2016/897, 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/893 og forordning (EU) nr. 184/2011 med hensyn til  

godkjenningene av preparatet av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som fôrtilsetningsstoff(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

fôrvarer(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. 

2) Preparatet av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ble godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågriser 

ved kommisjonsforordning (EU) nr. 333/2010(2), til purker, spedgriser og hunder ved Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) 2017/2312(3), til slaktesvin ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1081(4), til 

verpehøner og prydfisk ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/897(5), til slaktekyllinger ved 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/893(6) og til livkyllinger, kalkuner, mindre utbredte fuglearter, 

andre prydfugler og annet fuglevilt ved kommisjonsforordning (EU) nr. 184/2011(7). 

3) Den 31. august 2018 innga Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., representert i Unionen ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd 

Europe Representative Office, en søknad i samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003 om å endre 

minsteinnholdet av tilsetningsstoffet til bruk til slaktekyllinger fra den godkjente konsentrasjonen på 5 × 108 KDE/kg fôr 

til en konsentrasjon på 3 × 108 KDE/kg fôr. Søknaden inneholdt relevante bakgrunnsopplysninger. Kommisjonen 

oversendte søknaden til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten»). 

4) Myndigheten konkluderte i sin uttalelse av 22. januar 2019(8) med at det reduserte minsteinnholdet av tilsetningsstoffet, 

med en konsentrasjon på 3 × 108 KDE/kg fôr, kan gi virkning hos slaktekyllinger. Myndigheten anser ikke at det er 

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

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

nr. 1831/2003.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 31 av 4.2.2020, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2020 av 25. september 2020 

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

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

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 333/2010 av 22. april 2010 om godkjenning av ny bruk av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som 

tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande smågrisar (innehavar av godkjenninga: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, som i Den europeiske unionen 

er representert ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (EUT L 102 av 23.4.2010, s. 19). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2312 av 13. desember 2017 om godkjenning av ny bruk av preparatet av Bacillus 

subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker, spedgriser og hunder (innehaver av godkjenningen: Asahi Calpis 

Wellness Co. Ltd, representert ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (EUT L 331 av 14.12.2017, s. 41). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1081 av 30. juli 2018 om godkjenning av preparatet av Bacillus subtilis C-3102 

(DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin (innehaver av godkjenningen: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representert 

ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (EUT L 194 av 31.7.2018, s. 137). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/897 av 8. juni 2016 om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (C-3102) 

(DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner og akvariefisk (innehaver av godkjenningen: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd) 

og om endring av forordning (EF) nr. 1444/2006, (EU) nr. 333/2010 og (EU) nr. 184/2011 med hensyn til innehaveren av godkjenningen 

(EUT L 152 av 9.6.2016, s. 7). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/893 av 28. mai 2019 om fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 15544 som 

tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktekyllinger og om oppheving av forordning (EF) nr. 1444/2006 (innehaver av godkjenningen: Asahi Calpis 

Wellness Co. Ltd, representert i EU ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (EUT L 142 av 29.5.2019, s. 60). 

(7) Kommisjonsforordning (EU) nr. 184/2011 av 25. februar 2011 om godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som 

tilsetjingsstoff i fôrvarer for livkjuklingar, kalkunar, mindre utbreidde fugleartar, andre prydfuglar og anna fuglevilt (innehavar av 

godkjenninga: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representert i Den europeiske unionen ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe 

Representative Office) (EUT L 53 av 26.2.2011, s. 33). 

(8) EFSA Journal 2019; 17(3):5605. 

2021/EØS/9/02 
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5) Den 26. mars 2019 innga Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., representert i Unionen ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd 

Europe Representative Office, en søknad i samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003 om å endre 

navnet på sin representant. Søkeren opplyste om at Pen & Tec Consulting S.L.U. skal anses som dens representant i 

Unionen for tilsetningsstoffet. Søknaden inneholdt relevante bakgrunnsopplysninger. 

6) Denne endringen i vilkårene for godkjenningen er av ren administrativ art og innebærer ikke en ny vurdering av det 

berørte tilsetningsstoffet. Myndigheten er underrettet om søknaden. 

7) Vurderingen av søknadene viser at godkjenningsvilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. 

8) Forordning (EU) nr. 333/2010, gjennomføringsforordning (EU) 2017/2312, gjennomføringsforordning (EU) 2018/1081, 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/897, gjennomføringsforordning (EU) 2019/893 og forordning (EU) nr. 184/2011 

bør derfor endres. 

9) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene fastsatt ved denne forordningen må få øyeblikkelig anvendelse, 

bør det fastsettes en overgangsperiode der de eksisterende lagrene av preparatet av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 

15544), som er i samsvar med bestemmelsene som gjaldt før datoen for ikrafttredelsen av denne forordningen, fortsatt 

kan bringes i omsetning og brukes til de er tømt. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EU) nr. 333/2010 

I forordning (EU) nr. 333/2010 gjøres følgende endringer: 

1) I tittelen endres «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, som i Den europeiske unionen er representert ved Asahi Calpis Wellness 

Co. Ltd Europe Representative Office» til «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, som er representert i Den europeiske unionen 

ved Pen & Tec Consulting S.L.U.». 

2) I annen kolonne i vedlegget, «Namnet til innehavaren av godkjenninga», endres «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, 

representert i Den europeiske unionen ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office» til «Asahi Calpis 

Wellness Co. Ltd, som er representert i Den europeiske unionen ved Pen & Tec Consulting S.L.U.». 

Artikkel 2 

Endring av forordning (EU) nr. 184/2011 

I forordning (EU) nr. 184/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I tittelen endres «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representert i Den europeiske unionen ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd 

Europe Representative Office» til «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, som er representert i Den europeiske unionen ved Pen 

& Tec Consulting S.L.U.». 

2) I annen kolonne i vedlegget, «Namnet til innehavaren av godkjenninga», endres «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, 

representert i Den europeiske unionen ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office» til «Asahi Calpis 

Wellness Co. Ltd, som er representert i Den europeiske unionen ved Pen & Tec Consulting S.L.U.». 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/897 

I gjennomføringsforordning (EU) 2016/897 gjøres følgende endringer: 

1) I tittelen endres «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd» til «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representert i Den europeiske union 

ved Pen & Tec Consulting S.L.U.». 

2) I annen kolonne i vedlegget, «Navn på innehaver av godkjenningen», endres «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representert i 

Den europeiske union ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office» til «Asahi Calpis Wellness Co. 

Ltd, representert i Den europeiske union ved Pen & Tec Consulting S.L.U.».  



Nr. 9/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.2.2021 

 

Artikkel 4 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2312 

I gjennomføringsforordning (EU) 2017/2312 gjøres følgende endringer: 

1) I tittelen endres «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representert ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative 

Office» til «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representert i Den europeiske union ved Pen & Tec Consulting S.L.U.». 

2) I annen kolonne i vedlegget, «Navn på innehaver av godkjenningen», endres «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representert 

ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office» til «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representert i Den 

europeiske union ved Pen & Tec Consulting S.L.U.». 

Artikkel 5 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) 2018/1081 

I gjennomføringsforordning (EU) 2018/1081 gjøres følgende endringer: 

1) I tittelen endres «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representert ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative 

Office» til «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representert i Den europeiske union ved Pen & Tec Consulting S.L.U.». 

2) I annen kolonne i vedlegget, «Navn på innehaver av godkjenningen», endres «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representert i 

Den europeiske union ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office» til «Asahi Calpis Wellness Co. 

Ltd, representert i Den europeiske union ved Pen & Tec Consulting S.L.U.». 

Artikkel 6 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/893 

I forordning (EU) 2019/893 gjøres følgende endringer: 

1) I tittelen endres «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representert i EU ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe 

Representative Office» til «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representert i Den europeiske union ved Pen & Tec Consulting 

S.L.U.». 

2) I annen kolonne i vedlegget, «Navn på innehaver av godkjenningen», endres «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representert 

ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office» til «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representert i Den 

europeiske union ved Pen & Tec Consulting S.L.U.». 

3) I sjuende kolonne, «Laveste innhold», endres «5 × 108» til «3 × 108». 

Artikkel 7 

Overgangstiltak 

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), som omhandlet i forordning (EU) nr. 333/2010, gjennomføringsforordning (EU) 

2017/2312, gjennomføringsforordning (EU) 2018/1081, gjennomføringsforordning (EU) 2016/897, gjennomføringsforordning 

(EU) 2019/893 og forordning (EU) nr. 184/2011, samt premikser og fôrblandinger som inneholder det stoffet, og som er 

framstilt og merket før 24. februar 2020 i samsvar med reglene som gjaldt før 24. februar 2020, kan fortsatt bringes i omsetning 

og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 3. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1977 

av 26. november 2019 

om godkjenning av fenylmetantiol, benzylmetylsulfid, 2-pentyltiofen, tridek-2-enal, 12-metyltridekanal,  

2,5-dimetylfenol, heksa-2(trans),4(trans)-dienal og 2-etyl-4-hydroksy-5-metyl-3(2H)-furanon som  

tilsetjingsstoff i fôrvarer til kattar og hundar(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer og om vilkår og 

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. I artikkel 10 i den nemnde forordninga er det fastsett at fôrtilsetjingsstoff 

som er godkjende i medhald av rådsdirektiv 70/524/EØF(2), skal vurderast på nytt. 

2) Fenylmetantiol, benzylmetylsulfid, 2-pentyltiofen, tridek-2-enal, 12-metyltridekanal, 2,5-dimetylfenol, heksa-

2(trans),4(trans)-dienal og 2-etyl-4-hydroksy-5-metyl-3(2H)-furanon («dei aktuelle stoffa») vart i samsvar med direktiv 

70/524/EØF godkjende utan tidsavgrensing som tilsetjingsstoff i fôrvarer til kattar og hundar. Desse tilsetjingsstoffa vart 

seinare førte opp i registeret over fôrtilsetjingsstoff som eksisterande produkt, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003 jamført med artikkel 7 i den same forordninga er det 

sendt inn ein søknad om ny vurdering av dei aktuelle stoffa til kattar og hundar, med ei oppmoding om at 

fôrtilsetjingsstoffa vert klassifiserte i kategorien «sensoriske tilsetjingsstoff». Søknaden inneheldt dei opplysningane og 

dokumenta som krevst etter artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) I fråsegna si av 27. februar 2019(3) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («Styresmakta») 

med at dei aktuelle stoffa under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa eller miljøet. Ho 

konkluderte òg med at det er påvist farar for brukarane. Søkjaren har i samsvar med pålagde krav utarbeidd eit 

tryggleiksdatablad for kvar sambinding med påviste farar for brukarane. Det er ikkje lagt fram undersøkingar der 

tryggleiken til brukarane vert vurdert. EFSA kan difor ikkje trekkje nokon konklusjon om tryggleiken til brukarane som 

handterer tilsetjingsstoffa. Dei farane som er nemnde i tryggleiksdatabladet, er særleg farar som er påviste dersom 2,5-

dimetylfenol, 12-metyltridekanal, heksa-2(trans),4(trans)-dienal, fenylmetantiol, benzylmetylsulfid, 2-etyl-4-hydroksy-5-

metyl-3(2H)-furanon og 2-pentyltiofen kjem i kontakt med huda eller auga. Det er påvist fare ved luftvegseksponering for 

12-metyltridekanal, benzylmetylsulfid og 2-pentyltiofen. På grunn av manglande opplysningar kunne ikkje Styresmakta 

trekkje nokon konklusjon om risikoen for brukarane. Kommisjonen meiner difor at det bør gjerast høvelege vernetiltak for 

å unngå verknader på menneskehelsa, særleg for brukarane av fôrtilsetjingsstoffet. Ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 429/2008(4) fekk tilsetjingsstoff for dyr som ikkje er meinte for næringsmiddelproduksjon, unntak frå miljøvurderinga 

ettersom dei ikkje har nokon vesentleg miljøverknad. Sidan kjæledyr ikkje vert ala opp i store grupper av dyr, vert 

verknaden deira på miljøet rekna for å vere svært avgrensa. Styresmakta konkluderte òg med at det ikkje er behov for 

ytterlegare dokumentasjon av verknaden i fôr, ettersom dei aktuelle stoffa vert nytta som aromagjevande næringsmiddel og 

har same funksjon i fôr som i næringsmiddel.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 308 av 29.11.2019, s. 45, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 119/2020 av 

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

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

(3) EFSA Journal 2019;17(3):5649. 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2008 av 25. april 2008 om nærmere regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1831/2003 med hensyn til utarbeiding og framlegging av søknader samt vurdering og godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer 

(TEU L 133 av 22.5.2008, s. 1). 

2021/EØS/9/03 
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5) Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med særlege krav om overvaking etter at produktet er bringa i omsetning. 

Ho stadfesta òg dei rapportane om metoden for analyse i fôr som er lagde fram av referanselaboratoriet, som vart skipa 

ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

6) Det bør fastsetjast restriksjonar og vilkår for å betre kontrollen. Etiketten til tilsetjingsstoffet bør merkjast med tilrådd 

innhald av dei aktuelle stoffa. Dersom dette nivået vert overskride, bør etiketten til premiksane og merkinga av 

fôrblandingane og fôrmiddelet innehalde visse opplysningar. 

7) Vurderinga av dei aktuelle stoffa viser at dei vilkåra for godkjenning som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003, er oppfylte når det gjeld bruk i fôr. Bruken av desse fôrtilsetjingsstoffa bør difor godkjennast slik det er 

fastlagt i vedlegget til denne forordninga. 

8) Ettersom ingen tryggleiksgrunnar tilseier at endringane i vilkåra for godkjenning av dei aktuelle stoffa må nyttast straks, 

bør det fastsetjast ein overgangsperiode, slik at dei partane det gjeld, kan førebu seg på dei nye krava som følgjer av 

godkjenninga. 

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

næringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffa som er førte opp i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «sensoriske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «aromastoff», 

vert godkjende som tilsetjingsstoff i fôrvarer på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Dei stoffa som er førte opp i vedlegget, og premiksar som inneheld desse stoffa og er framstilte og merkte før 

19. desember 2019 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 19. desember 2019, kan framleis bringast i omsetning og nyttast 

fram til 19. juni 2020. 

2. Fôrblandingane og fôrmidla som inneheld dei stoffa som er førte opp i vedlegget, og som er framstilte og merkte før 

19. desember 2021 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 19. desember 2019, kan framleis bringast i omsetning og nyttast til 

dei eksisterande lagera er tømde dersom dei er meinte for kattar og hundar. 

Artikkel 3 

Ikraftsetjing 

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 26. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean- Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjingsstoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av god-

kjenninga 

Tilsetjings-

stoff 

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høgaste alder 

Lågaste innhald 
Høgaste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga 

gjeld inntil mg aktivt stoff/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: sensoriske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: aromastoff 

2b5169 - 12-

metyltride-

kanal 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

12-metyltridekanal 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

12-metyltridekanal 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 97 % 

Kjemisk formel: C14H28O 

CAS-nummer: 75853-49-5 

FLAVIS: 05.169 

Analysemetode(1): 

Fastsetjing av 

12-metyltridekanal 

i fôrtilsetjingsstoffet og i aromagjevande 

premiksar til fôr: 

gasskromatografi-massespektrometri med 

låsing av retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Kattar og 

hundar 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast 

fôret som ein premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjings-

stoffet og premiksen skal 

innehalde opplysningar om 

lagringsvilkåra og stabiliteten 

ved varmehandsaming. 

3. Etiketten til tilsetjingsstoffet 

skal påførast følgjande 

opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av  

det aktive stoffet i fullfôr  

med eit vassinnhald på 12 %: 

0,5 mg/kg» 

4. Funksjonsgruppa, identifi-

kasjonsnummeret, namnet på 

og tilsett mengd av det aktive 

stoffet skal påførast etiketten til 

premiksar ved overskriding av 

følgjande innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vass-

innhald på 12 %: 0,5 mg/kg. 

5. Dei driftsansvarlege for 

fôrføretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisatoriske 

tiltak for brukarar av 

tilsetjingsstoffet og premiksane 

når det gjeld handteringa av 

moglege risikoar ved innanding 

eller kontakt med hud  

19.12.2029 
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Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjingsstoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av god-

kjenninga 

Tilsetjings-

stoff 

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høgaste alder 

Lågaste innhald 
Høgaste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga 

gjeld inntil mg aktivt stoff/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

        eller auge. Dersom desse 

risikoane ikkje kan fjernast eller 

reduserast til eit minimum ved 

hjelp av slike rutinar og tiltak, 

skal tilsetjingsstoffet og 

premiksane nyttast med 

personleg verneutstyr, 

medrekna pustevern, 

vernebriller og hanskar. 

 

2b5057 - Heksa-

2(trans),4-

(trans)-

dienal 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Heksa-2(trans),4(trans)-dienal 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Heksa-2(trans),4(trans)-dienal 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 97 % 

Kjemisk formel: C6H8O 

CAS-nummer: 142-83-6 

FLAVIS: 05.057 

Analysemetode(1): 

Fastsetjing av heksa-2(trans),4(trans)-dienal 

i fôrtilsetjingsstoffet og i aromagjevande 

premiksar til fôr: 

gasskromatografi-massespektrometri med 

låsing av retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Kattar og 

hundar 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast 

fôret som ein premiks. 

2. Bruksrettleiinga for 

tilsetjingsstoffet og premiksen 

skal innehalde opplysningar om 

lagringsvilkåra og stabiliteten 

ved varmehandsaming. 

3. Etiketten til tilsetjingsstoffet 

skal påførast følgjande 

opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av  

det aktive stoffet i fullfôr med 

eit vassinnhald på 12 %: 

1,5 mg/kg» 

4. Funksjonsgruppa, identifi-

kasjonsnummeret, namnet på 

og tilsett mengd av det aktive 

stoffet skal påførast etiketten til 

premiksar ved overskriding av 

følgjande innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vass-

innhald på 12 %: 1,5 mg/kg. 

19.12.2029 
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Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjingsstoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av god-

kjenninga 

Tilsetjings-

stoff 

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høgaste alder 

Lågaste innhald 
Høgaste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga 

gjeld inntil mg aktivt stoff/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

        5. Dei driftsansvarlege for 

fôrføretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisatoriske 

tiltak for brukarar av tilsetjings-

stoffet og premiksane når det 

gjeld handteringa av moglege 

risikoar ved innanding eller 

kontakt med hud eller auge. 

Dersom desse risikoane ikkje 

kan fjernast eller reduserast til 

eit minimum ved hjelp av slike 

rutinar og tiltak, skal til-

setjingsstoffet og premiksane 

nyttast med personleg 

verneutstyr, medrekna 

pustevern, vernebriller og 

hanskar. 

 

2b5078 - Tridek-2-

enal 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Tridek-2-enal 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Tridek-2-enal 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 92 % 

Kjemisk formel: C13H24O 

CAS-nummer: 7774-82-5 

FLAVIS: 05.078 

Analysemetode(1): 

Fastsetjing av tridek-2-enal i 

fôrtilsetjingsstoffet og i aromagjevande 

premiksar til fôr: 

gasskromatografi-massespektrometri med 

låsing av retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Kattar og 

hundar 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast 

fôret som ein premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjings-

stoffet og premiksen skal 

innehalde opplysningar om 

lagringsvilkåra og stabiliteten 

ved varmehandsaming. 

3. Etiketten til tilsetjingsstoffet 

skal påførast følgjande 

opplysningar: 

19.12.2029 
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Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjingsstoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av god-

kjenninga 

Tilsetjings-

stoff 

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høgaste alder 

Lågaste innhald 
Høgaste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga 

gjeld inntil mg aktivt stoff/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

        «Tilrådd høgaste innhald av  

det aktive stoffet i fullfôr med 

eit vassinnhald på 12 %: 

0,5 mg/kg» 

4. Funksjonsgruppa, identifi-

kasjonsnummeret, namnet på 

og tilsett mengd av det aktive 

stoffet skal påførast etiketten til 

premiksar ved overskriding av 

følgjande innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vass-

innhald på 12 %: 0,5 mg/kg. 

5. Dei driftsansvarlege for 

fôrføretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisatoriske 

tiltak for brukarar av tilsetjings-

stoffet og premiksane når det 

gjeld handteringa av moglege 

risikoar ved innanding eller 

kontakt med hud eller auge. 

Dersom desse risikoane ikkje 

kan fjernast eller reduserast til 

eit minimum ved hjelp av slike 

rutinar og tiltak, skal 

tilsetjingsstoffet og premiksane 

nyttast med personleg 

verneutstyr, medrekna 

pustevern, vernebriller og 

hanskar. 
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Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjingsstoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av god-

kjenninga 

Tilsetjings-

stoff 

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høgaste alder 

Lågaste innhald 
Høgaste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga 

gjeld inntil mg aktivt stoff/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

2b13084  2-etyl-4-

hydroksy-5-

metyl-

3(2H)-

furanon 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

2-etyl-4-hydroksy-5-metyl-3(2H)-furanon 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

2-etyl-4-hydroksy-5-metyl-3(2H)-furanon 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 97 % 

Kjemisk formel: C7H10O3 

CAS-nummer: 27538-09-6 

FLAVIS: 13.084 

Analysemetode(1): 

Fastsetjing av 

2-etyl-4-hydroksy-5-metyl-3(2H)-furanon i 

fôrtilsetjingsstoffet og i aromagjevande 

premiksar til fôr: 

gasskromatografi-massespektrometri med 

låsing av retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Kattar og 

hundar 

   1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast 

fôret som ein premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjings-

stoffet og premiksen skal 

innehalde opplysningar om 

lagringsvilkåra og stabiliteten 

ved varmehandsaming. 

3. Etiketten til tilsetjingsstoffet 

skal påførast følgjande 

opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det 

aktive stoffet i fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 %: 

2,25 mg/kg» 

4. Funksjonsgruppa, identifi-

kasjonsnummeret, namnet på 

og tilsett mengd av det aktive 

stoffet skal påførast etiketten til 

premiksar ved overskriding av 

følgjande innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vass-

innhald på 12 %: 2,25 mg/kg. 

5. Dei driftsansvarlege for 

fôrføretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisatoriske 

tiltak for brukarar av 

tilsetjingsstoffet og premiksane 

når det gjeld handteringa av 

moglege risikoar ved innanding 

eller kontakt med hud eller 

auge. Dersom desse risikoane 

ikkje kan fjernast eller  

19.12.2029 
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Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjingsstoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av god-

kjenninga 

Tilsetjings-

stoff 

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høgaste alder 

Lågaste innhald 
Høgaste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga 

gjeld inntil mg aktivt stoff/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

        reduserast til eit minimum ved 

hjelp av slike rutinar og tiltak, 

skal tilsetjingsstoffet og 

premiksane brukast med 

personleg verneutstyr, 

medrekna pustevern, 

vernebriller og hanskar. 

 

2b12005 - Fenylme-

tantiol 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Fenylmetantiol 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Fenylmetantiol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 99 % 

Kjemisk formel: C7H8S 

CAS-nummer: 100-53-8 

FLAVIS: 12.005 

Analysemetode(1): 

Fastsetjing av fenylmetantiol i 

fôrtilsetjingsstoffet og i aromagjevande 

premiksar til fôr: 

gasskromatografi-massespektrometri med 

låsing av retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Kattar og 

hundar 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast 

fôret som ein premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjings-

stoffet og premiksen skal 

innehalde opplysningar om 

lagringsvilkåra og stabiliteten 

ved varmehandsaming. 

3. Etiketten til tilsetjingsstoffet 

skal påførast følgjande 

opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det 

aktive stoffet i fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 %: 0,05 

mg/kg» 

4. Funksjonsgruppa, identifi-

kasjonsnummeret, namnet på 

og tilsett mengd av det aktive 

stoffet skal påførast etiketten til 

premiksar ved overskriding av 

følgjande innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vass-

innhald på 12 %: 0,05 mg/kg. 

19.12.2029 
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Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjingsstoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av god-

kjenninga 

Tilsetjings-

stoff 

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høgaste alder 

Lågaste innhald 
Høgaste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga 

gjeld inntil mg aktivt stoff/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

        5. Dei driftsansvarlege for 

fôrføretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisatoriske 

tiltak for brukarar av 

tilsetjingsstoffet og premiksane 

når det gjeld handteringa av 

moglege risikoar ved innanding 

eller kontakt med hud eller 

auge. Dersom desse risikoane 

ikkje kan fjernast eller 

reduserast til eit minimum ved 

hjelp av slike rutinar og tiltak, 

skal tilsetjingsstoffet og 

premiksane nyttast med 

personleg verneutstyr, 

medrekna pustevern, 

vernebriller og hanskar. 

 

2b12077 - Benzylme-

tylsulfid 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Benzylmetylsulfid 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Benzylmetylsulfid 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 99 % 

Kjemisk formel: C8H10S 

CAS-nummer: 766-92-7 

FLAVIS: 12.077 

Analysemetode(1): 

Fastsetjing av benzylmetylsulfid i 

fôrtilsetjingsstoffet og i aromagjevande 

premiksar til fôr: 

gasskromatografi-massespektrometri med 

låsing av retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Kattar og 

hundar 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast 

fôret som ein premiks. 

2. Bruksrettleiinga for 

tilsetjingsstoffet og premiksen 

skal innehalde opplysningar om 

lagringsvilkåra og stabiliteten 

ved varmehandsaming. 

3. Etiketten til tilsetjingsstoffet 

skal påførast følgjande 

opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av  

det aktive stoffet i fullfôr med 

eit vassinnhald på 12 %: 

0,05 mg/kg» 

19.12.2029 



   

 

4
.2

.2
0
2

1
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e 
N

r. 9
/1

9
 

 

Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjingsstoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av god-

kjenninga 

Tilsetjings-

stoff 

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høgaste alder 

Lågaste innhald 
Høgaste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga 

gjeld inntil mg aktivt stoff/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

        4. Funksjonsgruppa, 

identifikasjonsnummeret, 

namnet på og tilsett mengd av 

det aktive stoffet skal påførast 

etiketten til premiksar ved 

overskriding av følgjande 

innhald av det aktive stoffet i 

fullfôr med eit vassinnhald på 

12 %: 0,05 mg/kg. 

5. Dei driftsansvarlege for 

fôrføretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisatoriske 

tiltak for brukarar av tilsetjings-

stoffet og premiksane når det 

gjeld handteringa av moglege 

risikoar ved innanding eller 

kontakt med hud eller auge. 

Dersom desse risikoane ikkje 

kan fjernast eller reduserast til 

eit minimum ved hjelp av slike 

rutinar og tiltak, skal 

tilsetjingsstoffet og premiksane 

nyttast med personleg 

verneutstyr, medrekna 

pustevern, vernebriller og 

hanskar. 

 

2b4019 - 2,5-dimetyl-

fenol 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

2,5-dimetylfenol 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

2,5-dimetylfenol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 99 % 

Kjemisk formel: C8H10O 

Kattar og 

hundar 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast 

fôret som ein premiks. 

19.12.2029 
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Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjingsstoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av god-

kjenninga 

Tilsetjings-

stoff 

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høgaste alder 

Lågaste innhald 
Høgaste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga 

gjeld inntil mg aktivt stoff/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

   CAS-nummer: 95-87-4 

FLAVIS: 04.019 

Analysemetode(1): 

Fastsetjing av 

2,5-dimetylfenol i fôrtilsetjingsstoffet og i 

aromagjevande premiksar til fôr: 

gasskromatografi-massespektrometri med 

låsing av retensjonstid (GC-MS-RTL). 

    2. Bruksrettleiinga for 

tilsetjingsstoffet og premiksen 

skal innehalde opplysningar om 

lagringsvilkåra og stabiliteten 

ved varmehandsaming. 

3. Etiketten til tilsetjingsstoffet 

skal påførast følgjande 

opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det 

aktive stoffet i fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 %: 1 mg/kg» 

4. Funksjonsgruppa, 

identifikasjonsnummeret, 

namnet på og tilsett mengd av 

det aktive stoffet skal påførast 

etiketten til premiksar ved 

overskriding av følgjande 

innhald av det aktive stoffet i 

fullfôr med eit vassinnhald på 

12 %: 1 mg/kg. 

5. Dei driftsansvarlege for 

fôrføretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisatoriske 

tiltak for brukarar av 

tilsetjingsstoffet og premiksane 

når det gjeld handteringa av 

moglege risikoar ved innanding 

eller kontakt med hud eller 

auge. Dersom desse risikoane 

ikkje kan fjernast eller 

reduserast til eit minimum ved 

hjelp av slike  
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Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjingsstoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av god-

kjenninga 

Tilsetjings-

stoff 

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høgaste alder 

Lågaste innhald 
Høgaste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga 

gjeld inntil mg aktivt stoff/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

        rutinar og tiltak, skal 

tilsetjingsstoffet og premiksane 

brukast med personleg 

verneutstyr, medrekna 

pustevern, vernebriller og 

hanskar. 

 

2b15096 - 2-pentyltio-

fen 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

2-pentyltiofen 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

2-pentyltiofen 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 98 % 

Kjemisk formel: C9H14S 

CAS-nummer: 4861-58-9 

FLAVIS: 15.096 

Analysemetode(1): 

Fastsetjing av 

2-pentyltiofen i fôrtilsetjingsstoffet og i 

aromagjevande premiksar til fôr: 

gasskromatografi-massespektrometri med 

låsing av retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Kattar og 

hundar 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast 

fôret som ein premiks. 

2. Bruksrettleiinga for 

tilsetjingsstoffet og premiksen 

skal innehalde opplysningar om 

lagringsvilkåra og stabiliteten 

ved varmehandsaming. 

3. Etiketten til tilsetjingsstoffet 

skal påførast følgjande 

opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av  

det aktive stoffet i fullfôr  

med eit vassinnhald på 12 %: 

0,1 mg/kg» 

4. Funksjonsgruppa, identifi-

kasjonsnummeret, namnet på 

og tilsett mengd av det aktive 

stoffet skal påførast etiketten til 

premiksar ved overskriding av 

følgjande innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vass-

innhald på 12 %: 0,1 mg/kg. 

19.12.2029 
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Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjingsstoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av god-

kjenninga 

Tilsetjings-

stoff 

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høgaste alder 

Lågaste innhald 
Høgaste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga 

gjeld inntil mg aktivt stoff/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

        5. Dei driftsansvarlege for 

fôrføretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisatoriske 

tiltak for brukarar av tilsetjings-

stoffet og premiksane når det 

gjeld handteringa av moglege 

risikoar ved innanding eller 

kontakt med hud eller auge. 

Dersom desse risikoane ikkje 

kan fjernast eller reduserast til 

eit minimum ved hjelp av  

slike rutinar og tiltak, skal 

tilsetjingsstoffet og premiksane 

nyttast med personleg 

verneutstyr, medrekna 

pustevern, vernebriller og 

hanskar. 

 

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1087 

av 23. juli 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 med hensyn til gjennomføringen av offentlig 

kontroll og annen offentlig virksomhet av særskilt godkjente fysiske personer, gjennomføringen av analyser, 

undersøkelser og diagnostiseringer samt anvendelsesperioden for midlertidige tiltak(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

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

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, 

rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 

2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 

89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen 

om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 141 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2017/625 fastsetter regler for blant annet offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som 

gjennomføres av medlemsstatenes vedkommende myndigheter. Den gir også Kommisjonen myndighet til ved en 

gjennomføringsrettsakt å vedta egnede midlertidige tiltak som er nødvendige for å begrense risikoer for menneskers og 

dyrs helse, plantehelsen og dyrevelferden, dersom den har dokumentasjon på at det er en alvorlig uregelmessighet i en 

medlemsstats kontrollsystem. 

2) For å håndtere de særlige omstendighetene på grunn av den pågående krisen knyttet til koronavirussykdom (covid-19) 

tillater Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/466(2) at medlemsstatene anvender midlertidige tiltak i 

forbindelse med offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet. 

3) Medlemsstatene har underrettet Kommisjonen om at på grunn av krisen knyttet til covid-19 vil visse alvorlige 

uregelmessigheter i deres kontrollsystemer, vanskeligheter med å gjennomføre offentlig kontroll og annen offentlig 

virksomhet med offisielle sertifikater og offisielle attester med hensyn til forflytning av dyr og varer til Unionen og 

innenfor Unionen og vanskeligheter med å organisere fysiske møter med driftsansvarlige og deres personale i 

forbindelse med offentlig kontroll, vedvare etter 1. august 2020. For å håndtere disse alvorlige uregelmessighetene og 

lette planleggingen og gjennomføringen av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet under krisen knyttet til 

covid-19 bør anvendelsesperioden for gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 forlenges til 1. oktober 2020. 

4) Medlemsstatene har også underrettet Kommisjonen om at andre uregelmessigheter knyttet til tilgjengeligheten av 

personale og kapasiteten ved offentlige laboratorier i forbindelse med offentlig kontroll, ikke vil vedvare etter 1. august 

2020. De relevante bestemmelsene i gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 som åpner for ekstraordinære tiltak på 

disse områdene, bør derfor utgå. 

5) Gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 bør derfor endres. 

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

og fôr. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 239 av 24.7.2020, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2020 av 

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 av 30. mars 2020 om midlertidige tiltak for å begrense risikoer for menneskers 

og dyrs helse, plantehelsen og dyrevelferden under visse alvorlige uregelmessigheter i medlemsstatenes kontrollsystemer på grunn av 

koronavirussykdom (covid-19) (EUT L 98 av 31.3.2020, s. 30). 

2021/EØS/9/04 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 3 utgår. 

2) I artikkel 5 utgår bokstav a). 

3) I artikkel 6 skal annet ledd lyde: 

«Den får anvendelse til 1. oktober 2020.» 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 2. august 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 23. juli 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/205 

av 14. februar 2020 

om endring av forordning (EF) nr. 2073/2005 med hensyn til salmonella i krypdyrkjøtt(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene(1), 

særlig artikkel 4 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005(2) fastsetter mikrobiologiske kriterier for visse mikroorganismer samt de 

gjennomføringsreglene som driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal overholde når det gjelder de allmenne og 

særlige hygienekravene nevnt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 852/2004. 

2) I forordning (EF) nr. 2073/2005 fastsettes det særlig kriterier for næringsmiddeltrygghet som definerer når et produkt 

eller et parti næringsmidler kan aksepteres, og som gjelder for produkter som er brakt i omsetning. Nevnte forordning 

fastsetter ikke næringsmiddeltrygghetskriterier for krypdyrkjøtt. 

3) Ifølge rapporten «European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne 

outbreaks in 2016»(3), som er offentliggjort av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og Det 

europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer (ECDC), er salmonellose hos mennesker den nest 

hyppigst rapporterte næringsmiddelbårne sykdommen i Unionen, med rundt 95 000 rapporterte tilfeller årlig. 

4) I 2007 vedtok EFSA en vitenskapelig uttalelse om folkehelserisikoene ved konsum av krypdyrkjøtt(4), der det framgikk 

at krypdyr er kjente verter for Salmonella-arter. I den vitenskapelige uttalelsen gjennomgås driftsmetoder i landbruket, 

og det fastslås at levende krokodiller i høy grad er bærere av smitte i tarmene, noe som gjenspeiles i en tilsvarende høy 

grad av forurensning i ferskt og fryst kjøtt av slike dyr. Den vitenskapelige uttalelsen konkluderer med at Salmonella 

anses som den mest relevante bakteriefaren som kan oppstå i krypdyrkjøtt, og at den utgjør en betydelig risiko for 

folkehelsen. 

5) Produksjonen av krypdyrkjøtt i Unionen er begrenset, men ifølge data som er tilgjengelige i Eurostats referansedatabase 

for detaljert statistikk over internasjonal handel med varer (Comext)(5), har import fra tredjestater av ferskt, kjølt eller 

fryst kjøtt og spiselig slakteavfall av krypdyr vist en stigende tendens de siste 10 årene, med en økning på over 50 % i 

den mengden som ble importert i løpet av perioden 2007–2017, og en gjennomsnittlig årlig import til Unionen på nesten 

100 tonn. 

6) Med tanke på den potensielle betydelige helserisikoen som mulig forekomst av Salmonella i krypdyrkjøtt utgjør, bør det 

fastsettes et næringsmiddeltrygghetskriterium i forordning (EF) nr. 2073/2005 for krypdyrkjøtt. Dette kriteriet for 

næringsmiddeltrygghet bør forplikte driftsansvarlige for næringsmiddelforetak til å treffe tiltak på tidligere stadier av 

produksjonen av krypdyrkjøtt, noe som bidrar til å redusere forekomsten av alle serotyper av Salmonella som har 

betydning for folkehelsen. 

7) Den internasjonale standarden EN/ISO 6579-1 er den horisontale metoden for påvisning av Salmonella i næringsmidler 

og fôrvarer. I vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 er det fastsatt at standarden skal være referansemetode for 

analyse for næringsmiddeltrygghetskriterier for salmonella. Den bør derfor fastsettes som referansemetode for analyse 

for å verifisere overholdelse av næringsmiddeltrygghetskriteriet når det gjelder salmonella i krypdyrkjøtt. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 43 av 17.2.2020, s. 63, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2020 av  

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, 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) EFSA Journal 2017;15(10):5077. 

(4) EFSA Journal (2007) 578, s. 1–55. 

(5) KN-kodene 0208 50 00 og 0210 93 00 i henhold til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1925 om endring av vedlegg I til 

rådsforordning (EØF) nr. 2658/87 om toll- og statistikknomenklaturen og om den felles tolltariff (EUT L 282 av 31.10.2017, s. 1). 

2021/EØS/9/05 
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8) Forordning (EF) nr. 2073/2005 bør derfor endres. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 2073/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal ny bokstav q) lyde: 

«q) «krypdyrkjøtt» krypdyrkjøtt som fastsatt i artikkel 2 nr. 16 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/625(*). 

  

(*) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/625 av 4. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2017/625 med hensyn til krav ved innførsel til Unionen av forsendelser av visse dyr og varer beregnet på konsum 

(EUT L 131 av 17.5.2019, s. 18).» 

2) Vedlegg I 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 14. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I kapittel 1 skal ny rad 1.30 lyde: 

Næringsmiddel-

kategori 

Mikroor-

ganismer/ 

toksiner, 

metabolitter av 

disse 

Prøvetakingsplan Grenseverdier Referansemetode 

for analyse 

Ledd der kriteriet anvendes 

n c m M 

«1.30. Krypdyrkjøtt Salmonella 5 0 Ikke påvist i 25 g EN ISO 6579-1 Produkter som omsettes 

innen holdbarhetstiden 

utløper» 

2) I kapittel 1 skal fotnote 2 lyde: 

«(2) For nr. 1.1–1.24, 1.27a og 1.28–1.30 m = M.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/49 

av 21. januar 2020 

om retting av den tyske språkversjonen av forordning (EU) 2017/1151 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette 

person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold 

av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning  

(EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av 

kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 20. juni 2007 om typegodkjenning av 

motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6)(1), særlig artikkel 8 og artikkel 14 

nr. 3, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for 

godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner 

(rammedirektiv)(2), særlig artikkel 39 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I den tyske språkversjonen av kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(3) har meningsinnholdet i bestemmelsene i 

nr. 4.2.1.1.2 og 4.2.2.1 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI og i nr. 3.2.3.2.2.2.2 og 3.2.4.1.1.2.2 i delvedlegg 7 til vedlegg 

XXI, som angir at ekstra hjul og dekk ikke er å anse som tilleggsutstyr, fått motsatt betydning. 

2) Den tyske språkversjonen av forordning (EU) 2017/1151 bør derfor rettes. De øvrige språkversjonene berøres ikke. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelsen fra Den tekniske komité for motorvogner. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 17 av 22.1.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2020 av  

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 171 av 29.6.2007, s. 1. 

(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 

(3) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om 

typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjons-

forordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 

(EUT L 175 av 7.7.2017, s. 1). 

2021/EØS/9/06 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

(Gjelder ikke den norske teksten.) 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den tredje 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 21. januar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/985 

av 12. februar 2018 

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

miljøprestasjon og framdriftsytelse for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer og deres motorer og om 

oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/96(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(1), særlig artikkel 19 nr. 6, artikkel 20 nr. 8, artikkel 28 nr. 6 og artikkel 53 

nr. 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Under henvisning til den europeiske strategien for rene og energieffektive kjøretøyer(2) bør nærmere tekniske krav til 

typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer med hensyn til deres miljøprestasjon og framdriftsytelse ha som 

mål å forbedre miljøprestasjonen til kjøretøyene og samtidig styrke konkurranseevnen til Unionens bilindustri. 

2) Det er nødvendig med en betydelig reduksjon i utslipp av hydrokarboner fra jordbruks- og skogbrukskjøretøyer for å 

bedre luftkvaliteten og overholde grenseverdiene for forurensning. Målet bør nås ikke bare ved å redusere eksos- og 

fordampingsutslippene av hydrokarboner fra disse kjøretøyene, men også ved å bidra til å redusere nivåene av flyktige 

partikler. 

3) Ettersom bestemmelsene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628(3) om motorkategorier, grenser for 

eksosutslipp, prøvingssykluser, utslippsperioder, krav til eksosutslipp, overvåking av utslipp fra motorer i bruk og 

gjennomføring av målinger og prøvinger samt overgangsbestemmelsene og bestemmelsene som tillater tidlig EU-

typegodkjenning og omsetning av trinn V-motorer, får anvendelse på miljøprestasjonen til jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer, bør bestemmelsene i denne forordning om de gjenstående elementene i en slik godkjenning i stor 

grad bygge på dem som er fastsatt i forordning (EU) 2016/1628. 

4) Når det gjelder trinnet for utslipp av forurensende stoffer fra motorer i jordbruks- og skogbrukskjøretøyer, som kalles 

trinn V og kommer til å erstatte trinnet som er fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/96(4), bør det 

fastsettes ambisiøse utslippsgrenser for forurensende gasser og partikler samtidig som de harmoniseres med 

internasjonale standarder for å redusere utslipp av partikler og ozondannende stoffer som nitrogenoksider og 

hydrokarboner.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 18.7.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 123/2020 av 

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) KOM(2010) 186 endelig utgave av 28.4.2010. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 av 14. september 2016 om krav til utslippsgrenser for forurensende gasser og 

partikler og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner, om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og 

(EU) nr. 167/2013 og om endring og oppheving av direktiv 97/68/EF (EUT L 252 av 16.9.2016, s. 53). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/96 av 1. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 

med hensyn til krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 16 av 23.1.2015, s. 1). 
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5) En standardisert metode for måling av drivstofforbruk og karbondioksidutslipp fra motorer i jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer er nødvendig for å sikre at det ikke oppstår tekniske handelshindringer mellom medlemsstatene. 

Av samme grunn bør det også sikres at kunder og brukere får objektive og presise opplysninger om de samme 

spørsmålene. 

6) For å sikre at nye kjøretøyer, komponenter og separate tekniske enheter som bringes i omsetning, har et høyt 

miljøvernnivå, bør utstyr eller deler som kan monteres på jordbruks- og skogbrukskjøretøyer, og som i vesentlig grad 

kan forringe funksjonen til systemer som er avgjørende for miljøvern, på forhånd kontrolleres av en godkjent myndighet 

før de bringes i omsetning. For dette formål bør det fastsettes tekniske bestemmelser om de kravene som delene eller 

utstyret må oppfylle. 

7) Teknisk utvikling og et høyt nivå av miljøvern krever at det fastsettes tekniske krav til innføringen av trinn V i 

forbindelse med jordbruks- og skogbrukskjøretøyer som erstatter de tidligere trinnene for utslipp av forurensende stoffer 

fra motorer fastsatt i delegert forordning (EU) 2015/96. De nødvendige tekniske krav vedrørende særlig 

motorkategorier, grenseverdier og gjennomføringsdatoer nevnt i denne forordning bør bringes i samsvar med dem i 

forordning (EU) 2016/1628. 

8) Ved rådsbeslutning 97/836/EF(1) tiltrådte Unionen overenskomsten til De forente nasjoners økonomiske kommisjon for 

Europa (UN-ECE) om fastsettelse av ensartede tekniske krav til kjøretøyer med hjul, og til utstyr og deler som kan 

monteres og/eller benyttes på kjøretøyer med hjul, samt vilkår for gjensidig anerkjennelse av godkjenning gitt på 

grunnlag av disse kravene (revidert overenskomst av 1958). I sin melding med tittelen «CARS 2020: Action Plan for a 

competitive and sustainable automotive industry in Europe»(2) vektla Kommisjonen at den mest effektive måten å fjerne 

ikke-tollbaserte handelshindringer på er å godkjenne de internasjonale bestemmelsene i henhold til UN-ECEs 

overenskomst av 1958. Derfor bør henvisninger til de tilsvarende UN-ECE-reglementene, dersom det er relevant, brukes 

til å fastsette krav til EU-typegodkjenning. Denne muligheten er fastsatt i forordning (EU) nr. 167/2013. 

9) Når det gjelder krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer, bør UN-ECE-

reglementer brukes på lik linje med Unionens regelverk for å hindre dobbeltarbeid, både når det gjelder tekniske krav, 

og når det gjelder sertifisering og administrative framgangsmåter. Typegodkjenning bør bygge direkte på internasjonalt 

anerkjente standarder, fordi en slik tilnærming kan forbedre markedsadgangen i tredjestater, særlig i de statene som er 

avtaleparter i den reviderte overenskomsten av 1958, og på den måten øke konkurranseevnen til industrien i Unionen. 

10) Motorer som før ikrafttredelsen av denne forordning ikke var underlagt typegodkjenning for utslipp av forurensende 

stoffer på unionsplan, og kjøretøyer som er utstyrt med slike motorer, bør kunne bringes i omsetning fram til de 

obligatoriske datoene for anvendelse av forordning (EU) 2016/1628 for omsetning av tilsvarende motorkategori, 

forutsatt at de er i samsvar med gjeldende nasjonale regler. 

11) Unionens regelverk bør ikke fastsette tekniske krav som ikke med rimelighet kan oppfylles i tide. Næringen bør gis 

tilstrekkelig overgangstid med hensyn til anvendelsen av trinn V-grensene for utslipp av forurensende stoffer fra 

motorer i jordbruks- og skogbrukskjøretøyer. Det er derfor nødvendig å fastsette overgangstiltak som gjør det mulig å 

tildele EU-typegodkjenninger og unntak i et begrenset tidsrom i samsvar med lovgivningen som var gjeldende før 

ikrafttredelsesdatoen for denne forordningen. Særlig er det nødvendig å tillate i et begrenset tidsrom anvendelse av 

trinnene for utslipp av forurensende stoffer fra motorer forut for trinn V samtidig med sistnevnte på grunn av tekniske 

vanskeligheter med å få visse kjøretøygrupper, særlig smalsporede traktorer, til å oppfylle kravene i trinn V fra de 

obligatoriske datoene for anvendelse av forordning (EU) 2016/1628 om omsetning av motorer. 

12) For å ta hensyn til logistiske forsyningsbegrensninger og gi mulighet for produksjon i henhold til JIT-prinsippet («Just 

In Time») samt unngå unødvendige kostnader og administrative byrder bør en motorprodusent med samtykke fra 

kjøretøyprodusenten kunne levere en motor basert på en godkjent type atskilt fra systemet for etterbehandling av eksos.  

  

(1) Rådsbeslutning 97/836/EF av 27. november 1997 med sikte på Det europeiske fellesskaps tiltredelse til De forente nasjoners økonomiske 

kommisjon for Europas overenskomst om fastsettelse av ensartede tekniske krav til kjøretøyer med hjul, og til utstyr og deler som kan 

monteres og/eller benyttes på kjøretøyer med hjul, samt vilkår for gjensidig anerkjennelse av godkjenning gitt på grunnlag av disse krav 

(revidert overenskomst av 1958) (EFT L 346 av 17.12.1997, s. 78). 

(2) KOM(2012) 636 endelig utgave av 8. november 2012. 
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13) Bestemmelsene om trinnene for utslipp av forurensende stoffer fra motorer forut for trinn V er fastsatt i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2015/96. Disse bestemmelsene om typegodkjenning eller omsetning av traktorer bør gjelde 

bare fram til de obligatoriske datoene for anvendelse av forordning (EU) 2016/1628 for henholdsvis EU-typegod-

kjenning av motorer eller deres omsetning, eller etter disse datoene i samsvar med overgangsbestemmelsene. Forordning 

(EU) 2015/96 bør derfor oppheves med virkning fra den dagen denne forordning trer i kraft. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter 

a) de detaljerte tekniske kravene til miljøprestasjon og framdriftsytelse og tillatte utvendige lydnivåer for godkjenning av: 

i) jordbruks- og skogbrukskjøretøyer, 

ii) motorer med hensyn til montering og hvilken virkning den har på motorens ytelse, 

iii) systemer, komponenter og separate tekniske enheter til disse, og 

b) prøvingsmetodene som er nødvendige for å vurdere oppfyllelsen av kravene nevnt i bokstav a). 

Denne forordning fastsetter også nærmere krav med hensyn til framgangsmåter for typegodkjenning og produksjonssamsvar. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «motor» enhver energiomformer, unntatt en gassturbin, som er utformet for å omforme kjemisk energi (inngående) til 

mekanisk energi (utgående) ved en indre forbrenningsprosess. Den omfatter, dersom disse er montert, utslippskontrollsystemet 

og kommunikasjonsgrensesnittet (maskinvare og meldinger) mellom motorens elektroniske styreenhet(er) og andre 

styreenheter for framdriftssystemer eller kjøretøyer som er nødvendige for å overholde kapittel II og III i forordning (EU) 

2016/1628, 

2) «motortype» en gruppe motorer som ikke skiller seg fra hverandre når det gjelder vesentlige egenskaper, 

3) «motorfamilie» produsentens gruppering av motortyper som gjennom sin konstruksjon har lignende egenskaper med 

hensyn til eksosutslipp og overholder gjeldende utslippsgrenseverdier, 

4) «representativ motor» en motortype som er utvalgt fra en motorfamilie på en slik måte at utslippsegenskapene er 

representative for motorfamilien, 

5) «reservemotor» en motor som oppfyller begge følgende kriterier: 

a) Den brukes utelukkende til å erstatte en motor som allerede er brakt i omsetning og montert i et jordbruks- og 

skogbrukskjøretøy. 

b) Den er i samsvar med et utslippstrinn som er lavere enn trinnet som gjelder på datoen da motoren skiftes ut, 

6) «nettoeffekt» motoreffekten i kW som oppnås i en prøvingsbenk ved enden av veivakselen eller tilsvarende del, målt i 

samsvar med metoden for måling av effekten til motorer som er definert i UN-ECE-reglement nr. 120(1), ved hjelp av et 

referansedrivstoff eller en drivstoffkombinasjon som angitt i artikkel 25 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1628,  

  

(1) Reglement nr. 120 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE) – Ensartede bestemmelser om godkjenning av 

forbrenningsmotorer som skal monteres i jordbruks- og skogbrukstraktorer og i ikke-veigående mobile maskiner, med hensyn til måling av 

nettoeffekt, netto dreiemoment og spesifikt drivstofforbruk [2015/1000] (EUT L 166 av 30.6.2015, s. 170). 
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7) «overgangsmotor» en motor som har produksjonsdato før datoene fastsatt i vedlegg III til forordning (EU) 2016/1628 med 

hensyn til å bringe trinn V-motorer i omsetning, og som oppfyller minst ett av følgende vilkår: 

a) Den overholder de seneste gjeldende utslippsgrensene som er fastsatt i det relevante regelverket som gjaldt  

20. juli 2018. 

b) Den faller inn under et effektområde, eller brukes eller er beregnet på å brukes i en innretning som ikke var omfattet av 

typegodkjenning med hensyn til utslipp av forurensende stoffer i samsvar med delegert forordning (EU) 2015/96 den 

20. juli 2018. 

c) Den er en motor i effektområdet 56–130 kW som oppfyller trinn IIIB-kravene og er montert eller skal monteres i en 

traktor i klasse T2, T4.1 eller C2, 

8) «system for etterbehandling av eksos» en katalysator, et partikkelfilter, et deNOx-system, et kombinert deNOx-

partikkelfilter eller enhver annen utslippsreduserende innretning, unntatt resirkulering av eksos og turboladere, som er en 

del av utslippskontrollsystemet, men som er montert etter motorens eksoskanaler, 

9) «innretning for demping av utvendig støy» alle komponenter, systemer eller separate tekniske enheter som inngår i 

eksosanlegget og lyddempingsanlegget, herunder eksosanlegget, luftinntaket, lyddemperen eller andre systemer, komponenter 

og separate tekniske enheter som er relevante for det tillatte utvendige lydnivået fra jordbruks- eller skogbrukskjøretøyet, av en 

type som er montert på kjøretøyet ved typegodkjenningen eller utvidelsen av typegodkjenningen, 

10) «motor med elektrisk tenning» en motor som fungerer etter gnisttenningsprinsippet, 

11) «drivbelte» et sammenhengende fleksibelt gummilignende belte som er forsterket innvendig for å kunne ta opp trekkraft, 

12) «beltekjede» et sammenhengende metallkjede som går i inngrep med beltedrivhjulet, og der hvert ledd består av en 

tverrgående metallbeltesko, som eventuelt er polstret med en gummilist for å beskytte veidekket, 

13) «motor i bruk» en motor som er i bruk i et jordbruks- og skogbrukskjøretøy med normale kjøremønstre, driftsforhold og 

nyttelaster, og som benyttes til å utføre prøvingene for overvåking av utslipp som er nevnt i artikkel 19 i forordning (EU) 

2016/1628, 

14) «største nettoeffekt» den høyeste verdien av nettoeffekten på den nominelle fullastkurven for motortypen, 

15) «motorens produksjonsdato» datoen, uttrykt som måneden og året, da motoren gjennomgår den siste kontrollen etter at den 

har forlatt produksjonslinjen og er klar til å leveres eller settes på lager, 

16) «kjøretøyets produksjonsdato» måneden og året da jordbruks- og skogbrukskjøretøyet gjennomgår den siste kontrollen 

etter at det har forlatt produksjonslinjen, og som er oppført på den lovfestede merkingen av kjøretøyet, 

17) «sluttbruker» enhver fysisk eller juridisk person, utenom produsenten, kjøretøyprodusenten, importøren eller distributøren, 

som har ansvar for drift av motoren som er montert i jordbruks- og skogbrukskjøretøyer, 

18) «resirkulering av eksos» eller «EGR» en teknisk innretning som er en del av utslippskontrollsystemet og reduserer utslipp 

ved å tilbakeføre eksosen som avgis fra ett eller flere forbrenningskamre, til motoren, der den blandes med tilførselsluft før 

eller under forbrenning, unntatt dersom det brukes ventilinnstilling for å øke mengden gjenværende eksos i forbrennings-

kammeret eller -kamrene som blandes med tilførselsluft før eller under forbrenning, 

19) «ulovlig inngrep» deaktivering, justering eller modifisering av utslippskontrollsystemet, herunder all programvare eller 

andre elementer for logisk styring av et slikt system, hvis virkning, tilsiktet eller ikke, er at motorens utslippsytelse blir 

dårligere, 

20) «forurensningsreduserende innretning» en komponent, et system eller en separat teknisk enhet som utgjør en del av 

systemet for etterbehandling av eksos, 

21) «første ibruktaking» 

a) Dersom registreringen av jordbruks- eller skogbrukskjøretøyer er obligatorisk, første registrering i en medlemsstat. 

b) Dersom registreringen av jordbruks- eller skogbrukskjøretøyer er obligatorisk bare for veigående trafikk eller ikke er 

obligatorisk i en medlemsstat, tidspunktet da kjøretøyet bringes i omsetning.  
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KAPITTEL II 

GRUNNLEGGENDE KRAV 

Artikkel 3 

Utslipp av forurensende stoffer 

Produsenten skal sikre at jordbruks- og skogbrukskjøretøyer og motorer som er montert i dem, er konstruert, bygd og montert 

slik at de overholder bestemmelsene for motorer i kategori NRE eller NRS fastsatt i forordning (EU) 2016/1628 og i delegerte 

rettsakter og gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til forordningen, med de tilpasninger som er fastsatt i del 1 i vedlegg I 

til denne forordning; de særlige kravene fastsatt i del 2 i vedlegg I til denne forordning skal også overholdes. 

Alternativt kan jordbruks- og skogbrukskjøretøyer og motorer som er montert i dem, være konstruert, bygd og montert slik at 

de overholder bestemmelsene for motorkategori ATS fastsatt i forordning (EU) 2016/1628 og i delegerte rettsakter og 

gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til forordningen, med de tilpasninger som er fastsatt i del 1 i vedlegg I til denne 

forordning, dersom slike kjøretøyer er utstyrt med en motor med elektrisk tenning og oppfyller et av følgende vilkår: 

a) Er utstyrt med sadelsete og styre. 

b) Er utstyrt med et ratt og benkeseter eller bøtteseter i én eller flere rader og oppnår en høyeste konstruksjonshastighet høyere 

enn eller lik 25 km/t. 

De særlige kravene fastsatt i del 2 i vedlegg I til denne forordning skal også overholdes. 

Artikkel 4 

Utvendige lydnivåer 

For å oppfylle kravene i artikkel 19 nr. 4 i forordning (EU) nr. 167/2013 skal produsenten sikre at jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer og deres systemer, komponenter og separate tekniske enheter som kan påvirke kjøretøyets utvendige 

lydnivåer, er konstruert, bygd og montert og deres utvendige lydnivåer målt slik at de oppfyller kravene fastsatt i vedlegg II. 

Artikkel 5 

Framdriftsytelse 

Med henblikk på vurdering av jordbruks- og skogbrukskjøretøyers framdriftsytelse skal målingene av nettoeffekt, motorens 

dreiemoment og spesifikt drivstofforbruk foretas av produsenten i samsvar med avsnitt 5 i UN-ECE-reglement nr. 120, 

endringsserie 01. Under disse målingene trenger ikke representanter for godkjenningsmyndigheten eller den tekniske instansen 

være til stede. 

I stedet for å foreta målingene fastsatt i første ledd kan kjøretøy- eller motorprodusenten bekrefte at kravene i første ledd er 

oppfylt, ved å framlegge for godkjenningsmyndigheten en godkjenning utstedt i henhold til UN-ECE-reglement nr. 120, 

endringsserie 01. 

KAPITTEL III 

FRAMGANGSMÅTER FOR TYPEGODKJENNING 

Artikkel 6 

EU-typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer med hensyn til utslipp av forurensende stoffer 

1. EU-typegodkjenning i samsvar med forordning (EU) nr. 167/2013 skal gis bare til jordbruks- og skogbrukskjøretøyer som 

oppfyller kravene med hensyn til utslipp av forurensende stoffer fastsatt i forordning (EU) 2016/1628 og i delegerte rettsakter 

og gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til den, med de tilpasningene som er fastsatt i del 1 i vedlegg I til denne 

forordning; de særlige kravene fastsatt i del 2 i vedlegg I til denne forordning skal også overholdes. 

2. I tillegg til kravene i henhold til forordning (EU) nr. 167/2013 og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/504(1) skal en søknad om EU-typegodkjenning av et jordbruks- og skogbrukskjøretøy med en godkjent motortype eller 

motorfamilie ledsages av en kopi av EU-typegodkjenningsdokumentet eller et godkjenningsdokument utstedt i samsvar med 

bestemmelsene nevnt i artikkel 11 i denne forordning, for motortypen eller motorfamilien og eventuelt for systemer, 

komponenter og separate tekniske enheter som er montert i jordbruks- og skogbrukskjøretøyet.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 av 11. mars 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 167/2013 med hensyn til administrative krav til godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT 

L 85 av 28.3.2015, s. 1). 
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3. I tillegg til kravene i henhold til forordning (EU) nr. 167/2013 og gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 skal en 

søknad om EU-typegodkjenning av et jordbruks- og skogbrukskjøretøy uten en godkjent motortype eller motorfamilie ledsages 

av et opplysningsdokument for EU-typegodkjenning av en type av (eller en type kjøretøy med hensyn til) montering av et 

motor- eller motorfamiliesystem i samsvar med tillegg 1 til vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 og et 

opplysningsdokument for EU-typegodkjenning av en motor, motorfamilie som en komponent eller en separat teknisk enhet i 

samsvar med tillegg 3 til vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504. 

I forbindelse med en slik søknad skal produsenten innlevere til den tekniske instansen som er ansvarlig for å foreta 

typegodkjenningsprøvingene, en motor for et jordbruks- og skogbrukskjøretøy som er i samsvar med kjennetegnene for 

motortypen eller eventuelt den representative motoren. 

Artikkel 7 

EU-typegodkjenning av motorer eller motorfamilier med hensyn til utslipp av forurensende stoffer 

EU-typegodkjenning i samsvar med forordning (EU) nr. 167/2013 skal gis bare til motortyper eller motorfamilier som oppfyller 

kravene med hensyn til utslipp av forurensende stoffer fastsatt i forordning (EU) 2016/1628 og i delegerte rettsakter og 

gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til den, med de tilpasninger som er fastsatt i del 1 i vedlegg I til denne forordning; de 

særlige kravene fastsatt i del 2 i vedlegg I til denne forordning skal også overholdes. Søknaden om EU-typegodkjenning skal 

ledsages av opplysningsmappen i samsvar med artikkel 2 i gjennomføringsforordning (EU) 2015/504. 

Artikkel 8 

EU-typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer med hensyn til utvendige lydnivåer 

1. EU-typegodkjenning i samsvar med forordning (EU) nr. 167/2013 skal gis bare til jordbruks- og skogbrukskjøretøyer som 

oppfyller kravene til utvendige lydnivåer fastsatt i nr. 2–5 og i vedlegg II til denne forordning. 

2. Den tekniske instansen skal måle utvendig lydnivå på jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i gruppe T med luftfylte dekk og 

i gruppe C med drivbelter i bevegelse med sikte på typegodkjenning, i samsvar med prøvingsforholdene og prøvingsmetodene 

fastsatt i nr. 1.3.1 i vedlegg II. 

3. Den tekniske instansen skal måle utvendig lydnivå på stillestående jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i gruppe T og C 

med drivbelter med sikte på typegodkjenning, i samsvar med prøvingsforholdene og prøvingsmetodene fastsatt i nr. 1.3.2 i 

vedlegg II. Den skal registrere resultatene i samsvar med bestemmelsene fastsatt i nr. 1.3.2.4 i vedlegg II. 

4. Den tekniske instansen skal måle utvendig lydnivå på jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i gruppe C med beltekjeder med 

sikte på typegodkjenning, i samsvar med prøvingsforholdene og -metodene for prøving ved stillestående fastsatt i nr. 1.3.2 i 

vedlegg II. 

5. Den tekniske instansen skal måle utvendig lydnivå på jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i gruppe C med beltekjeder med 

sikte på typegodkjenning, i samsvar med forholdene og metodene for prøving ved stillestående fastsatt i nr. 1.3.3 i vedlegg II. 

Den skal registrere resultatene. 

6. Søknaden om typegodkjenning skal ledsages av opplysningsmappen i samsvar med artikkel 2 i gjennomføringsforordning 

(EU) 2015/504. 

Artikkel 9 

Utvidelse av EU-typegodkjenninger 

EU-typegodkjenning med hensyn til krav som gjelder forurensende utslipp og utvendig lydnivå, kan av typegodkjennings-

myndighetene utvides til å omfatte forskjellige varianter og versjoner av kjøretøyer og motortyper og -familier, forutsatt at disse 

kjøretøyvariantene, kjøretøyversjonene, motortypene og motorfamiliene oppfyller kravene med hensyn til utslipp av 

forurensende stoffer og utvendig lydnivå som er fastsatt i artikkel 19 nr. 3 og 4 i forordning (EU) nr. 167/2013.  
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Artikkel 10 

Senere endringer som påvirker miljøprestasjonen og framdriftsytelsen 

Produsenten skal underrette godkjenningsmyndigheten umiddelbart om eventuelle endringer av systemer, komponenter og 

separate tekniske enheter som kan påvirke miljøprestasjonen og framdriftsytelsen til jordbruks- og skogbrukskjøretøyer av 

godkjent type som er brakt i omsetning i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

Underretningen nevnt i første ledd skal minst omfatte følgende: 

a) Dokumentasjon på at endringene nevnt i første ledd ikke svekker et kjøretøys miljøprestasjon i forhold til den 

miljøprestasjonen som ble vist ved typegodkjenning. 

b) En beskrivelse av motortypen eller motorfamilien, herunder systemet for etterbehandling av eksos, i samsvar med 

artikkel 11 i og vedlegg IX til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656(1). 

c) Opplysninger i samsvar med tillegg 2 til vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504. 

KAPITTEL IV 

LIKEVERDIGHET 

Artikkel 11 

Likeverdighet av alternative typegodkjenninger 

1. EU-typegodkjenninger og tilsvarende lovfestet merking av motortyper eller motorfamilier som er gitt på grunnlag av 

forordning (EU) 2016/1628, skal anerkjennes som likeverdige med typegodkjenninger og godkjenningsmerker som er gitt for 

motorer i samsvar med denne forordning. 

2. En samsvarserklæring utstedt på grunnlag av artikkel 31 i forordning (EU) 2016/1628 skal godtas av nasjonale 

myndigheter med henblikk på EU-typegodkjenning i henhold til denne forordning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer utstyrt 

med motorer som er påført nevnte samsvarserklæring. 

3. Typegodkjenninger for motorer og tilsvarende lovfestet merking som er i samsvar med UN-ECE-reglementene nevnt i 

artikkel 42 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1628, samt EU-typegodkjenninger gitt til motorer på grunnlag av unionsrettsaktene 

nevnt i artikkel 42 nr. 3 i nevnte forordning skal anerkjennes som likeverdige med EU-typegodkjenninger som er gitt til motorer 

i samsvar med denne forordning, og med den tilsvarende lovfestede merkingen som kreves i samsvar med gjennomførings-

forordning (EU) 2015/504, forutsatt at kravene i vedlegg XIII til delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/654(2) er oppfylt. 

KAPITTEL V 

TILGANG TIL OPPLYSNINGER OM REPARASJON OG VEDLIKEHOLD AV KJØRETØYER 

Artikkel 12 

Forpliktelser for motorprodusenter 

For å oppfylle forpliktelsene fastsatt i artikkel 53–56 i forordning (EU) nr. 167/2013 og artikkel 8 i delegert kommisjons-

forordning (EU) nr. 1322/2014(3) i de tilfeller der produsenten av jordbruks- eller skogbrukskjøretøyet ikke er motor-

produsenten, skal motorprodusenten stille til rådighet for kjøretøyprodusenten de opplysninger som er nødvendige for å 

oppfylle disse forpliktelsene.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 av 19. desember 2016 om fastsettelse av administrative krav knyttet til 

utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/1628 (EUT L 102 av 13.4.2017, s. 364). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/654 av 19. desember 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1628 med hensyn til tekniske og generelle krav knyttet til utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-

veigående mobile maskiner (EUT L 102 av 13.4.2017, s. 1). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014 av 19. september 2014 om utfylling og endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til kjøretøyets oppbygging og allmenne krav med henblikk på godkjenning av jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer (EUT L 364 av 18.12.2014, s. 1). 
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KAPITTEL VI 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 13 

Overgangsbestemmelser 

1. Fra 21. juli 2018 

a) skal godkjenningsmyndighetene ikke nekte å gi EU-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning til en ny motortype 

eller ny motorfamilie dersom den aktuelle motortypen eller motorfamilien overholder artikkel 3, 5 og 7, 

b) skal godkjenningsmyndighetene ikke nekte å gi EU-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning til en ny kjøretøytype 

dersom den aktuelle kjøretøytypen overholder artikkel 3–6 og 8, 

c) skal medlemsstatene tillate omsetning, salg og ibruktaking av motorer som overholder artikkel 3, 5 og 7 eller artikkel 11, 

samt omsetning, salg, registrering og ibruktaking av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer som overholder artikkel 3–6 og 

artikkel 8. 

2. Fram til den obligatoriske anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2016/1628 med hensyn til EU-typegodkjenning av den 

aktuelle motorkategorien, som fastsatt i vedlegg III til nevnte forordning, skal godkjenningsmyndighetene fortsette å gi EU-

typegodkjenninger og unntak for jordbruks- og skogbrukskjøretøytyper eller motortyper og motorfamilier i samsvar med 

delegert forordning (EU) 2015/96, i den ordlyd som gjaldt 20. juli 2018. 

3. Fra og med de obligatoriske anvendelsesdatoene for forordning (EU) 2016/1628 med hensyn til omsetning av den aktuelle 

motorkategorien, som fastsatt i vedlegg III til nevnte forordning, skal medlemsstatene ikke lenger tillate omsetning, salg, 

registrering eller ibruktaking av kjøretøyer eller omsetning, salg eller ibruktaking av motorer som er typegodkjent på grunnlag 

av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/96. 

Fram til disse datoene kan medlemsstatene tillate omsetning, salg, registrering eller ibruktaking av kjøretøyer eller omsetning, 

salg eller ibruktaking av motorer i samsvar med kravene fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/96. Den fleksible 

ordningen fastsatt i artikkel 14 i den delegerte forordningen får anvendelse bare på jordbruks- og skogbrukskjøretøyer utstyrt 

med motorer som er godkjent i samsvar med kravene til utslippstrinnet umiddelbart forut for det gjeldende trinnet. 

4. Motorer som ikke var gjenstand for typegodkjenning med hensyn til utslipp av forurensende stoffer i samsvar med 

delegert forordning (EU) 2015/96 den 20. juli 2018, kan fortsatt bringes i omsetning, selges eller tas i bruk fram til den 

obligatoriske anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2016/1628 med hensyn til omsetning av den aktuelle motorkategorien, 

som fastsatt i vedlegg III til nevnte forordning, på grunnlag av gjeldende nasjonale regler. 

Jordbruks- og skogbrukskjøretøyer som er typegodkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 167/2013 og utstyrt med slike 

motorer, kan fortsatt bringes i omsetning, selges, registreres eller tas i bruk fram til samme datoer. 

5. Overgangsmotorer kan fortsatt bringes i omsetning, selges eller tas i bruk i løpet av 24 måneder etter den obligatoriske 

anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2016/1628 med hensyn til omsetning av den aktuelle motorkategorien, som fastsatt i 

vedlegg III til nevnte forordning. 

Jordbruks- og skogbrukskjøretøyer utstyrt med overgangsmotorer kan bringes i omsetning, selges, registreres eller tas i bruk i 

løpet av 24 måneder etter den obligatoriske anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2016/1628 med hensyn til omsetning av den 

aktuelle motorkategorien, som fastsatt i vedlegg III til nevnte forordning, forutsatt at nevnte kjøretøyer oppfyller begge 

følgende vilkår: 

a) De har en produksjonsdato senest 18 måneder etter den obligatoriske anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2016/1628 

med hensyn til omsetning av den aktuelle motorkategorien, som fastsatt i vedlegg III til nevnte forordning. 

b) De er merket i samsvar med kravene i nr. 2.1 i del 2 i vedlegg I til denne forordning. 
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For motorer i kategori NRE skal medlemsstatene tillate en forlengelse av tidsrommet på 24 måneder og tidsrommet på 

18 måneder nevnt i første og annet ledd med ytterligere 12 måneder for kjøretøyprodusenter med en samlet årlig produksjon på 

mindre enn 100 enheter av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer utstyrt med en motor. I beregningen av samlet årlig produksjon 

skal alle kjøretøyprodusenter som kontrolleres av samme fysiske eller juridiske person, anses som én enkelt kjøretøyprodusent. 

6. Med henblikk på å bringe reservemotorer til jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i omsetning i samsvar med nr. 10 og 11 i 

artikkel 58 i forordning (EU) 2016/1628 skal produsentene sikre at reservemotorene overholder kravene til merking som 

omhandlet i nr. 6 i vedlegg XX til delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/208(1), artikkel 32 nr. 2 bokstav e) i forordning 

(EU) 2016/1628 og nr. 1 og 5.4 i vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504. 

Artikkel 14 

Unntak 

1. Med samtykke fra kjøretøyprodusenten kan en motorprodusent levere til kjøretøyprodusenten en motor atskilt fra systemet 

for etterbehandling av eksos i samsvar med bestemmelsene fastsatt i vedlegg X til delegert kommisjonsforordning (EU) 

2017/654. 

2. Medlemsstatene kan tillate midlertidig omsetning med sikte på prøving i felt i samsvar med bestemmelsene i vedlegg XI 

til delegert forordning (EU) 2017/654 av motorer som ikke er EU-typegodkjent i samsvar med artikkel 3, 5 og 7 i denne 

forordning. 

Artikkel 15 

Oppheving 

Delegert forordning (EU) 2015/96 oppheves. 

Artikkel 16 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 12. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

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

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

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

Krav til EU-typegodkjenning med hensyn til utslipp av forurensende stoffer 

DEL 1 

Tilpasning av kravene fastsatt i forordning (EU) 2016/1628 

1. Med henblikk på å gi EU-typegodkjenning med hensyn til utslipp av forurensende stoffer i samsvar med bestemmelsene i 

forordning (EU) nr. 167/2013 til et jordbruks- og skogbrukskjøretøy eller en motortype eller en motorfamilie som 

komponent skal følgende tilpasninger av bestemmelsene i forordning (EU) 2016/1628 som får anvendelse i henhold til 

artikkel 19 nr. 3 i forordning (EU) nr. 167/2013, tas i betraktning: 

1.1. Henvisninger til «ikke-veigående mobile maskiner» i forordning (EU) 2016/1628 skal leses som henvisninger til 

«jordbruks- og skogbrukskjøretøyer». 

1.2. Henvisninger til «produsent av originalt utstyr» eller «OEM-produsent» i forordning (EU) 2016/1628 skal leses som 

henvisninger til «kjøretøyprodusent». 

1.3. Anvendelsesdatoene for å bringe motorene nevnt i vedlegg III til forordning (EU) 2016/1628 i omsetning skal leses som 

anvendelsesdatoene for første ibruktaking av motorer og kjøretøyer. 

1.4. Datoene for EU-typegodkjenning av motorer eller eventuelt datoene for typegodkjenning av en motortype eller 

motorfamilie fastsatt i vedlegg III til forordning (EU) 2016/1628 skal leses som datoene for EU-typegodkjenning av en 

kjøretøytype eller eventuelt en motortype eller en motorfamilie. 

2. Motorprodusenter skal benytte parametrene fastsatt i vedlegg IX til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 til å 

definere motortyper og motorfamilier og deres driftsinnstillinger. 

DEL 2 

Særlige krav 

1. I tillegg til bestemmelsene i artikkel 28 i forordning (EU) nr. 167/2013 og artikkel 7 i delegert forordning (EU) 

nr. 1322/2014 skal produksjonssamsvar for motorer kontrolleres i samsvar med bestemmelsene i artikkel 26 i forordning 

(EU) 2016/1628 og artikkel 3 i delegert forordning (EU) 2017/654. 

2. Merking 

2.1. Motoren skal være påført en lovfestet merking i samsvar med vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504. 

3. Overvåking av utslipp fra motorer i bruk 

3.1. Motorprodusenter skal oppfylle kravene til overvåking av utslipp fra motorer i bruk fastsatt i artikkel 19 i forordning (EU) 

2016/1628 og delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/655(1). 

4. Montering av motoren i kjøretøyet 

4.1. Motoren som er montert i et jordbruks- og skogbrukskjøretøy, skal ha samme ytelse med hensyn til utslipp av 

forurensende stoffer som ved typegodkjenningen. 

4.2. Monteringen av motoren i et jordbruks- og skogbrukskjøretøy skal oppfylle kravene oppført i opplysningene og 

veiledningen som motorprodusenten skal gi kjøretøyprodusenten, som fastsatt i nr. 4.3. 

4.3. Motorprodusenten skal gi kjøretøyprodusenten alle opplysninger og all veiledning for å sikre at motoren er i samsvar med 

den godkjente motortypen når den er montert i kjøretøyet. Veiledning for dette formål skal være tydelig angitt for 

kjøretøyprodusenten i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 43 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1628 og artikkel 17 i 

delegert forordning (EU) 2017/654. 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/655 av 19. desember 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1628 med hensyn til overvåking av utslipp av forurensende gasser fra forbrenningsmotorer i bruk som er montert i ikke-veigående 

mobile maskiner (EUT L 102 av 13.4.2017, s. 334). 
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5. Motorprodusenten skal stille til rådighet for kjøretøyprodusenten alle relevante opplysninger og all nødvendig veiledning 

som er beregnet på sluttbrukeren, som fastsatt i artikkel 43 nr. 3 og 4 i forordning (EU) 2016/1628 og artikkel 18 i 

delegert forordning (EU) 2017/654. 

6. Forebygging av ulovlige inngrep 

6.1. Motorprodusenter skal anvende bestemmelsene om tekniske opplysninger fastsatt i vedlegg X til gjennomførings-

forordning (EU) 2017/656 for å forebygge ulovlige inngrep. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Krav med hensyn til utvendige lydutslipp 

1. Tillatte utvendige lydnivåer 

1.1. Måleinstrumentene, herunder mikrofoner, kabler og vindskjerm, skal oppfylle kravene til instrumenter i klasse 1 

fastsatt i IEC 61672-1:2013. Filtrene skal oppfylle kravene til instrumenter i klasse 1 angitt i IEC 61260:1995. 

1.2. Forhold under måling 

1.2.1. Målingene skal utføres på et ulastet jordbruks- og skogbrukskjøretøy i driftsferdig stand i frie omgivelser med så lite 

støy som mulig (omgivelses- og vindstøy skal være minst 10 dB (A) under det utvendige lydnivået som måles). 

1.2.2. Målestedet kan for eksempel være en åpen plass med en radius på 50 meter der den midterste delen, en radius på 

minst 20 meter, skal være tilnærmet horisontal; plassen kan ha et dekke av betong, asfalt eller lignende materiale, og 

den skal ikke være dekket av løs snø, høyt gress, løs jord eller aske. 

1.2.3. Testbanens overflate skal være av en slik art at den ikke forårsaker overdreven dekkstøy. Dette kravet gjelder bare 

for måling av utvendig lydnivå fra jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i bevegelse. 

1.2.4. Målingene skal utføres i fint vær med lite vind. Det er bare kontrolløren som leser av måleapparatet, som skal 

oppholde seg i nærheten av jordbruks- og skogbrukskjøretøyet eller mikrofonen, fordi tilskuere som befinner seg i 

nærheten av jordbruks- og skogbrukskjøretøyet eller mikrofonen kan påvirke avlesningene på måleapparatet. 

Kraftige utslag på viseren som helt tydelig ikke har noen forbindelse med det generelle lydnivået, skal ikke tas i 

betraktning under avlesingen. 

1.3. Målemetode 

1.3.1. Måling av utvendig lydnivå fra jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i bevegelse 

1.3.1.1. Det skal utføres minst to målinger på hver side av jordbruks- og skogbrukskjøretøyet. Det kan foretas foreløpige 

målinger med tanke på innstilling av måleapparatet, men disse målingene skal ikke tas i betraktning. 

1.3.1.2. Mikrofonen skal plasseres 1,2 meter over bakken og 7,5 meter fra jordbruks- og skogbrukskjøretøyets midtlinje CC, 

målt langs linjen PP′ vinkelrett på denne midtlinjen (figur 1). 

1.3.1.3. To linjer AA′ og BB′ som er parallelle med linje PP′ og plassert henholdsvis 10 meter foran og 10 meter bak denne 

linjen, skal avmerkes på testbanen. Jordbruks- og skogbrukskjøretøyene skal kjøre mot linje AA′ med konstant 

hastighet, som angitt nedenfor. Så trykkes gasspedalen helt ned så fort som mulig og holdes i denne stillingen til 

jordbruks- og skogbrukskjøretøyenes bakpart krysser linjen BB′; gasspedalen slippes deretter så raskt som mulig. 

Dersom jordbruks- og skogbrukskjøretøyet har tilhenger, skal det ikke tas hensyn til den når linjen BB′ krysses. 

1.3.1.4. Det høyeste målte lydnivået registreres som resultat.  
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Figur 1 

 

1.3.1.5. Den jevne hastigheten før kjøretøyet nærmer seg linje AA’ skal være ¾ av høyeste konstruksjonshastighet (vmax) 

som angitt av produsenten, som kan oppnås på høyeste gir, beregnet ved bruk på vei. 

1.3.1.6. Tolking av resultatene 

1.3.1.6.1. For å ta hensyn til unøyaktigheter ved måleapparatene skal resultatet for hver måling bestemmes ved at 1 dB(A) 

trekkes fra måleresultatet. 

1.3.1.6.2. Målingene skal anses gyldige dersom forskjellen mellom to påfølgende målinger på samme side av jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyet ikke overskrider 2 dB(A). 

1.3.1.6.3. Det høyeste målte lydnivået skal utgjøre prøvingsresultatet. Dersom denne verdien er minst 1 dB(A) høyere enn det 

høyeste tillatte lydnivået for den gruppen jordbruks- og skogbrukskjøretøyer som prøves, skal det foretas to nye 

målinger. Tre av de fire måleresultatene som oppnås ved denne metoden, skal ligge innenfor de fastsatte grensene. 

1.3.2. Måling av utvendig lydnivå på stillestående jordbruks- og skogbrukskjøretøyer 

1.3.2.1. Plassering av lydmåler 

Målingene skal utføres i punkt X (vist i figur 2) i en avstand av 7 meter fra jordbruks- og skogbrukskjøretøyets 

nærmeste overflate. Mikrofonen skal plasseres 1,2 meter over bakken. 

1.3.2.2. Antall målinger: Det skal utføres minst to målinger.  

Mikrofon Mikrofon 
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1.3.2.3. Prøvingsforhold for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer 

1.3.2.3.1. En motor i et jordbruks- og skogbrukskjøretøy uten turtallsregulator skal gå på ¾ av det turtallet der motoren ifølge 

produsenten av jordbruks- og skogbrukskjøretøyet har størst nettoeffekt. Motorens turtall skal måles ved hjelp av et 

uavhengig instrument, som for eksempel et rulledynamometer eller en turteller. Dersom motoren er utstyrt med en 

turtallsregulator som hindrer motoren i å overstige det turtallet som gir størst nettoeffekt, skal den gå med det 

høyeste turtallet som regulatoren tillater. 

1.3.2.3.2. Motoren skal ha normal arbeidstemperatur før målingene begynner. 

1.3.2.4. Tolking av resultatene 

1.3.2.4.1. Alle utvendige lydnivåer som er avlest og registrert, skal føres i rapporten. Motorturtallet skal registreres i samsvar 

med bestemmelsene i artikkel 8. Jordbruks- og skogbrukskjøretøyets last skal også registreres. 

1.3.2.4.2. Målingene skal anses gyldige dersom forskjellen mellom to påfølgende målinger på samme side av jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyet ikke overskrider 2 dB(A). 

1.3.2.4.3. Den høyeste verdien som ble målt, skal registreres som resultat. 

1.3.3. Bestemmelser om prøving av utvendig lydnivå for kjøretøyer i gruppe C med beltekjeder i bevegelse 

For jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i gruppe C som er utstyrt med beltekjeder, skal støy i bevegelse måles på 

ulastede kjøretøyer i driftsferdig stand ved en konstant hastighet på 5 km/t (+/– 0,5 km/t), med motoren ved 

nominelt turtall over et lag med fuktig sand som angitt i nr. 5.3.2 i ISO 6395:2008. Mikrofonen skal plasseres i 

samsvar med bestemmelsene i nr. 1.3.1. Målt støyverdi skal registreres i prøvingsrapporten. 

2. Eksosanlegg (lyddemper) 

2.1. Dersom jordbruks- og skogbrukskjøretøyer er utstyrt med en innretning som skal dempe eksosstøyen (lyddemper), 

får kravene i dette nummer anvendelse. Dersom motorens innsuging er utstyrt med luftfilter som er nødvendig for å 

sikre samsvar med tillatt lydnivå, skal luftfilteret regnes som en del av lyddemperen, og kravene i dette nr. 2 får 

anvendelse også på dette filteret. 

Eksosrøret skal være plassert slik at eksosen ikke kan trenge inn i førerhuset. 

Figur 2 

Målepunkter for stillestående jordbruks- og skogbrukskjøretøyer 
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2.2. En tegning av eksosanlegget skal være vedlagt jordbruks- og skogbrukskjøretøyets typegodkjenningsdokument. 

2.3. Lyddemperen skal være merket med en merke- og typebetegnelse som er lett å lese og ikke kan slettes. 

2.4. Absorberende fibermateriale skal brukes i lyddempere bare dersom følgende krav er oppfylt: 

2.4.1. De delene av lyddemperen der gass strømmer gjennom, skal ikke inneholde absorberende fibermateriale. 

2.4.2. Egnede innretninger skal sørge for at det absorberende fibermaterialet holdes på plass i hele lyddemperens levetid. 

2.4.3. Det absorberende fibermaterialet skal tåle en temperatur som er minst 20 % høyere enn den driftstemperaturen (ºC) 

som kan forekomme i den delen av lyddemperen der det finnes absorberende fibermateriale. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/977 

av 7. juli 2020 

om unntak fra forordning (EF) nr. 889/2008 og (EF) nr. 1235/2008 med hensyn til kontroll av 

produksjonen av økologiske produkter som følge av covid-19-pandemien(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 28 nr. 6, artikkel 30 nr. 2 tredje ledd og  

artikkel 38 bokstav c), d) og e), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Covid-19-pandemien og de omfattende bevegelsesrestriksjonene som medlemsstatene og tredjestater har innført i form 

av nasjonale tiltak, utgjør en ekstraordinær og hittil usett utfordring for medlemsstatene og driftsansvarlige når det 

gjelder å gjennomføre kontrollene angitt i forordning (EF) nr. 834/2007 og kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008(2) 

og (EF) nr. 1235/2008(3). 

2) På grunnlag av opplysninger mottatt fra medlemsstatene er det nødvendig å fravike visse bestemmelser i forordning 

(EF) nr. 889/2008 og (EF) nr. 1235/2008. 

3) Når det gjelder offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som hører inn under virkeområdet for 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625(4), kan medlemsstatene i henhold til Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) 2020/466(5) anvende midlertidige tiltak fram til 1. august 2020 for å begrense risikoer for 

menneskers og dyrs helse, plantehelsen og dyrevelferden på grunn av de særlige omstendighetene knyttet til covid-19.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 217 av 8.7.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 124/2020 av  

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 av 5. september 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med hensyn til økologisk produksjon, merking og 

kontroll (EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1). 

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

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

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som 

gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og 

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

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 av 30. mars 2020 om midlertidige tiltak for å begrense risikoer for menneskers 

og dyrs helse, plantehelsen og dyrevelferden under visse alvorlige uregelmessigheter i medlemsstatenes kontrollsystemer på grunn av 

koronavirussykdom (covid-19) (EUT L 98 av 31.3.2020, s. 30). 
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4) Flere medlemsstater og berørte parter har underrettet Kommisjonen om at disse restriksjonene og de uregelmessighetene 

de medfører, gjør det vanskelig å kontrollere integriteten til økologiske produkter. Fysiske kontroller som gjennomføres 

som ledd i en offentlig kontroll, innebærer vanligvis at vedkommende myndigheters personale, eller, dersom det er 

relevant, kontrollmyndighetene eller kontrollorganene har behov for å besøke driftsansvarlige og/eller foreta lengre 

reiser. Ettersom reiser og fysisk kontroll for tiden ikke er tillatt eller er sterkt begrenset som følge av nasjonale tiltak, bør 

vedkommende myndighet, eller, dersom det er relevant, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet i et visst tidsrom i 

stedet gis mulighet til å basere kontrollen på dokumentkontroll og til å benytte ethvert tilgjengelig fjernkommuni-

kasjonsmiddel. For driftsansvarlige som utgjør en lav risiko i henhold til vedkommende myndighets risikovurdering, 

eller, dersom det er relevant, kontrollmyndighetens eller kontrollorganets risikovurdering, som fastsatt i artikkel 27 nr. 3 

i forordning (EF) nr. 834/2007, bør den fysiske kontrollen erstattes med slik dokumentkontroll. I tillegg har de årlige 

kontrollbesøkene blitt forsinket som følge av bevegelsesrestriksjonene, noe som gjør det vanskelig for vedkommende 

myndighet, eller, dersom det er relevant, kontrollmyndighetene eller kontrollorganene å oppfylle sine forpliktelser til å 

gjennomføre ytterligere vilkårlige besøk, uanmeldte inspeksjoner og prøvetaking hos driftsansvarlige med en bestemt 

risikoprofil. 

5) Driftsansvarlige bør fortsatt kunne søke deltakelse i ordningen for økologisk produksjon. I påvente av at den normale 

kontrollvirksomheten gjenopptas når de nasjonale tiltakene knyttet til covid-19-pandemien oppheves, bør imidlertid 

vedkommende myndighet, eller, dersom det er relevant, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet tillates å utsette 

gjennomføringen av den fysiske kontrollen og basere seg på dokumentkontroll, herunder kontroller utført med 

tilgjengelige fjernkommunikasjonsmidler, inntil virksomheten kan gjenopptas. 

6) Det er svært viktig at det fortsatt foretas undersøkelser i rett tid ved mistanke om overtredelser og uregelmessigheter 

knyttet til reglene for økologisk produksjon. Det bør derfor fastsettes at slike undersøkelser skal foretas med de midler 

som er tilgjengelige, og at kontrollmyndighetene og kontrollorganene kan gjennomføre den fysiske kontrollen på et 

senere tidspunkt. 

7) Bevegelsesrestriksjonene som medlemsstatene har innført som følge av covid‐ 19-pandemien, er for øyeblikket til 

hinder for rettidig kommunikasjon mellom medlemsstatene, mellom kontrollorganene og medlemsstatene og mellom 

medlemsstatene og Kommisjonen om de undersøkelsene som er foretatt for å fastslå årsaken til de uregelmessighetene 

eller overtredelsene som er påvist. Visse frister bør derfor forlenges. 

8) De bevegelsesrestriksjonene som nå pålegges av medlemsstatene som følge av covid‐ 19-pandemien, kan også påvirke 

vedkommende myndigheters mulighet til å foreta den årlige inspeksjonen av kontrollorganene som har fått delegert 

kontrolloppgaver. Det bør presiseres at en vedkommende myndighet midlertidig kan utøve sitt tilsyn gjennom revisjoner 

i stedet. 

9) En følge av tiltakene som er innført for å beskytte menneskers helse, er også at de strenge restriksjonene i 

transportsektoren berører budtjenestene som sørger for levering av trykte, undertegnede papirversjoner av 

kontrollsertifikatene som kreves for importerte sendinger. Det er derfor nødvendig å fravike de relevante bestemmelsene 

i forordning (EF) nr. 1235/2008 med hensyn til kravet om papirutgaver av kontrollsertifikater. 

10) Denne forordningen bør få anvendelse fram til utgangen av september 2020. Det bør imidlertid tillates at relevante 

fysiske kontroller hos driftsansvarlige som utgjør en lav risiko i henhold til vedkommende myndighets risikovurdering, 

eller, dersom det er relevant, kontrollmyndighetens eller kontrollorganets risikovurdering, som fastsatt i artikkel 27 nr. 3 

i forordning (EF) nr. 834/2007, erstattes med dokumentkontroll fram til utgangen av desember 2020. På bakgrunn av de 

opplysningene som er mottatt fra flere medlemsstater. bør det fastsettes at denne forordningen får anvendelse med 

tilbakevirkende kraft fra 1. mars 2020. Dessuten skal antall prøvetakinger, ytterligere vilkårlige besøk og uanmeldte 

inspeksjoner beregnes for hele 2020. Denne forordningen bør derfor tre i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den 

europeiske unions tidende. 

11) Etter utbruddet av covid-19-pandemien i Kina innførte landet reiserestriksjoner som har vært gjeldende siden 

begynnelsen av januar 2020. Det bør derfor fastsettes en tidligere anvendelsesdato for kontrollvirksomhet utført i Kina. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for økologisk produksjon.  
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Unntak fra forordning (EF) nr. 889/2008 

1. Dersom det som følge av nasjonale tiltak knyttet til covid-19-pandemien er innført bevegelsesrestriksjoner, kan den 

fysiske kontrollen hos driftsansvarlige med økologisk produksjon, når kontrollen gjennomføres som ledd i den årlige 

inspeksjonen og med sikte på fornyelse av underlagsdokumentene, som unntak fra artikkel 65 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 889/2008 erstattes med dokumentkontroll for driftsansvarlige som utgjør en lav risiko i henhold til vedkommende 

myndighets risikovurdering, eller, dersom det er relevant, kontrollmyndighetens eller kontrollorganets risikovurdering, som 

fastsatt i artikkel 27 nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/2007. Dokumentkontrollen av driftsansvarlige som utgjør en lav risiko i 

henhold til vedkommende myndighets risikovurdering, eller, dersom det er relevant, kontrollmyndighetens eller kontroll-

organets risikovurdering, som fastsatt i artikkel 27 nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/2007, kan om nødvendig også utføres med 

ethvert tilgjengelig fjernkommunikasjonsmiddel. 

2. Dersom det som følge av nasjonale tiltak knyttet til covid-19-pandemien er innført bevegelsesrestriksjoner, skal den 

fysiske kontrollen nevnt i artikkel 65 nr. 1 i forordning (EF) nr. 889/2008 hos andre driftsansvarlige enn dem som er nevnt i  

nr. 1 i denne artikkelen, også hos driftsansvarlige som ønsker å delta i ordningen for økologisk produksjon for første gang, og i 

alle andre tilfeller, for eksempel ved anerkjennelse med tilbakevirkende kraft, gjennomføres så snart kontroll- og sertifiserings-

virksomheten kan gjenopptas i de berørte medlemsstatene og i den berørte tredjestaten, dvs. når de nasjonale tiltakene knyttet til 

covid-19-pandemien oppheves. Inntil da kan dokumentkontrollen som utføres som ledd i den årlige inspeksjonen og med sikte 

på utstedelse og fornyelse av underlagsdokumentene til driftsansvarlige med økologisk produksjon, og anerkjennelse med 

tilbakevirkende kraft, om nødvendig også utføres med ethvert tilgjengelig fjernkommunikasjonsmiddel. 

3. Som unntak fra artikkel 65 nr. 2 i forordning (EF) nr. 889/2008 skal det antallet prøver som hvert år tas og analyseres av 

kontrollorganet eller kontrollmyndigheten, utgjøre minst 2 % av det antall driftsansvarlige som er underlagt deres kontroll. 

4. Som unntak fra artikkel 92a nr. 4 annet ledd annet punktum i forordning (EF) nr. 889/2008 skal svaret på en melding om 

produkter som ikke oppfyller kravene, nevnt i samme punktum, sendes innen 60 kalenderdager fra datoen for den opprinnelige 

meldingen. 

5. Som unntak fra artikkel 92c nr. 2 annet ledd bokstav b) i forordning (EF) nr. 889/2008 skal ytterligere vilkårlige 

kontrollbesøk som gjennomføres i samsvar med artikkel 65 nr. 4 i nevnte forordning, omfatte 5 % av de driftsansvarlige som 

omfattes av kontrakt, i samsvar med risikokategorien. 

6. Som unntak fra artikkel 92c nr. 2 annet ledd bokstav c) i forordning (EF) nr. 889/2008 skal minst 5 % av alle inspeksjoner 

og besøk som gjennomføres i samsvar med artikkel 65 nr. 1 og 4, være uanmeldte. 

7. Som unntak fra artikkel 92e i forordning (EF) nr. 889/2008 kan den «årlige inspeksjonen» av kontrollorganet nevnt i 

samme artikkel, og som er planlagt fram til 30. september 2020, erstattes med en «årlig tilsynsrevisjon» som også kan utføres 

med ethvert tilgjengelig fjernkommunikasjonsmiddel, så lenge nasjonale nødtiltak knyttet til covid-19-pandemien i den berørte 

medlemsstaten hindrer vedkommende myndighet i å foreta inspeksjonen. 

Artikkel 2 

Unntak fra forordning (EF) nr. 1235/2008 

1. Som unntak fra artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1235/2008 skal kontrollsertifikatet utstedes av vedkommende 

kontrollmyndighet eller kontrollorgan, som legger inn all nødvendig informasjon og validerer rubrikk 18 i TRACES (Trade 

Control and Expert System). Det skal påtegnes av vedkommende myndighet i den berørte medlemsstaten ved at myndigheten 

validerer rubrikk 20 i TRACES, og sertifikatet skal fylles ut av den første mottakeren i TRACES. 

2. Som unntak fra artikkel 13 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1235/2008 skal vedkommende myndighet i den berørte 

medlemsstaten ved verifisering av en sending påtegne kontrollsertifikatet ved å validere rubrikk 20 i TRACES. 

3. Som unntak fra artikkel 15 nr. 4 første ledd annet punktum i forordning (EF) nr. 1235/2008 skal svaret på en melding om 

produkter som ikke oppfyller kravene, nevnt i samme punktum, sendes innen 60 kalenderdager fra datoen for den opprinnelige 

meldingen. 
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Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. mars 2020 til 30. september 2020. 

Artikkel 1 nr. 1 får imidlertid anvendelse fra 1. mars 2020 til 31. desember 2020. 

Artikkel 1 nr. 3, artikkel 1 nr. 5 og artikkel 1 nr. 6 får anvendelse fra 1. januar 2020 til 31. desember 2020. 

Når det gjelder kontrollvirksomhet utført i Kina, får denne forordningen anvendelse fra 1. januar 2020 til 30. september 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 7. juli 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1976 

av 25. november 2019 

om tillatelse til å bringe fenylkapsaicin i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2015/2283 fastsetter at bare nye næringsmidler som er godkjent og oppført på EU-listen, kan bringes i 

omsetning i Unionen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2) om opprettelse av en EU-liste over godkjente nye 

næringsmidler ble vedtatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

3) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen treffe beslutning om at et nytt næringsmiddel 

godkjennes og kan bringes i omsetning i Unionen, og om ajourføring av EU-listen. 

4) Selskapet aXichem AB («søkeren») innga 7. februar 2018 en søknad til Kommisjonen om å bringe fenylkapsaicin 

framstilt ved kjemisk syntese i omsetning i Unionen som et nytt næringsmiddel i henhold til artikkel 10 nr. 1 i 

forordning (EU) 2015/2283. Søknaden gjelder bruk av fenylkapsaicin i næringsmidler til spesielle medisinske formål 

som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013(3), unntatt næringsmidler til spedbarn, småbarn 

og barn under 11 år og i kosttilskudd som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF(4) beregnet på 

befolkningen generelt over 11 år. 

5) Søkeren har også inngitt en søknad til Kommisjonen om beskyttelse av eiendomsrettsbelagte data for en rekke studier 

som er framlagt til støtte for søknaden, det vil si en studie in vivo av opptak, spredning, stoffskifte og utskilling (ADME) 

med fenylkapsaicin på rotter(5), en in vivo ADME-studie med kapsaicin på rotter(6), et bakterielt tilbakemutasjonsforsøk 

med fenylkapsaicin(7), et in vitro mikrokjerneforsøk med fenylkapsaicin på pattedyrceller(8), en 90 dagersstudie av oral 

toksisitet hos Wistar-rotter med fenylkapsaicin(9) og en TRPV1-aktiveringstest med bruk av HEK293-cellelinjen med 

fenylkapsaicin og kapsaicin(10). 

6) Kommisjonen rådførte seg med Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten»)  

27. august 2018 og ba den om å foreta en vurdering av fenylkapsaicin som et nytt næringsmiddel i samsvar med artikkel 

10 nr. 3 i forordning (EU) 2015/2283.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 308 av 29.11.2019, s. 40, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2020 av  

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til 

spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 

96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning (EF) 

nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd (EUT 

L 183 av 12.7.2002, s. 51). 

(5) Feng et al. 2012a (ikke offentliggjort). 

(6) Feng et al. 2012b (ikke offentliggjort). 

(7) Schreib 2015 (ikke offentliggjort). 

(8) Donath 2016 (ikke offentliggjort). 

(9) Stiller 2016 (ikke offentliggjort). 

(10) Yang og Dong 2015 (ikke offentliggjort). 
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7) Myndigheten vedtok 15. mai 2019 den vitenskapelige uttalelsen «Safety of Phenylcapsaicin as a novel food pursuant to 

Regulation (EU) 2015/2283»(11). Den vitenskapelig uttalelsen er i samsvar med kravene i artikkel 11 i forordning (EU) 

2015/2283. 

8) I uttalelsen konkluderte Myndigheten med at fenylkapsaicin er trygt under de foreslåtte bruksvilkårene. Den 

vitenskapelige uttalelsen gir derfor tilstrekkelige grunnlag til å fastslå at fenylkapsaicin med de foreslåtte 

bruksområdene og grenseverdiene, når det brukes i næringsmidler til spesielle medisinske formål unntatt næringsmidler 

til spedbarn og småbarn og barn under 11 år, og når det brukes i kosttilskudd beregnet på befolkningen generelt over 11 

år, er i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. 

9) I sin uttalelse om fenylkapsaicin anså Myndigheten at data fra in vivo ADME-studien med fenylkapsaicin på rotter, in 

vivo ADME-studien med kapsaicin på rotter, det bakterielle tilbakemutasjonsforsøket med fenylkapsaicin, in vitro 

mikrokjerneforsøket med fenylkapsaicin på pattedyrceller, 90-dagersstudien av oral toksisitet hos rotter med 

fenylkapsaicin og TRPV1-aktiveringstesten med bruk av HEK293-cellelinjen med fenylkapsaicin og kapsaicin utgjorde 

grunnlaget for å fastslå tryggheten ved det nye næringsmiddelet. Det anses derfor at det ikke ville være mulig å trekke 

konklusjoner om hvorvidt fenylkapsaicin er trygt, uten opplysningene fra rapporten om disse studiene. 

10) Etter å ha mottatt myndighetens uttalelse anmodet Kommisjonen søkeren om å presisere begrunnelsen som ble gitt med 

hensyn til deres data som var omfattet av eiendomsrett fra in vivo ADME-studien med fenylkapsaicin på rotter, in vivo 

ADME-studien med kapsaicin på rotter, det bakterielle tilbakemutasjonsforsøket med fenylkapsaicin, in vitro 

mikrokjerneforsøkene med fenylkapsaicin på pattedyrceller, 90-dagersstudien av oral toksisitet med fenylkapsaicin hos 

rotter og TRPV1-aktiveringstesten med bruk av HEK293-cellelinjen med fenylkapsaicin og kapsaicin og for å klargjøre 

sitt krav til enerett til å kunne vise til disse rapportene og studiene, som nevnt i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) 

2015/2283. 

11) Søkeren har erklært at selskapet på det tidspunktet da søknaden ble inngitt, hadde eiendomsrett eller enerett til å kunne 

vise til studien i henhold til nasjonal lovgivning, og at tredjeparter derfor ikke hadde lovlig tilgang til eller anledning til 

å bruke disse studiene. 

12) Kommisjonen vurderte alle opplysninger framlagt av søkeren og anså at oppfyllelsen av kravene fastsatt i artikkel 26 

nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 var tilstrekkelig dokumentert av søkeren. Dataene fra studiene som inngår i søkerens 

dokumentasjon, og som dannet grunnlaget for Myndighetens konklusjon om at det nye næringsmiddelet er trygt og for 

at fenylkapsaicin er trygt, og som var nødvendig for Myndighetens vurdering av det nye næringsmiddelet, bør derfor 

ikke brukes av Myndigheten til fordel for en etterfølgende søker i et tidsrom på fem år fra datoen for ikrafttredelse av 

denne forordning. Som følge av dette bør omsetning i Unionen av det nye næringsmiddelet som godkjennes ved denne 

forordning, være begrenset til søkeren i et tidsrom på fem år. 

13) At godkjenningen av fenylkapsaicin og retten til å vise til studiene i søkerens dokumentasjon begrenses utelukkende til 

søkeren, er imidlertid ikke til hinder for at andre søkere kan søke om tillatelse til å bringe det samme nye 

næringsmiddelet i omsetning, forutsatt at søknaden deres er basert på lovlig innhentede opplysninger til støtte for 

godkjenning i henhold til denne forordningen. 

14) Direktiv 2002/46/EF fastsetter krav til kosttilskudd. Bruken av fenylkapsaicin bør godkjennes uten at det berører nevnte 

direktiv. 

15) Forordning (EU) nr. 609/2013 fastsetter krav til næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til spesielle 

medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll. Bruken av fenylkapsaicin bør godkjennes uten at det 

berører nevnte forordning. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

1. Fenylkapsaicin som angitt i vedlegget til denne forordningen skal oppføres på EU-listen over godkjente nye nærings-

midler opprettet ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470.  

  

(11) EFSA Journal 2019;17(6):5718. 
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2. I et tidsrom på fem år fra datoen for ikrafttredelse av denne forordningen gis bare søkeren 

Selskap: aXichem AB 

Adresse: Södergatan 26, SE 211 34, Malmö, Sverige, 

tillatelse til å bringe det nye næringsmiddelet nevnt i nr. 1 i omsetning i Unionen, med mindre en etterfølgende søker får 

godkjent det nye næringsmiddelet uten henvisning til de opplysningene som vernes i henhold til artikkel 2, eller etter avtale 

med aXichem AB. 

3. Posten på EU-listen nevnt i nr. 1 skal inneholde de vilkårene for bruk og kravene til merking som er fastsatt i vedlegget til 

denne forordningen. 

4. Godkjenningen fastsatt i denne artikkelen berører ikke bestemmelsene i forordning (EU) nr. 609/2013 og direktiv 

2002/46/EF. 

Artikkel 2 

Studiene og rapportene som inngår i søknadsdokumentasjonen, som ligger til grunn for Myndighetens vurdering av det nye 

næringsmiddelet nevnt i artikkel 1, og som søkeren hevder oppfyller kravene fastsatt i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) 

2015/2283, skal ikke brukes til fordel for en etterfølgende søker i et tidsrom på fem år fra datoen for ikrafttredelse av denne 

forordning uten samtykke fra aXichem AB. 

Artikkel 3 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 4 

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

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

Utferdiget i Brussel 25. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

  



   

 

N
r. 9

/5
2
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

4
.2

.2
0
2

1
 

 

VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 gjøres følgende endringer: 

1) Følgende post innsettes i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt 

næringsmiddel 
Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet 

Andre særlige krav til 

merking 
Andre krav Vern av personopplysninger 

«Fenylkapsaicin 

Angitt næring-

smiddelkategori 

Øvre grenseverdier 

Betegnelsen på det nye 

næringsmiddelet på  

merkingen av 

næringsmidler som 

inneholder det, skal være 

«fenylkapsaicin». 

 Godkjent 19. desember 2019. Denne oppføringen er 

basert på vitenskapelig dokumentasjon og vitenska-

pelige data som er omfattet av eiendomsrett og vernet i 

samsvar med artikkel 26 i forordning (EU) 2015/2283. 

Søker: aXichem AB, Södergatan 26, SE 211 34, Malmö 

Sverige. I tidsrommet som opplysningsvernet gjelder 

for, er det nye næringsmiddelet fenylkapsaicin godkjent 

for omsetning i Unionen bare av aXichem AB, med 

mindre en etterfølgende søker får godkjent det nye 

næringsmiddelet uten henvisning til den vitenskapelige 

dokumentasjonen underlagt eiendomsrett eller de 

vitenskapelige opplysningene som er vernet i samsvar 

med artikkel 26 i forordning (EU) 2015/2283, eller etter 

avtale med aXichem AB.» 

Næringsmidler til spesielle 

medisinske formål som 

definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013, unntatt nærings-

midler til spedbarn, småbarn 

og barn under 11 år. 

2,5 mg/dag 

Kosttilskudd som definert i 

direktiv 2002/46/EF beregnet 

på befolkningen generelt, 

unntatt barn under 11 år. 

2,5 mg/dag 

2) Følgende post innsettes i tabell 2 («Spesifikasjoner») i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

«Fenylkapsaicin 

Beskrivelse/definisjon: 

Fenylkapsaicin (N-[(4-hydroksy-3-metoksyfenyl)metyl]-7-fenylhept-6-ynamid, C21H23NO3, CAS-nr.: 848127-67-3), er framstilt kjemisk via en totrinns 

synteseprosess der det første trinnet innebærer produksjon av intermediær acetylensyre gjennom en reaksjon mellom fenylacetylen og et karboksylsyrederivat, og 

der det andre trinnet en serie reaksjoner mellom intermediær acetylensyre og vanillylaminderivat for å produsere fenylkapsaicin. 

Egenskaper/sammensetning: 

Renhet( % av tørrstoff): ≥ 98 % 

Vanninnhold: ≤ 0,5 % 

Samlet mengde biprodukter som stammer fra syntesen i produksjonen: ≤ 1,0 % 

N,N-dimetylformamid: ≤ 880 mg/kg 

Diklormetan: ≤ 600 mg/kg 

Dimetoksyetan: ≤ 100 mg/kg 

Etylacetat: ≤ 0,5 % 

Andre løsemidler: ≤ 0,5 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Tungmetaller: 

Bly: ≤ 1,0 mg/kg 

Kadmium: ≤ 1,0 mg/kg 

Kvikksølv: ≤ 0,1 mg/kg 

Arsen: ≤ 1,0 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet kimtall: ≤ 10 KDE/g 

Koliforme bakterier: ≤ 10 KDE/g 

Escherichia coli: Ikke påvist i 10 g 

Salmonella sp.: Ikke påvist i 10 g 

Gjær og mugg: ≤ 10 KDE/g 

KDE: Kolonidannende enheter» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1979 

av 26. november 2019 

om tillatelse til å bringe en blanding av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose i omsetning som et nytt 

næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2015/2283 fastsetter at bare nye næringsmidler som er godkjent og oppført på EU-listen, kan bringes i 

omsetning i Unionen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2), som oppretter en EU-liste over godkjente nye 

næringsmidler, ble vedtatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

3) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen treffe beslutning om at et nytt næringsmiddel 

godkjennes og kan bringes i omsetning i Unionen, og om ajourføring av EU-listen. 

4) Den 30. april 2018 framsatte selskapet Glycom A/S («søkeren») en anmodning til Kommisjonen i henhold til artikkel 10 

nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 om å bringe en blanding av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose («2'-FL/DFL»), 

framstilt ved mikrobiell gjæring med en genmodifisert stamme av Escherichia coli stamme K12 DH1, i omsetning i 

Unionen som et nytt næringsmiddel. Søkeren anmodet om bruk av 2'-FL/DFL i ikke-aromatiserte pasteuriserte og 

steriliserte melkeprodukter, aromatiserte og ikke-aromatiserte syrnede melkebaserte produkter, herunder 

varmebehandlede produkter, kornstenger, aromatiserte drikker, morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger og 

bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat til spedbarn og småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske 

formål og totale kosterstatninger for vektkontroll som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 609/2013(3), og kosttilskudd som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF(4) beregnet på 

befolkningen generelt, unntatt spedbarn.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 308 av 29.11.2019, s. 62, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2020 av 

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til 

spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 

96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning (EF) 

nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd (EFT 

L 183 av 12.7.2002, s. 51). 

2021/EØS/9/10 
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5) Den 30. april 2018 framsatte søkeren dessuten en anmodning til Kommisjonen om vern av opplysninger som er underlagt 

eiendomsrett for en rekke studier framlagt til støtte for søknaden, det vil si analyserapportene som er omfattet av 

eiendomrett om struktursammenligning via kjernemagnetisk resonans («NMR») av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose 

framstilt ved bakteriegjæring med 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose som forekommer naturlig i morsmelk(5), detaljerte 

karakteriseringsdata om produksjonen bakteriestammer og deres sertifikater(6)(7), spesifikasjoner for råstoffer og tekniske 

hjelpestoffer(8), sertifikater for analyser av ulike 2'-FL/DFL-partier(9), analysemetoder og valideringsrapporter(10), 2'-

FL/DFL-stabilitetsrapporter(11) laboratorieakkrediteringsbeviser(12), vurderingsrapporter om 2'-FL/DFL-inntak(13), 

oversiktstabell over statistisk signifikante observasjoner i toksisitetsstudier(14), tilbakemutasjonsforsøk på bakterier med 2'-

FL/DFL(15), et in vitro-mikrokjerneforsøk på pattedyrcelle med 2'-FL/DFL(16), en 14-dagers studie på oral toksisitet på 

nyfødte rotter med 2'-FL/DFL(17), en 90-dagers studie på oral toksisitet på nyfødte rotter med 2'-FL/DFL(18), et 

tilbakemutasjonsforsøk på bakterier med 2'-fukosyllaktose («2'-FL»)(19) to in vitro-mikrokjerneforsøk på pattedyrcelle med 

2'-FL(20)(21) og en 90-dagers studie på oral toksisitet hos nyfødte rotter med 2'-FL(22). 

6) Kommisjonen anmodet 29. juni 2018 Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») om å 

foreta en vurdering av 2'-FL/DFL som et nytt næringsmiddel i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) 

2015/2283. 

7) Myndigheten vedtok 15. mai 2019 den vitenskapelige uttalelsen «2'-Fucosyllactose/Difucosyllactose mixture as a novel 

food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283»(23). Den vitenskapelig uttalelsen er i samsvar med kravene i artikkel 11 i 

forordning (EU) 2015/2283. 

8) I uttalelsen konkluderte Myndigheten med at 2'-FL/DFL er trygt under de foreslåtte bruksvilkårene for den foreslåtte 

målpopulasjonen. Derfor gir denne vitenskapelige uttalelsen tilstrekkelig grunnlag til å fastslå at 2'-FL/DFL oppfyller 

kravene i artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 når det brukes i ikke-aromatiserte pasteuriserte og ikke-

aromatiserte steriliserte melkeprodukter, aromatiserte og ikke-aromatiserte syrnede melkeprodukter, herunder 

varmebehandlede produkter, kornstenger, aromatiserte drikker, morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og 

bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske 

formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og i kosttilskudd beregnet på befolkningen generelt, unntatt spedbarn. 

9) I uttalelsen anså Myndigheten at data fra NMR-analysererapportene om struktursammenligning av 2'-fukosyllaktose og 

difukosyllaktose framstilt ved bakteriegjæring med 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose som forekommer naturlig i 

morsmelk, detaljerte karakteriseringsdata om produksjonens bakteriestammer, spesifikasjonene for råstoffer og tekniske 

hjelpestoffer, sertifikater for analyser av ulike 2'-FL/DFL partiene, tilbakemutasjonsforsøk på bakterier med 2'-FL/DFL, 

in vitro-mikrokjerneforsøk på pattedyrceller med 2'-FL/DFL, 90-dagers studie på oral toksisitet hos nyfødte rotter med 

2'-FL/DFL og oversiktstabellen over statistisk signifikante observasjoner i en 90-dagers toksisitetsstudie utgjorde 

grunnlaget for å fastslå tryggheten ved det nye næringsmiddelet. Det anses derfor at det ikke ville vært mulig å trekke 

konklusjoner om hvorvidt 2'-FL/DFL er trygt, uten opplysningene fra rapporten om disse studiene.  

  

(5) Glycom 2018 (ikke offentliggjort). 

(6) Glycom 2018 (ikke offentliggjort). 

(7) Glycom/DSMZ 2018 (ikke offentliggjort). 

(8) Glycom 2018 (ikke offentliggjort). 

(9) Glycom 2018 (ikke offentliggjort). 

(10) Glycom 2018 (ikke offentliggjort). 

(11) Glycom 2018 (ikke offentliggjort). 

(12) Glycom 2018 (ikke offentliggjort). 

(13) Glycom 2018 (ikke offentliggjort). 

(14) Flaxmer 2018 (ikke offentliggjort) og Philips K. R., N. Baldwin, B. Lynch, J. Flaxmer, A. Šoltésová, M. H. Mikš, C. H. Röhrig. 2018. 

«Safety evaluation of the human-identical milk oligosaccharides 2'-fucosyllactose and difucosyllactose». Food and Chemical Toxicology 

120:552-565. 

(15) Šoltésová, 2017 (ikke offentliggjort) og Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology 120:552-565. 

(16) Gilby 2017 (ikke offentliggjort) og Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology 120:552-565. 

(17) Flaxmer 2017 (ikke offentliggjort) og Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology 120:552-565. 

(18) Flaxmer 2018 (ikke offentliggjort) og Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology 120:552-565. 

(19) Verspeek-Rip 2015 (ikke offentliggjort). 

(20) Verbaan 2015a (ikke offentliggjort). 

(21) Verbaan 2015b (ikke offentliggjort). 

(22) Penard 2015 (ikke offentliggjort). 

(23) EFSA Journal 2019;17(6):5717. 



Nr. 9/56 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.2.2021 

 

10) Etter å ha mottatt myndighetens betraktninger anmodet Kommisjonen søkeren om å avklare begrunnelsen som var gitt 

med hensyn til deres NMR-analyserapporter som er omfattet av eiendomsrett om struktursammenligningen av 2'-

fukosyllaktose og difukosyllaktose framstilt ved bakteriegjæring med 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose som 

forekommer naturlig i morsmelk, detaljerte karakteriseringsdata om produksjonens bakteriestammer, spesifikasjoner for 

råstoffer og tekniske hjelpestoffer, sertifikater for analyser av ulike 2'-FL/DFL partier, tilbakemutasjonsforsøk på 

bakterier med 2'-FL/DFL, in vitro-mikrokjerneforsøk på pattedyrceller med 2'-FL/DFL, en 90-dagers studie på oral 

toksisitet hos nyfødte rotter med 2'-FL/DFL og oversiktstabellen over statistisk signifikante observasjoner i 90-dagers 

toksisitetsstudien, og for å presisere deres krav om enerett til å kunne vise til disse rapportene og studiene, som nevnt i 

artikkel 26 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 2015/2283. 

11) Søkeren har erklært at selskapet på det tidspunktet da søknaden ble inngitt, hadde eiendomsrett eller enerett til å kunne 

vise til studiene i henhold til nasjonal lovgivning, og at tredjeparter derfor ikke hadde lovlig tilgang til eller anledning til 

å bruke disse studiene. 

12) Kommisjonen vurderte alle opplysningene framlagt av søkeren, og anså at søkeren i tilstrekkelig grad har dokumentert 

at kravene fastsatt i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 er oppfylt. Derfor bør dataene fra studiene i søkerens 

dokumentasjon som utgjorde grunnlaget for at Myndigheten kunne fastslå tryggheten ved det nye næringsmiddelet og 

for at den kunne trekke sine konklusjoner om tryggheten ved 2'-FL/DFL, og som var en forutsetning for Myndighetens 

vurdering, ikke brukes av Myndigheten til fordel for en etterfølgende søker i et tidsrom på fem år fra datoen for 

ikrafttredelsen av denne forordningen. Følgelig bør retten til å bringe 2'-FL/DFL i omsetning i Unionen begrenses til 

søkeren i dette tidsrommet. 

13) At godkjenningen av 2'-FL/DFL og retten til å vise til studiene i søkerens dokumentasjon begrenses utelukkende til 

søkeren, er imidlertid ikke til hinder for at andre søkere kan søke om tillatelse til å bringe det samme nye 

næringsmiddelet i omsetning, forutsatt at søknaden deres er basert på lovlig innhentede opplysninger til støtte for 

godkjenning i henhold til denne forordningen. 

14) Bruk av 2'-FL/DFL bør godkjennes uten at det berører kravene i forordning (EU) nr. 609/2013 med hensyn til 

næringsmidler beregnet på spedbarn og småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål og totale 

kosterstatninger for vektkontroll. 

15) Bruk av 2'-FL/DFL bør også godkjennes uten at det berører direktiv 2002/46/EF om fastsettelse av krav til kosttilskudd. 

16) Bruk av 2'-FL/DFL bør godkjennes uten at det berører europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av 

17. desember 2013 om opprettelse av en felles markedsordning for landbruksvarer(24) som fastsetter krav til 

landbruksvarer, særlig til melk og melkeprodukter. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

1. 2'-FL/DFL som angitt i vedlegget til denne forordningen skal oppføres på EU-listen over godkjente nye næringsmidler 

opprettet ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

2. I et tidsrom på fem år fra datoen for ikrafttredelse av denne forordningen gis bare den opprinnelige søkeren 

Selskap: Glycom A/S 

Adresse: Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danmark, 

tillatelse til å bringe det nye næringsmiddelet nevnt i nr. 1 i omsetning i Unionen, med mindre en etterfølgende søker får 

godkjent det nye næringsmiddelet uten henvisning til de opplysningene som vernes i henhold til artikkel 2 i denne forordning, 

eller etter avtale med Glycom A/S. 

  

(24) EUT L 347 av 20.12.2013, s. 671. 
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3. Posten på EU-listen nevnt i nr. 1 skal inneholde de vilkårene for bruk og kravene til merking som er fastsatt i vedlegget til 

denne forordningen. 

4. Godkjenningen fastsatt i denne artikkelen berører ikke bestemmelsene i forordning (EU) nr. 609/2013, direktiv 

2002/46/EF og forordning (EU) nr. 1308/2013. 

Artikkel 2 

Studiene og rapportene som inngår i søknadsdokumentasjonen, som ligger til grunn for Myndighetens vurdering av det nye 

næringsmiddelet nevnt i artikkel 1, og som søkeren hevder oppfyller kravene fastsatt i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) 

2015/2283, skal ikke brukes til fordel for en etterfølgende søker i et tidsrom på fem år fra datoen for ikrafttredelse av denne 

forordning uten samtykke fra Glycom A/S. 

Artikkel 3 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 4 

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

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

Utferdiget i Brussel 26. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

  



   

 

N
r. 9

/5
8
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

4
.2

.2
0
2

1
 

 

VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 gjøres følgende endringer: 

1) Følgende post innsettes i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav Vern av opplysninger 

«blanding av 2'-fuko-

syllaktose og 

difukosyllaktose  

(«2'-FL/DFL») 

(mikrobiell kilde) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye nærings-

middelet på merkingen av nærings-

midler som inneholder det, skal 

være «blanding av 2'-fukosyllaktose 

og difukosyllaktose». 

Merkingen av kosttilskudd som 

inneholder blandingen av 2'-

fukosyllaktose og difukosyllaktose, 

skal være påført opplysning om at 

det ikke bør brukes dersom 

morsmelk eller andre næringsmidler 

med tilsatt 2'-fukosyllaktose og/eller 

difukosyllaktose inntas samme dag. 

 Godkjent 19.12.2019. Denne oppføringen 

er basert på vitenskapelig dokumentasjon 

og vitenskapelige data som er omfattet av 

eiendomsrett og vernet i samsvar med 

artikkel 26 i forordning (EU) 2015/2283. 

Søker: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-

2970 Hørsholm, Danmark. I tidsrommet 

som opplysningsvernet gjelder for, er det 

nye næringsmiddelet blanding av 2'-

fukosyllaktose og difukosyllaktose god-

kjent for omsetning i Unionen bare av 

Glycom A/S, med mindre en etterfølgende 

søker får godkjent det nye nærings-

middelet uten henvisning til den 

vitenskapelige dokumentasjonen underlagt 

eiendomsrett eller de vitenskapelige 

opplysningene som er vernet i samsvar 

med artikkel 26 i forordning (EU) 

2015/2283, eller etter avtale med Glycom 

A/S. 

Sluttdato for vern av opplysninger: 

19.12.2024 

Ikke-aromatiserte pasteuriserte 

og ikke-aromatiserte steriliserte 

(herunder UHT-behandlede) 

melkeprodukter 

2,0 g/l 

Ikke-aromatiserte syrnede 

melkebaserte produkter 

2,0 g/l (drikker) 

20 g/kg (andre produkter enn 

drikker) 

Aromatiserte syrnede 

melkebaserte produkter, 

herunder varmebehandlede 

produkter 

2,0 g/l (drikker) 

20 g/kg (andre produkter enn 

drikker) 

Drikker (aromatiserte) 2,0 g/l 

Kornstenger 20 g/kg 

Morsmelkerstatning som definert 

i forordning (EU) nr. 609/2013 

1,6 g/l i det bruksklare 

sluttproduktet som markedsføres 

som sådan, eller rekonstitueres 

etter produsentens anvisninger 

Tilskuddsblandinger som 

definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

1,2 g/l i det bruksklare 

sluttproduktet som markedsføres 

som sådan, eller rekonstitueres 

etter produsentens anvisninger 

Bearbeidede kornbaserte 

næringsmidler og barnemat for 

spedbarn og småbarn som 

definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

1,2 g/l i det bruksklare 

sluttproduktet som markedsføres 

som sådan, eller rekonstitueres 

etter produsentens anvisninger 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav Vern av opplysninger 

  10 g/kg for andre produkter enn 

drikker  

   

Total kosterstatning for 

vektkontroll som definert i 

forordning (EU) nr. 609/2013 

4,0 g/l (drikker) 

40 g/kg (andre produkter enn 

drikker) 

Næringsmiddel til spesielle 

medisinske formål som definert i 

forordning (EU) nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige 

ernæringsbehovene til personene 

som disse produktene er beregnet 

på 

Kosttilskudd som definert i 

direktiv 2002/46/EF beregnet på 

befolkningen generelt, unntatt 

spedbarn 

4,0 g/dag 

2) Følgende post innsettes i tabell 2 (Spesifikasjoner) i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

«blanding av 2'-fukosyllaktose og 

difukosyllaktose («2'-FL/DFL») 

(mikrobiell kilde) 

Beskrivelse/definisjon: 

Blanding av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose er et renset hvitt til hvitaktig amorft pulver som framstilles ved en mikrobiell prosess. Etter rensing 

isoleres blandingen av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose ved spraytørking. 

Kilde: Genmodifisert stamme av Escherichia coli stamme K-12 

Egenskaper/sammensetning 

Utseende: Hvitt til hvitaktig pulver eller agglomerat 

Summen av 2'-fukosyllaktose, difukosyllaktose, laktose og fukose (% av tørrstoff): ≥ 92,0 vektprosent 

Summen av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose (% av tørrstoff): ≥ 85,0 vektprosent 

2'-fukosyllaktose (% av tørrstoff) ≥ 75,0 vektprosent 

Difukosyllaktose (% av tørrstoff) ≥ 5,0 vektprosent 

D-laktose: ≤ 10,0 vektprosent 

L-fukose: ≤ 1,0 vektprosent 

2'-fukosyl-D-laktulose: ≤ 2,0 vektprosent 

Summen av andre karbohydrater(*) ≤ 6,0 vektprosent 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Vanninnhold: ≤ 6,0 vektprosent 

Aske, sulfatert: ≤ 0,8 vektprosent 

pH (20 °C, 5 % løsning): 4,0–6,0 

Proteinrester: ≤ 0,01 vektprosent 

Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet antall aerobe mesofile bakterier: ≤ 1000 KDE/g 

Enterobacteriaceae: ≤ 10 KDE/g 

Salmonella sp.: Ikke påvist i 25 g 

Gjær: ≤ 100 KDE/g 

Mugg: ≤ 100 KDE/g 

Endotoksinrester: ≤ 10 EE/mg 

KDE: Kolonidannende enheter, EE: Endotoksinenheter 

(*) 3'-fukosyllaktose, 2'-fukosylgalaktose, glukose, galaktose, mannitol, sorbitol, galaktitol, trihexose, allolaktose og andre strukturelt beslektede karbohydrater.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1675 

av 4. oktober 2019 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet Verticillium albo-atrum stamme WCS850 som et aktivt 

stoff med lav risiko i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om 

omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1 sammenholdt med 

artikkel 22 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Verticillium albo-atrum (tidligere Verticillium dahlia) stamme WCS850 ble ved kommisjonsdirektiv 2008/113/EF(2) 

oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet Verticillium albo-atrum stamme WCS850, som fastsatt i del A i vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011, utløper 30. april 2020. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av Verticillium albo-atrum stamme WCS850 i samsvar med artikkel 1 

i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet et utkast til vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende 

medlemsstat og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og 

Kommisjonen 1. november 2017.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 257 av 8.10.2019, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 126/2020 av  

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11. 2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2008/113/EF av 8. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av flere 

mikroorganismer som aktive stoffer (EUT L 330 av 9.12.2008, s. 6). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

2021/EØS/9/11 
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7) Myndigheten oversendte utkastet til vurderingsrapport om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte de mottatte kommentarene til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 19. desember 2018 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt Verticillium albo-atrum 

stamme WCS850 kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

Kommisjonen framla et første utkast til fornyelsesrapport om Verticillium albo-atrum stamme WCS850 for Den faste 

komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 22. mars 2019. 

9) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til utkastet til fornyelsesrapport. 

10) Det er fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt med hensyn til ett eller 

flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder Verticillium albo-atrum stamme 

WCS850. 

11) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av Verticillium albo-atrum stamme WCS850 er basert 

på et begrenset antall representative bruksområder, men dette begrenser ikke bruksområdene som plantevernmidler som 

inneholder Verticillium albo-atrum stamme WCS850, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som soppdrepende 

middel bør derfor ikke opprettholdes. 

12) Kommisjonen anser at Verticillium albo-atrum stamme WCS850 er et aktivt stoff med lav risiko i henhold til artikkel 22 

i forordning (EF) nr. 1107/2009. Verticillium albo-atrum stamme WCS850 er ikke et stoff som skaper bekymring, og 

det oppfyller vilkårene i nr. 5 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009. Verticillium albo-atrum stamme WCS850 

er en mikroorganisme. Ifølge den rapporterende medlemsstatens og Myndighetens vurdering, og idet det tas hensyn til 

de påtenkte bruksområdene, forventes den å innebære en lav risiko for mennesker, dyr og for miljøet. Særlig skyldes en 

potensiell overføring eller utvikling av resistens mot antimikrobielle stoffer hos sopp slik som Verticillium albo-atrum 

stamme WCS850 flere faktorer, og er ikke kodet gjennom et enkelt gen; horisontal overføring av antimikrobielle 

resistensgener mellom sopparter synes derfor å være svært sjelden og er ikke forbundet med særlige mekanismer, slik 

tilfellet er for bakterier. Kommisjonen anser derfor at multiresistens mot antimikrobielle stoffer som brukes i legemidler 

for mennesker og veterinærpreparater, ikke er påvist. 

13) Godkjenningen av Verticillium albo-atrum stamme WCS850 som et stoff med lav risiko bør derfor fornyes. 

14) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 6 og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap, må det imidlertid fastsettes visse vilkår. 

15) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

16) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/168(7) ble godkjenningsperioden for Verticillium albo-atrum 

stamme WCS850 forlenget til 30. april 2020 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før stoffets 

godkjenning utløp. Ettersom en beslutning om fornyelse er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør imidlertid denne 

forordningen få anvendelse før denne datoen. 

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

og fôr. 

  

(6) EFSA Journal 2019;17(1):5 575.Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu 

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/168 av 31. januar 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, 

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, 

benfluralin, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, diklorprop-P, epoksikonazol, fenpyroksimat, 

fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepikvat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metkonazol, 

metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis stamme: MA 342, pyrimetanil, Pythium oligandrum, 

rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, tiakloprid, tolklofosmetyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma 

gamsii, Trichoderma harzianum, triklopyr, trineksapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum og ziram (EUT L 33 av 5.2.2019, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Fornyelse av godkjenningen av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet Verticillium albo-atrum stamme WCS850 fornyes som angitt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. november 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 4. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



   

 

N
r. 9

/6
4
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

4
.2

.2
0
2

1
 

 

VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Verticillium albo-

atrum stamme 

WCS850 (kultur-

samling nr. CBS 

276.92) 

Ikke relevant Laveste 

konsentrasjon: 

0,7 × 107 KDE/ml 

destillert vann 

Høyeste 

konsentrasjon: 

1,5 × 107 KDE/ml 

destillert vann 

Ingen relevante 

urenheter 

1. november 2019 31. oktober 2034 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i 

fornyelsesrapporten om Verticillium albo-atrum stamme WCS850, særlig tillegg 

I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot vern av brukere og arbeidstakere, med tanke på at 

Verticillium albo-atrum stamme WCS850 anses som potensielt sensibiliserende. 

Produsenten skal sikre at det føres streng kontroll med miljøforholdene og 

kvalitetskontrollanalysen under produksjonsprosessen for å sikre at 

grenseverdiene for mikrobiologisk forurensning som nevnt i «OECD Issue Paper 

on Microbial Contaminant Limits for Microbial Pest Control Products» i 

Kommisjonens arbeidsdokument SANCO/12116/2012(2) overholdes. 

(1) Fornyelsesrapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet (EUs database over pesticider). 

(2) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf 

  



   

 

4
.2

.2
0
2

1
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 9

/6
5
 

 

VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår post 209 om Verticillium albo-atrum. 

2) I del D tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«18 Verticillium albo-

atrum stamme 

WCS850 

(kultursamling 

nr. CBS 276.92) 

Ikke relevant Laveste 

konsentrasjon: 

0,7 × 107 KDE/ml 

destillert vann 

Høyeste 

konsentrasjon: 

1,5 × 107 KDE/ml 

destillert vann 

Ingen relevante 

urenheter 

1. november 2019 31. oktober 2034 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i 

fornyelsesrapporten om Verticillium albo-atrum 

stamme WCS850, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og 

arbeidstakere, med tanke på at Verticillium albo-atrum 

stamme WCS850 anses som potensielt sensibilise-

rende. 

Produsenten skal sikre at det føres streng kontroll med 

miljøforholdene og kvalitetskontrollanalysen under 

produksjonsprosessen for å sikre at grenseverdiene for 

mikrobiologisk forurensning som nevnt i «OECD 

Issue Paper on Microbial Contaminant Limits for 

Microbial Pest Control Products» i Kommisjonens 

arbeidsdokument SANCO/12116/2012(2) over-

holdes.» 

(1) Fornyelsesrapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

(2) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/17 

av 10. januar 2020 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet klorpyrifosmetyl i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget  

til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plante-

vernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Klorpyrifosmetyl ble ved kommisjonsdirektiv 2005/72/EF(2) oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet klorpyrifosmetyl, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011, utløper 31. januar 2020. 

4) Det ble inngitt søknader om fornyet godkjenning av det aktive stoffet klorpyrifosmetyl i samsvar med artikkel 1 i 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkerne framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknadene var fullstendige. 

6) Rapporterende medlemsstat har utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende 

medlemsstat og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og 

Kommisjonen 3. juli 2017. 

7) Myndigheten har gjort den utfyllende dokumentasjonen tilgjengelig for allmennheten. Myndigheten har også oversendt 

vurderingsrapporten om fornyelse til søkerne og medlemsstatene for kommentarer og innledet en offentlig høring om 

den. Myndigheten har oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

8) Den 4. juli 2018 ba Myndigheten søkerne om å framlegge tilleggsopplysninger for medlemsstatene, Kommisjonen og 

Myndigheten. Rapporterende medlemsstats vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt for Myndigheten i form av 

en oppdatert vurderingsrapport om fornyelse.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 7 av 13.1.2020, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/2020 av  

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 31.5. 2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2005/72/EF av 21. oktober 2005 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av klorpyrifos, 

klorpyrifos-metyl, mankozeb, maneb og metiram som aktive stoffer (EFT L 279 av 22.10.2005, s. 63). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

2021/EØS/9/12 
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9) Myndigheten organiserte en ekspertdrøfting i april 2019 om visse elementer knyttet til vurderingen av helserisiko for 

mennesker. På grunn av bekymringer om genotoksisitet og utviklingsnevrotoksisitet som ble uttrykt under denne 

drøftingen, ga Kommisjonen 1. juli 2019 Myndigheten i oppdrag å komme med en uttalelse om de tilgjengelige 

resultatene av vurderingen av helserisiko for mennesker og angi om det aktive stoffet kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene som gjelder for menneskers helse, som fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

10) Den 31. juli 2019 sendte Myndigheten sin første uttalelse(6) til Kommisjonen om de tilgjengelige resultatene av 

vurderingen av helserisiko for mennesker. Etter en ytterligere ekspertdrøfting i september 2019 sendte Myndigheten en 

oppdatert uttalelse(7) til Kommisjonen 11. november 2019. I den oppdaterte uttalelsen stadfestet Myndigheten sine 

konklusjoner om at vurderingen av helserisiko for mennesker viser at det finnes kritiske problemer. Når det tas hensyn til 

bekymringene rundt klorpyrifosmetyl og allment tilgjengelig vitenskapelig litteratur, og disse opplysningenes beviskraft, 

kan det ikke utelukkes at klorpyrifosmetyl kan være genotoksisk. Under fagfellevurderingen anså ekspertene det berettiget 

å anse de to stoffene som analoger, ettersom de er strukturelt like og har lignende toksikokinetisk oppførsel. Det er derfor 

ikke mulig å fastsette helsebaserte referanseverdier for klorpyrifosmetyl eller foreta de relevante vurderingene av risikoen 

for forbrukerne og av risikoer som ikke er forbundet med næringsmidler. Det ble dessuten konstatert bekymringer med 

hensyn til utviklingsnevrotoksisitet, der det foreligger epidemiologiske bevis på en sammenheng mellom eksponering for 

klorpyrifos og/eller klorpyrifosmetyl i utviklingsfasen og negative virkninger på barns nevrologiske utvikling. I 

fagfellevurderingen påpekte ekspertene også at det kan være hensiktsmessig å klassifisere klorpyrifosmetyl som 

reproduksjonstoksisk i kategori 1B i samsvar med kriteriene fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1272/2008(8). 

11) Kommisjonen oppfordret søkerne til å framlegge sine merknader til Myndighetens uttalelse. Videre har Kommisjonen i 

samsvar med artikkel 14 nr. 1 tredje ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 oppfordret søkerne til å 

framlegge kommentarer til utkastet til fornyelsesrapport. Søkerne har framlagt sine kommentarer, som er blitt grundig 

gjennomgått. 

12) Til tross for argumentene som søkerne har framlagt, har det ikke vært mulig å utelukke betenkelighetene ved det aktive 

stoffet. 

13) Følgelig er det ikke fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt med 

hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel. Selv om miljørisikovurderingen 

ikke er avsluttet, kan den ikke endre denne konklusjonen, ettersom godkjenningskriteriene knyttet til virkningene på 

menneskers helse ikke er oppfylt, og den bør derfor ikke ytterligere forsinke beslutningen om fornyelse av 

godkjenningen av det aktive stoffet. Godkjenningen av det aktive stoffet klorpyrifosmetyl bør derfor ikke fornyes i 

henhold til artikkel 20 nr. 1 bokstav b) i nevnte forordning. 

14) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

15) Medlemsstatene bør gis tilstrekkelig tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

klorpyrifosmetyl. 

16) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder klorpyrifosmetyl, bør ikke vare lenger enn tre måneder fra 

ikrafttredelsesdatoen for denne forordningen. 

17) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1796(9) ble godkjenningsperioden for klorpyrifosmetyl 

forlenget til 31. januar 2020 for å gjøre det mulig å fullføre fornyelsesprosessen før stoffets godkjenning utløp. Ettersom 

en beslutning om at godkjenningen ikke kan fornyes, treffes før den utsatte utløpsdatoen, bør denne forordningen få 

anvendelse så snart som mulig. 

  

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2019. «Statement on the available outcomes of the human health 

assessment in the context of the pesticides peer review of the active substance chlorpyrifos-methyl.» EFSA Journal 2019;17(5):5810. 

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5810. 

(7) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), 2019. «Updated statement on the available outcomes of the human health 

assessment in the context of the pesticides peer review of the active substance chlorpyrifos-methyl.» EFSA Journal 2019;17(11):5908, 

21 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5908. 

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1796 av 20. november 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenoks, klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, klofentezin, 

dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, dimoksystrobin, fenoksaprop-p, fenpropidin, lenacil, mankozeb, mekoprop-p, metiram, 

nikosulfuron, oksamyl, pikloram, pyraklostrobin, pyriproksyfen og tritosulfuron (EUT L 294 av 21.11.2018, s. 15). 



Nr. 9/68 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.2.2021 

 

18) Denne forordningen er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av klorpyrifosmetyl i henhold til 

artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Ikke-fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet klorpyrifosmetyl fornyes ikke. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 112 om klorpyrifosmetyl. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal innen 16. februar 2020 tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder klorpyrifosmetyl 

som aktivt stoff. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

utløpe innen 16. april 2020. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den tredje 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 10. januar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/18 

av 10. januar 2020 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet klorpyrifos i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plante-

vernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Klorpyrifos ble ved kommisjonsdirektiv 2005/72/EF(2) oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet klorpyrifos, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. januar 2020. 

4) Det ble inngitt søknader om fornyet godkjenning av det aktive stoffet klorpyrifos i samsvar med artikkel 1 i 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkerne framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknadene var fullstendige. 

6) Rapporterende medlemsstat har utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende 

medlemsstat og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og 

Kommisjonen 3. juli 2017. 

7) Myndigheten har gjort den utfyllende dokumentasjonen tilgjengelig for allmennheten. Myndigheten har også oversendt 

vurderingsrapporten om fornyelse til søkerne og medlemsstatene for kommentarer og innledet en offentlig høring om 

den. Myndigheten har oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

8) Den 4. juli 2018 ba Myndigheten søkerne om å framlegge tilleggsopplysninger for medlemsstatene, Kommisjonen og 

Myndigheten. Rapporterende medlemsstats vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt for Myndigheten i form av 

en oppdatert vurderingsrapport om fornyelse.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 7 av 13.1.2020, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/2020 av  

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 31.5. 2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2005/72/EF av 21. oktober 2005 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av klorpyrifos, 

klorpyrifos-metyl, mankozeb, maneb og metiram som aktive stoffer (EFT L 279 av 22.10.2005, s. 63). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er nødvendige 

for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 

om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

2021/EØS/9/13 
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9) Myndigheten organiserte en ekspertdrøfting i april 2019 om visse elementer knyttet til vurderingen av helserisiko for 

mennesker. På grunn av bekymringer om genotoksisitet og utviklingsnevrotoksisitet som ble uttrykt under denne 

drøftingen, ga Kommisjonen 1. juli 2019 Myndigheten i oppdrag å komme med en uttalelse om de tilgjengelige 

resultatene av vurderingen av helserisiko for mennesker og angi om det aktive stoffet kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene som gjelder for menneskers helse, som fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

10) Den 31. juli 2019 sendte Myndigheten sin uttalelse(6) til Kommisjonen. I sin uttalelse stadfestet Myndigheten sine 

konklusjoner om at vurderingen av helserisiko for mennesker viser at det finnes kritiske problemer. På grunnlag av de 

tilgjengelige opplysningene kan det ikke utelukkes at klorpyrifos har et genotoksisk potensial, ettersom en rekke in 

vitro- og in vivo-studier har gitt positive resultater. Det er derfor ikke mulig å fastsette helsebaserte referanseverdier for 

klorpyrifos eller foreta de relevante vurderingene av risikoen for forbrukerne og av risikoer som ikke er forbundet med 

næringsmidler. Det ble også observert utviklingsnevrotoksisitetsvirkninger i den tilgjengelige studien om utviklings-

toksisitet hos rotter, og det foreligger epidemiologiske bevis på en sammenheng mellom eksponering for klorpyrifos 

og/eller klorpyrifosmetyl i utviklingsfasen og negative virkninger på barns nevrologiske utvikling. Videre påpekes det at 

ekspertene i fagfellevurderingen anser det som hensiktsmessig å klassifisere klorpyrifos som reproduksjonstoksisk i 

kategori 1B i samsvar med kriteriene fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(7). 

11) Kommisjonen oppfordret søkerne til å framlegge sine merknader til Myndighetens uttalelse. Videre har Kommisjonen i 

samsvar med artikkel 14 nr. 1 tredje ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 oppfordret søkerne til å 

framlegge kommentarer til utkastet til fornyelsesrapport. Søkerne har framlagt sine kommentarer, som er blitt grundig 

gjennomgått. 

12) Til tross for argumentene som søkerne har framlagt, har det ikke vært mulig å utelukke betenkelighetene ved det aktive 

stoffet. 

13) Følgelig er det ikke fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt med 

hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel. Selv om miljørisikovurderingen 

ikke er avsluttet, kan den ikke endre denne konklusjonen, ettersom godkjenningskriteriene knyttet til virkningene på 

menneskers helse ikke er oppfylt, og den bør derfor ikke ytterligere forsinke beslutningen om fornyelse av godkjen-

ningen av det aktive stoffet. Godkjenningen av det aktive stoffet klorpyrifos bør derfor ikke fornyes i henhold til artikkel 

20 nr. 1 bokstav b) i den nevnte forordningen. 

14) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

15) Medlemsstatene bør gis tilstrekkelig tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder klorpyrifos. 

16) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder klorpyrifos, bør ikke vare lenger enn tre måneder fra ikrafttredel-

sesdatoen for denne forordningen. 

17) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1796(8) ble godkjenningsperioden for klorpyrifos forlenget til 

31. januar 2020 for å gjøre det mulig å fullføre fornyelsesprosessen før stoffets godkjenning utløp. Ettersom en 

beslutning om at godkjenningen ikke kan fornyes, treffes før den utsatte utløpsdatoen, bør denne forordningen få 

anvendelse så snart som mulig. 

  

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2019. «Statement on the available outcomes of the human health 

assessment in the context of the pesticides peer review of the active substance chlorpyrifos.» EFSA Journal 2019;17(5):5809. 

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5809 

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1796 av 20. november 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenoks, klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, klofentezin, 

dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, dimoksystrobin, fenoksaprop-p, fenpropidin, lenacil, mankozeb, mekoprop-p, metiram, 

nikosulfuron, oksamyl, pikloram, pyraklostrobin, pyriproksyfen og tritosulfuron (EUT L 294 av 21.11.2018, s. 15). 
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18) Denne forordningen er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av klorpyrifos i henhold til 

artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Ikke-fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet klorpyrifos fornyes ikke. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 111 om klorpyrifos. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal innen 16. februar 2020 tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder klorpyrifos som 

aktivt stoff. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

utløpe innen 16. april 2020. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den tredje 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 10. januar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/103 

av 17. januar 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 med hensyn til den harmoniserte 

klassifiseringen av aktive stoffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 19 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(2) fastsettes bestemmelsene som er nødvendige for 

gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse av aktive stoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) I samsvar med artikkel 36 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(3) skal aktive stoffer i 

henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 normalt være underlagt harmonisert klassifisering og merking. Det er derfor 

hensiktsmessig å fastsette nærmere saksbehandlingsregler for den rapporterende medlemsstatens framlegging av forslag 

for Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») i samsvar med artikkel 37 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1272/2008 under 

fornyelsen av godkjenningen av aktive stoffer i henhold til artikkel 14 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

3) I forbindelse med framgangsmåten for fornyelse bør den rapporterende medlemsstaten gis mer tid til å utarbeide utkastet 

til vurderingsrapport om fornyelse og dokumentasjonen som framlegges for Byrået, og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») bør gis mer tid til å utarbeide sin konklusjon. Tiden som søkerne har til 

rådighet mellom inngivelsen av søknaden om fornyelse og framleggingen av den utfyllende dokumentasjonen, bør 

derfor reduseres med tre måneder, og denne perioden på tre måneder bør i stedet stilles til rådighet for den rapporterende 

medlemsstaten og Myndigheten. 

4) Den rapporterende medlemsstaten bør i alminnelighet framlegge dokumentasjon i samsvar med artikkel 37 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1272/2008 for minst de fareklassene som er relevante for å fastslå om et aktivt stoff kan anses som 

et aktivt stoff med lav risiko i henhold til artikkel 22 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med nr. 5.1.1 i 

vedlegg II til samme forordning, som også omfatter de fareklassene som er relevante for kriteriene i nr. 3.6.2–3.6.4 og 

nr. 3.7 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009. Den rapporterende medlemsstaten bør behørig begrunne hvorfor 

det ikke er nødvendig med harmonisert klassifisering og merking for fareklasser der den anser at kriteriene for 

harmonisert klassifisering og merking fastsatt i forordning (EF) nr. 1272/2008 ikke er oppfylt.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 19 av 24.1.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/2020 av  

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 31.5. 2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

2021/EØS/9/14 
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5) Dersom et forslag allerede er framlagt for Byrået og vurderingen pågår, bør imidlertid den rapporterende medlemsstaten 

begrense forslaget til de fareklassene som ikke omfattes av forslaget som er under behandling, med mindre den anser at 

det finnes nye opplysninger som ikke var en del av dokumentasjonen som er under behandling. 

6) For de av fareklassene som er oppført i nr. 5.1.1 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009, og som allerede er 

omfattet av en eksisterende uttalelse fra Byråets komité for risikovurdering, er det tilstrekkelig at den rapporterende 

medlemsstaten behørig begrunner at den eksisterende uttalelsen fra komiteen for risikovurdering fortsatt er gyldig. 

Byrået kan gi sine synspunkter på det den rapporterende medlemsstaten framlegger. 

7) Det bør fastsettes veiledende frister for å sikre at uttalelsen fra Byråets komité for risikovurdering er tilgjengelig for 

Myndigheten før den vedtar sin konklusjon i henhold til artikkel 13 i forordning (EU) nr. 844/2012. 

8) Det bør fastsettes en overgangsperiode slik at søkerne kan ta hensyn til den kortere fristen for utarbeiding av 

dokumentasjon mellom søknaden om fornyelse og framleggingen av den utfyllende dokumentasjonen. Framgangsmåter 

som det allerede er framlagt utfyllende dokumentasjon for, bør ikke berøres. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 844/2012 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 6 nr. 3 skal lyde: 

«3. Den utfyllende dokumentasjonen skal framlegges senest 33 måneder før godkjenningen utløper.» 

2) I artikkel 7 nr. 1 skal bokstav j) lyde: 

«j) et forslag til klassifisering dersom det vurderes at stoffet skal klassifiseres eller omklassifiseres i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(*), 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og 

emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om 

endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1).» 

3) I artikkel 11 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 erstattes «12 måneder» med «13 måneder». 

b) I nr. 2 skal bokstav e) lyde: 

«e) et forslag til klassifisering, eller eventuelt bekreftelse av klassifisering, eller omklassifisering av det aktive stoffet 

i samsvar med kriteriene i forordning (EF) nr. 1272/2008, som angitt i og i samsvar med dokumentasjonen som 

skal framlegges i henhold til nr. 9.» 

c) I nr. 5 andre punktum erstattes «12 måneder» med «13 måneder». 

d) I nr. 6 andre punktum erstattes «12 måneder» med «13 måneder». 

e) Nytt nr. 9 skal lyde: 

«9. Den rapporterende medlemsstaten skal senest på tidspunktet for framlegging av utkastet til vurderingsrapport om 

fornyelse framlegge et forslag for Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») i henhold til artikkel 37 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 1272/2008 og i samsvar med Byråets krav om å innhente en uttalelse om harmonisert klassifisering av det 

aktive stoffet for minst følgende fareklasser: 

— Eksplosiver. 

— Akutt giftighet. 

— Hudetsing/hudirritasjon. 

— Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon.  
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— Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt. 

— Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller. 

— Kreftframkallende egenskaper. 

— Reproduksjonstoksisitet. 

— Giftvirkning på bestemte organer – enkelteksponering. 

— Giftvirkning på bestemte organer – gjentatt eksponering. 

— Farlig for vannmiljøet. 

Den rapporterende medlemsstaten skal behørig begrunne hvorfor den anser at kriteriene for klassifisering av én eller 

flere av disse fareklassene ikke er oppfylt. 

Dersom et forslag til klassifisering av et aktivt stoff allerede er framlagt for Byrået og vurderingen pågår, skal den 

rapporterende medlemsstaten framlegge ytterligere et forslag til klassifisering, begrenset til eventuelle fareklasser 

oppført ovenfor som ikke omfattes av forslaget som er under behandling, med mindre det har kommet fram nye 

opplysninger som ikke var en del av dokumentasjonen som er under behandling, med hensyn til fareklassene oppført 

ovenfor. 

For fareklassene som allerede er omfattet av en eksisterende uttalelse fra Byråets komité for risikovurdering opprettet i 

henhold til artikkel 76 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 1907/2006, uavhengig av hvorvidt denne uttalelsen har 

dannet grunnlaget for en beslutning om oppføring for harmonisert klassifisering og merking av et stoff i vedlegg VI til 

forordning (EF) nr. 1272/2008, er det tilstrekkelig at den rapporterende medlemsstaten i dokumentasjonen den legger 

fram for Byrået, på behørig vis begrunner at den eksisterende uttalelsen eller, dersom den allerede har dannet 

grunnlaget for en beslutning om oppføring i vedlegg VI, den eksisterende klassifiseringen fortsatt er gyldig med hensyn 

til fareklassene oppført i første ledd. Byrået kan gi sine synspunkter på det den rapporterende medlemsstaten 

framlegger.» 

4) Ny artikkel 11b innsettes etter artikkel 11a: 

«Artikkel 11b 

Komiteen for risikovurdering skal bestrebe seg på å vedta uttalelsen nevnt i artikkel 37 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1272/2008 innen 13 måneder etter framleggingen nevnt i artikkel 11 nr. 9.» 

5) Artikkel 12 nr. 1 skal lyde: 

«1. Myndigheten skal senest tre måneder etter å ha mottatt utkastet til vurderingsrapport om fornyelse fra den 

rapporterende medlemsstaten undersøke om det inneholder alle relevante opplysninger i det avtalte formatet, og 

videresende det til søkeren og de øvrige medlemsstatene.» 

6) I artikkel 13 nr. 1 skal første punktum lyde: 

«Innen fem måneder etter utløpet av fristen nevnt i artikkel 12 nr. 3, eller innen to uker etter en eventuell vedtakelse av 

uttalelsen fra Komiteen for risikovurdering nevnt i artikkel 37 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1272/2008, alt etter hva som 

inntreffer sist, skal Myndigheten på grunnlag av gjeldende vitenskapelig og teknisk kunnskap, ved hjelp av 

veiledningsdokumenter som gjelder på datoen for framlegging av den utfyllende dokumentasjonen, og på bakgrunn av 

uttalelse fra Komiteen for risikovurdering vedta en konklusjon om hvorvidt det aktive stoffet kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009.» 

7) Artikkel 14 nr. 1 andre ledd skal lyde: 

«Fornyelsesrapporten og utkastet til forordning skal ta i betraktning den rapporterende medlemsstatens utkast til 

vurderingsrapport om fornyelse, kommentarene nevnt i artikkel 12 nr. 3 i denne forordningen og Myndighetens konklusjon, 

dersom en slik konklusjon foreligger, samt eventuell uttalelse fra Komiteen for risikovurdering nevnt i artikkel 37 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1272/2008.» 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse på aktive stoffer hvis godkjenningsperiode utløper 13. mai 2023 eller senere. 

Den får imidlertid ikke anvendelse på framgangsmåter for fornyelse for aktive stoffer som det allerede er framlagt utfyllende 

dokumentasjon for før datoen for vedtakelse av denne forordningen. 

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

Utferdiget i Brussel 17. januar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1170 

av 16. juli 2020 

om krav til utforming, konstruksjon og yteevne samt prøvingsstandarder for skipsutstyr og om oppheving 

av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1397(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/90/EU av 23. juli 2014 om skipsutstyr og om oppheving av 

rådsdirektiv 96/98/EF(1), særlig artikkel 35 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen har myndighet til å ved hjelp av gjennomføringsrettsakter angi krav til utforming, konstruksjon og 

yteevne og prøvingsstandarder for skipsutstyr som omfattes av direktiv 2014/90/EU, samt hvilke datoer prøvings-

standardene skal gjelde fra. Nevnte krav og standarder er fastsatt i de internasjonale dokumentene som direktiv 

2014/90/EU viser til. 

2) For å ta hensyn til de seneste endringene bør listen over gjeldende internasjonale dokumenter ajourføres regelmessig. 

For å sørge for en fullstendig liste over alle produkter som omfattes av direktiv 2014/90/EU, bør Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/1397(2) oppheves. 

3) Skipsutstyr som nylig er blitt underlagt harmoniserte krav i henhold til direktiv 2014/90/EU, bør uttrykkelig oppføres 

som nytt utstyr i kolonne 1 i vedlegget til denne forordning. 

4) Det er rimelig og forholdsmessig at nytt utstyr som er i samsvar med de nasjonale kravene til typegodkjenning som 

gjaldt i en medlemsstat før ikrafttredelsen av denne forordningen, fortsatt kan bringes i omsetning og plasseres om bord 

på et EU-skip i en rimelig lang overgangsperiode. 

5) For å sikre en harmonisert, rask og enkel gjennomføring av direktiv 2014/90/EU bør gjennomføringsrettsaktene som 

vedtas i henhold til nevnte direktiv, være gjennomføringsforordninger. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av 

forurensning fra skip. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

De kravene til utforming, konstruksjon og yteevne og de prøvingsstandardene som er fastsatt i de internasjonale dokumentene 

omhandlet i direktiv 2014/90/EU, får anvendelse på hver type skipsutstyr som er angitt i vedlegget. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 264 av 12.8.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 128/2020 av 

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 257 av 28.8.2014, s. 146. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1397 av 6. august 2019 om krav til utforming, konstruksjon og yteevne samt 

prøvingsstandarder for skipsutstyr og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2018/773 (EUT L 237 av 13.9.2019, s. 1). 

2021/EØS/9/15 
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Artikkel 2 

Gjennomføringsforordning (EU) 2019/1397 oppheves. 

Artikkel 3 

1. Skipsutstyr som er oppført som «nytt utstyr tilføyd ved gjennomføringsforordning (EU) 2018/773» i kolonne 1 i 

vedlegget, og som oppfyller de nasjonale kravene til typegodkjenning som gjaldt før 19. juni 2018 i en medlemsstat, kan fortsatt 

bringes i omsetning og plasseres om bord på et EU-skip fram til 19. juni 2021. 

2. Skipsutstyr som er oppført som «nytt utstyr tilføyd ved gjennomføringsforordning (EU) 2019/1397» i kolonne 1 i 

vedlegget, og som oppfyller de nasjonale kravene til typegodkjenning som gjaldt før 3. oktober 2019 i en medlemsstat, kan 

fortsatt bringes i omsetning og plasseres om bord på et EU-skip fram til 3. oktober 2022. 

3. Skipsutstyr som er oppført som «nytt utstyr tilføyd ved gjennomføringsforordning (EU) 2020/1170» i kolonne 1 i 

vedlegget, og som oppfyller de nasjonale kravene til typegodkjenning som gjaldt før 1. september 2020 i en medlemsstat, kan 

fortsatt bringes i omsetning og plasseres om bord på et EU-skip fram til 1. september 2023. 

Artikkel 4 

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

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

Utferdiget i Brussel 16. juli 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Generell merknad: Med SOLAS-regler menes bestemmelsene i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til 

sjøs, med endringer. 

Forkortelser og bokstavord 

A.1: endring 1 med hensyn til standarddokumenter som ikke er utarbeidet av IMO. 

A.2: endring 2 med hensyn til standarddokumenter som ikke er utarbeidet av IMO. 

AC: rettelse med hensyn til standarddokumenter som ikke er utarbeidet av IMO. 

CAT: kategori av radarutstyr som definert i nr. 1.3 i IEC 62388 (2007). 

Rundskr.: rundskriv. 

COLREG: internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen. 

COMSAR: IMOs underkomité for radiokommunikasjon og leting og redning. 

EN: europeisk standard. 

ETSI: Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjon. 

FSS: internasjonalt regelverk for brannvernsystemer. 

FTP: internasjonalt regelverk for brannprøvingsmetoder. 

HSC: regelverk for hurtiggående fartøyer. 

IBC: internasjonalt regelverk for bygging og utrusting av skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk. 

ICAO: Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart. 

IEC: Den internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganisasjon. 

IGC: internasjonalt regelverk for bygging og utrusting av skip som transporterer flytende gass i bulk. 

IMO: Den internasjonale sjøfartsorganisasjon. 

ISO: Den internasjonale standardiseringsorganisasjon. 

ITU: Den internasjonale teleunion. 

LSA: redningsutstyr. 

MARPOL: Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip. 

MED: skipsutstyrsdirektivet. 

MEPC: Komiteen for vern av havmiljøet. 

MSC: IMOs sjøsikkerhetskomité. 

NOx: nitrogenoksider. 

O2/HC-systemer: oksygen-hydrokarbon-systemer. 
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SOLAS: Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs. 

SOx: svoveloksider. 

Reg.: regel. 

Res.: resolusjon. 

Merknader som gjelder hele dette vedlegg: 

a) Generelt: I tillegg til de prøvingsstandardene som er særskilt nevnt i dette vedlegget, krever typeprøving (typegodkjenning) 

samsvar med gjeldende krav i de internasjonale konvensjoner og de relevante resolusjoner og rundskriv fra IMO. Slikt 

samsvar er nevnt i modulene for samsvarsvurdering i direktiv 2014/90/EU. 

b) Kolonne 3: Når to sett med prøvingsstandarder er atskilt med «eller», tilfredsstiller begge sett alle de krav som ved 

prøvingen skal oppfylles med hensyn til IMOs ytelsesstandarder. Prøving av utstyr etter det ene av de to settene er derfor 

tilstrekkelig til å påvise samsvar med kravene i de relevante internasjonale dokumentene. Når det er brukt skilletegn (f.eks. 

komma), gjelder derimot alle standardene som er nevnt. 

c) Kolonne 6: For å ta hensyn til tidsrammene for skipsbygging, avhengig av egenskapene til det aktuelle skipsutstyret, menes 

følgende med «plassering om bord» (som angitt i parentes bak datoene): 

I: Første installasjon av utstyret i dets funksjonsposisjon om bord på et EU-skip. 

II: Første installasjon av utstyret i dets funksjonsposisjon eller stuing i dets funksjonsposisjon om bord på et EU-skip. 

III: Levering av utstyret til skipsverftet dersom dette skjer innen 30 måneder før første installasjon av utstyret i dets 

funksjonsposisjon. 

d) Der det finnes to rader for én oppføring av skipsutstyr (f.eks. MED/3.12), inneholder den andre (nedre) raden de oppdaterte 

kravene i de internasjonale dokumentene sammenlignet med dem som er angitt i den første (øvre) raden. 

e) I situasjonene nevnt i bokstav d), der det ikke er angitt en dato i kolonne 5 og 6, betyr dette at det ikke har vært noen 

endring i prøvingsstandardene, og at det aktuelle skipsutstyret skal være i samsvar med kravene angitt i den (andre) nedre 

raden. 

f) Der det finnes flere enn to rader for én oppføring av skipsutstyr (f.eks. MED/3.51a), inneholder den nedre raden de 

oppdaterte kravene i de internasjonale dokumentene sammenlignet med dem som er angitt i de øvre radene. 
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1. Redningsredskaper 

Kolonne 2: IMO MSC/rundskr. 980 får anvendelse unntatt i tilfeller der det er erstattet med de særlige dokumentene nevnt i kolonne 2. 

Nummer og betegnelse 
SOLAS 74-regler, med endringer, samt eventuelt 

relevante IMO-resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvur-

dering 

Førstegangs-

omsetning 

Siste plassering 

om bord 

1 2 3 4 5 6 

MED/1.1 

Livbøyer 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.2a 

Markeringslys for redningsredskaper: 

for redningsfarkoster og mann-over-bord-

båter. 

Rad 1 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

 13.9.2022 

(II) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

II, 
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1 2 3 4 5 6 

 — IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

    

MED/1.2a 

Markeringslys for redningsredskaper: 

for redningsfarkoster og mann-over-bord-

båter. 

Rad 2 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

eller 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

B+D 

B+E 

B+F 

13.9.2019 12.8.2023 

(II) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.2a 

Markeringslys for redningsredskaper: 

for redningsfarkoster og mann-over-bord-

båter. 

Rad 3 av 3 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— ISO 24408: 2005. 

eller 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— ISO 24408: 2005 

B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 
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1 2 3 4 5 6 

MED/1.2b 

Markeringslys for redningsredskaper: 

for livbøyer. 

Rad 1 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

 13.9.2022 

(II) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.2b 

Markeringslys for redningsredskaper: 

for livbøyer. 

Rad 2 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

eller 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

B+D 

B+E 

B+F 

13.9.2019 12.8.2023 

(II) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 
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 — IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

    

MED/1.2b 

Markeringslys for redningsredskaper: 

for livbøyer. 

Rad 3 av 3 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— ISO 24408: 2005. 

eller 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— ISO 24408: 2005. 

B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.2c 

Markeringslys for redningsredskaper: 

for redningsvester. 

Rad 1 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

 13.9.2022 

(II) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 
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 — SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

    

MED/1.2c 

Markeringslys for redningsredskaper: 

for redningsvester. 

Rad 2 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

eller 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

B+D 

B+E 

B+F 

13.9.2019 12.8.2023 

(II) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 
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MED/1.2c 

Markeringslys for redningsredskaper: 

for redningsvester. 

Rad 3 av 3 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— ISO 24408: 2005. 

eller 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— ISO 24408: 2005. 

B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.3 

Selvvirkende røyksignaler for livbøyer 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

 12.8.2023 

(II) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 
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 — IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

    

MED/1.3 

Selvvirkende røyksignaler for livbøyer 

Rad 2 av 2 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— ISO 15736: 2006. 

B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.4 

Redningsvester 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 
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 — IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 922, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1304, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1470. 

    

MED/1.5a 

Redningsdrakter og beskyttelsesdrakter 

utformet for å brukes SAMMEN MED 

redningsvest: 

redningsdrakt uten isolering. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046. 



   

 

N
r. 9

/8
8
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

4
.2

.2
0
2

1
 

 

1 2 3 4 5 6 

MED/1.5b 

Redningsdrakter og beskyttelsesdrakter 

utformet for å brukes SAMMEN MED 

redningsvest: 

redningsdrakt med isolering. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046. 

MED/1.5c 

Redningsdrakter og beskyttelsesdrakter 

utformet for å brukes SAMMEN MED 

redningsvest: 

beskyttelsesdrakter. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046. 

    

MED/1.6a 

Redningsdrakter og beskyttelsesdrakter 

utformet for å brukes UTEN redningsvest: 

redningsdrakt uten isolering. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046. 
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MED/1.6b 

Redningsdrakter og beskyttelsesdrakter 

utformet for å brukes UTEN redningsvest: 

redningsdrakt med isolering. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046. 

MED/1.6c 

Redningsdrakter og beskyttelsesdrakter 

utformet for å brukes UTEN redningsvest: 

beskyttelsesdrakter. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046. 

    

MED/1.7 

Termisk beskyttelsesutstyr 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046. 
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MED/1.8 

Fallskjermlys (pyrotekniske) 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

 12.8.2023 

(II) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/6, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

III, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.8 

Fallskjermlys (pyrotekniske) 

Rad 2 av 2 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— ISO 15736: 2006. 

B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/6, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

III, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 
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MED/1.9 

Håndbluss (pyrotekniske) 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

 12.8.2023 

(II) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

III, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.9 

Håndbluss (pyrotekniske) 

Rad 2 av 2 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— ISO 15736: 2006. 

B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

III, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 
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MED/1.10 

Flytende røyksignaler (pyrotekniske) 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

 12.8.2023 

(II) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

III. 

MED/1.10 

Flytende røyksignaler (pyrotekniske) 

Rad 2 av 2 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— ISO 15736: 2006. 

B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

III. 

MED/1.11 

Linekastingsapparater 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

 12.8.2023 

(II) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/18, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 
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 — IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

VII, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

    

MED/1.11 

Linekastingsapparater 

Rad 2 av 2 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— ISO 15736: 2006. 

B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/18, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

VII, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.12 

Oppblåsbare redningsflåter 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. 

Og ved forlengede serviceintervaller: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/13, 

— SOLAS 74-reg. III/21, 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/31, 
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 — SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 811, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 

    

MED/1.13 

Stive redningsflåter 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/21, 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/31, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 
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MED/1.14a 

Redningsflåter som retter seg opp 

automatisk: 

oppblåsbare. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. 

Og ved forlengede serviceintervaller: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 809, 

— IMO MSC/rundskr. 811, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 

MED/1.14b 

Redningsflåter som retter seg opp 

automatisk: 

stive. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. 

Og ved forlengede serviceintervaller: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 
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 — IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 809, 

— IMO MSC/rundskr. 811, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 

    

MED/1.15 

Overdekkede vendbare redningsflåter 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. 

Og ved forlengede serviceintervaller: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 809, 

— IMO MSC/rundskr. 811, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 
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MED/1.16 

Friflyt-innretninger for redningsflåter 

(hydrostatiske utløserenheter) 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/13, 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 811. 

MED/1.17a 

Livbåter 

Livbåter som settes ut med daviter: 

— delvis overbygde, 

— helt overbygde. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IMO MSC/rundskr. 1006. 

B+D 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/21, 

— SOLAS 74-reg. III/31, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 
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 — IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC.1/rundskr.1423. 

    

MED/1.17b 

Livbåter 

Frittfall-livbåter. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IMO MSC/rundskr. 1006. 

B+D 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/21, 

— SOLAS 74-reg. III/31, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC.1/rundskr.1423. 

MED/1.18 

Stive mann-over-bord-båter 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IMO MSC/rundskr. 1006. 

B+D 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/21, 
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 — SOLAS 74-reg. III/31, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

    

MED/1.19 

Oppblåste mann-over-bord-båter 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— ISO 15372:2000. 

B+D 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/21, 

— SOLAS 74-reg. III/31, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 
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MED/1.20a 

Hurtiggående mann-over-bord-båter: 

oppblåste. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— ISO 15372:2000. 

B+D 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

V, 

— IMO MSC/rundskr. 1016, 

— IMO MSC/rundskr. 1094. 

MED/1.20b 

Hurtiggående mann-over-bord-båter: 

stive. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IMO MSC/rundskr. 1006. 

B+D 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

V, 

— IMO MSC/rundskr. 1016, 

— IMO MSC/rundskr. 1094. 
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MED/1.20c 

Hurtiggående mann-over-bord-båter: 

stive oppblåste. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IMO MSC/rundskr. 1006, 

— ISO 15372:2000. 

B+D 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

V, 

— IMO MSC/rundskr. 1016, 

— IMO MSC/rundskr. 1094. 

MED/1.21 

Utsettingsinnretninger med taljeløpere 

(daviter) 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/23, 

— SOLAS 74-reg. III/33, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 
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MED/1.22, Friflyt-utsettingsinnretninger for redningsfarkoster – flyttet til MED/9/1.3. 

MED/1.23 

Frittfall-utsettingsinnretninger for livbåter 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/23, 

— SOLAS 74-reg. III/33, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.24 

Utsettingsinnretninger for redningsflåter 

(daviter) 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/12, 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 
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 — IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

    

MED/1.25 

Utsettingsinnretninger for hurtiggående 

mann-over-bord-båter 

(daviter) 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

VI. 

MED/1.26a 

Utløserenheter for: 

livbåter og mann-over-bord-båter (som 

settes ut med én eller flere taljeløpere). 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 
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 — IMO MSC.1/rundskr. 1419.     

MED/1.26b 

Utløserenheter for: 

redningsflåter (som settes ut med én eller 

flere taljeløpere). 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

MED/1.26c 

Utløserenheter for: 

frittfall-livbåter. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

IV, 
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 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

    

MED/1.27 

Marine evakueringssystemer (MES) 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/15, 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.28 

Midler til ombordtaking 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IMO MSC/rundskr. 810. 

B+D 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

VI. 
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MED/1.29 

Innskipningsleidere 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. III/11, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— ISO 5489:2008. 

B+D 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/11, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994), 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1285. 

MED/1.30 

Lysreflekterende materialer 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. A.658(16), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 
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MED/1.31, Toveis VHF-radiotelefonapparater for redningsfarkoster – flyttet til MED/5.17 og MED/5.18. 

MED/1.32, 9 GHz radartransponder (SART) – flyttet til MED/4.18. 

MED/1.33 

Radarreflektor for livbåter og mann-over-

bord-båter 

(passiv) 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— EN ISO 8729:1998, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

eller 

— EN ISO 8729:1998, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

eller 

— ISO 8729-1:2010, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

eller 

— ISO 8729-1:2010, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. A.384(X), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

IV, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO-res. MSC.164(78). 

MED/1.34, Magnetkompass Klasse B for livbåter og mann-over-bord-båter – flyttet til MED/4.23. 

MED/1.35, Bærbare brannslokkingsapparater for livbåter og mann-over-bord-båter – flyttet til MED/3.38. 

MED/1.36 

Framdriftsmaskineri for livbåter/mann-

over-bord-båter 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 
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 — IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

IV, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

V. 

    

MED/1.37 

Framdriftsmaskineri for mann-over-bord-

båter – utenbordsmotor 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

V. 

MED/1.38 

Lyskastere til bruk i livbåter og mann-over-

bord-båter 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

 13.9.2022 

(II) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

IV, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 
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MED/1.38 

Lyskastere til bruk i livbåter og mann-over-

bord-båter 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

eller 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

B+D 

B+E 

B+F 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

IV, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.39 

Åpne vendbare redningsflåter 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) vedlegg 10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) vedlegg 11. 

Og ved forlengede serviceintervaller: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 

B+D 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) vedlegg 10, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 
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 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) vedlegg 11, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 

    

MED/1.40, Mekanisk losheis – flyttet til MED/4.48. 

MED/1.41a 

Vinsjer for redningsfarkoster og mann-

over-bord-båter: 

livbåter som settes ut med daviter. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/23, 

— SOLAS 74-reg. III/24, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.41b 

Vinsjer for redningsfarkoster og mann-

over-bord-båter: 

frittfall-livbåter. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 
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 — SOLAS 74-reg. III/23, 

— SOLAS 74-reg. III/24, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

VI. 

    

MED/1.41c 

Vinsjer for redningsfarkoster og mann-

over-bord-båter: 

redningsflåter. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/17, 

— SOLAS 74-reg. III/23, 

— SOLAS 74-reg. III/24, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 
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MED/1.41d 

Vinsjer for redningsfarkoster og mann-

over-bord-båter: 

mann-over-bord-båter. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/17, 

— SOLAS 74-reg. III/23, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.41e 

Vinsjer for redningsfarkoster og mann-

over-bord-båter: 

hurtiggående mann-over-bord-båter. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/17, 

— SOLAS 74-reg. III/23, 
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 — SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

    

MED/1.42, Losleider – flyttet til MED/4.49. 

MED/1.43 

Stive/oppblåste mann-over-bord-båter 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IMO MSC/rundskr. 1006, 

— ISO 15372:2000. 

B+D 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/21, 

— SOLAS 74-reg. III/31, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 
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2. Hindring av havforurensning 

Nummer og betegnelse 
MARPOL 73/78-regler, med endringer, samt eventuelt 

relevante IMO-resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

Førstegangs-

omsetning 

Siste plassering 

om bord 

1 2 3 4 5 6 

MED/2.1 

Oljefiltreringsutstyr (for et oljeinnhold i 

spillvannet på høyst 15 ppm) 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg I reg. 14. 

— IMO-res. MEPC.107(49), med endringer, 

— IMO MEPC.1/rundskr. 643. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg I reg. 14, 

— IMO MEPC.1/rundskr. 643. 

MED/2.2 

Detektorer for grensen mellom olje og vann 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg I reg. 32. 

— IMO-res. MEPC.5(XIII). B+D 

B+E 

B+F 

  

MED/2.3 

Oljemålere 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg I reg. 14. 

— IMO-res. MEPC.107(49), med endringer, 

— IMO MEPC.1/rundskr. 643. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg I reg. 14, 

— IMO MEPC.1/rundskr. 643. 

MED/2.4, Behandlingsenheter som skal settes på eksisterende olje/vann-separeringsutstyr (for et oljeinnhold i spillvannet på høyst 15 ppm) – bevisst ikke utfylt. 

  



   

 

4
.2

.2
0
2

1
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 9

/1
1
7
 

 

1 2 3 4 5 6 

MED/2.5 

Overvåkings- og kontrollsystem for 

oljeutslipp fra oljetankskip 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg I reg. 31, 

— IMO MEPC.1/rundskr. 858. 

— IMO-res. MEPC.108(49), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg I reg. 31. 

MED/2.6 

Kloakkanlegg 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg IV reg. 9. 

Førings- og ytelseskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg IV reg. 9. 

— IMO-res. MEPC.227(64). B+D 

B+E 

B+F 

 1.1.2018 

(III) 

MED/2.6 

Kloakkanlegg 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg IV reg. 9. 

— IMO-res. MEPC.227(64), med endringer. 

a) inkludert avsnitt 4.2 (for bruk av 

passasjerskip i alle områder, inkludert et 

spesielt område definert i MARPOL 

vedlegg IV), 

b) ikke inkludert avsnitt 4.2 (for bruk av andre 

skip enn passasjerskip i alle områder, og av 

passasjerskip utenfor spesielle områder 

definert i MARPOL vedlegg IV). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg IV reg. 9. 

MED/2.7 Forbrenningsanlegg om bord 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg VI reg. 16. 

— IMO-res. MEPC.76(40) B+D 

B+E 

B+F 

G 

 1.1.2018 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg VI reg. 16. 

— IMO MEPC.1/rundskr. 793. 
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MED/2.7 

Forbrenningsanlegg om bord 

(forbrenningsanlegg med kapasitet på høyst 

4 000 kW) 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg VI reg. 16. 

— IMO-res. MEPC.244(66). B+D 

B+E 

B+F 

G 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg VI reg. 16. 

MED/2.8 

NOx-analysator permanent plassert om 

bord, til bruk om bord i henhold til teknisk 

NOx-regelverk av 2008 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— IMO-res. MEPC.176(58) – (revidert 

vedlegg VI til MARPOL, reg. 13). 

— IMO-res. MEPC.177(58) – (teknisk NOx-

regelverk av 2008), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MEPC.176(58) – (revidert 

vedlegg VI til MARPOL, reg. 13), 

— IMO-res. MEPC.177(58) – (teknisk NOx-

regelverk av 2008), 

— IMO-res. MEPC.198(62). 

MED/2.9, Utstyr som benytter andre teknologiske metoder til å begrense SOx-utslipp – flyttet til MED/9/2.4. 

MED/2.10 

Eksosrensesystemer om bord 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— IMO-res. MEPC.176(58) – (revidert 

vedlegg VI til MARPOL, reg. 4), 

— IMO-res. MEPC.184(59). 

— IMO-res. MEPC.184(59). B+D 

B+E 

B+F 

G 

 15.5.2018 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MEPC.176(58) – (revidert 

vedlegg VI til MARPOL, reg. 4). 
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MED/2.10 

Eksosrensesystemer om bord 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— IMO-res. MEPC.176(58) – (revidert 

vedlegg VI til MARPOL, reg. 4), 

— IMO-res. MEPC.259(68). 

— IMO-res. MEPC.259(68). Ordning A: 

B+F 

G 

Ordning B: 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MEPC.176(58) – (revidert 

vedlegg VI til MARPOL, reg. 4). 

3. Brannvernutstyr 

Nummer og betegnelse 
SOLAS 74-regler, med endringer, samt eventuelt 

relevante IMO-resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

Førstegangs-

omsetning 

Siste plassering 

om bord 

1 2 3 4 5 6 

MED/3.1 

Underste dekkskledning 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. II-2/6, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. II-2/6, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

  



   

 

N
r. 9

/1
2
0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

4
.2

.2
0
2

1
 

 

1 2 3 4 5 6 

MED/3.2 

Bærbare brannslokkingsapparater 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 4. 

— EN 3-7:2004 inkl. A1:2007, 

— EN 3-8:2006 inkl. AC:2007, 

— EN 3-9:2006 inkl. AC:2007, 

— EN 3-10:2009. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. II-2/18, 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20, 

— IMO-res. A.951(23), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 4, 

— IMO-res. MSC.391(95)-(IGF-regelverket) 

11, 

— IMO MSC/rundskr. 1239, 

— IMO MSC/rundskr. 1275. 
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MED/3.3a 

Brannmannsutstyr: vernetøy (tøy for 

nærkontakt med ild): 

Ikke-lysreflekterende vernetøy for 

brannmannskaper. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

— EN 469:2005 inkl. A1:2006 og AC:2006. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

MED/3.3b 

Brannmannsutstyr: vernetøy (tøy for 

nærkontakt med ild): 

Vernetøy for brannmannskaper: 

Lysreflekterende klær for spesialisert 

brannbekjempelse. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

— EN 1486:2007. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 
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MED/3.3c 

Brannmannsutstyr: vernetøy (tøy for 

nærkontakt med ild): 

Vernetøy for brannmannskaper: Vernetøy 

med lysreflekterende ytterside. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

— ISO 15538:2001. 

Merknad: Nivå 2. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

MED/3.4 

Brannmannsutstyr: støvler 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

— EN 15090:2012. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. II-2/15, 

— IMO-res. MSC.4(48)-(IBC-regelverket) 11, 

— IMO-res. MSC.5(48)-(IGC-regelverket) 11 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 
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 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

    

MED/3.5 

Brannmannsutstyr: hansker 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

— EN 659:2003 inkl. A1:2008 og AC:2009. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. II-2/15, 

— IMO-res. MSC.4(48)-(IBC-regelverket) 11, 

— IMO-res. MSC.5(48)-(IGC-regelverket) 11, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

MED/3.6 

Brannmannsutstyr: hjelm 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

— EN 443:2008. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 
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 — SOLAS 74-reg. II-2/15, 

— IMO-res. MSC.4(48)-(IBC-regelverket) 11, 

— IMO-res. MSC.5(48)-(IGC-regelverket) 11, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

    

MED/3.7 

Bærbart og selvforsynt pressluftapparat 

Merknad: Ved ulykker med farlig gods 

kreves en maske med overtrykk. 

(Se 7.1) 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

ISO 23269-2:2011 (brannslokking – bare til 

maritim bruk). 

Maske av type 1 skal ikke brukes sammen med 

verken MED/3.7 eller MED/7.1. 

Merknad: Den tilhørende brannsikre 

redningslinen som kreves i henhold til ISO 

23269 § 4.28, skal være MED-sertifisert som 

MED/3.44 og brukes sammen med 

pusteapparatet, og skal kunne festes med en 

karabinkrok til apparatets bæresele eller til et 

separat belte, slik at pusteapparatet ikke kan bli 

slitt av når redningslinen er i bruk. 

For pusteapparat modul B skal den MED-

sertifiserte brannsikre redningslinen angis som 

en obligatorisk tilhørende komponent. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. II-2/15, 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— IMO-res. MSC.4(48)-(IBC-regelverket) 11, 

— IMO-res. MSC.5(48)-(IGC-regelverket) 11, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 
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 — IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1499, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1555. 

    

MED/3.8 

Pusteapparat med pressluftslange 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— Merknad: Dette utstyret er beregnet bare på 

hurtiggående fartøyer bygd i samsvar med 

bestemmelsene i HSC-regelverket av 1994. 

— EN 14593-1:2005. 

eller 

— EN 14594:2005 inkl. AC:2005. 

B+D 

B+E 

B+F 

 13.3.2021 

(II) 

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

MED/3.8 

Pusteapparat med pressluftslange 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— Merknad: Dette utstyret er beregnet bare på 

hurtiggående fartøyer bygd i samsvar med 

bestemmelsene i HSC-regelverket av 1994. 

— EN 14593-1:2018. 

eller 

— EN 14594:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 
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MED/3.9 

Systemkomponenter til sprinkleranlegg for 

rom i innredningen, arbeidsrom og 

kontrollstasjoner tilsvarende dem som er 

nevnt i SOLAS 74 regel II-2/12 (begrenset 

til dyser og deres ytelse). 

(Dette utstyret omfatter dyser til 

fastmonterte sprinkleranlegg for hurtig-

gående fartøyer.) 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 8. 

— IMO-res. A.800(19), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.44(65), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 912, 

— IMO MSC/rundskr. 1556. 

MED/3.10 

Dyser til fastmonterte vannforstøvings-

systemer til brannslokking i maskinrom og 

lastepumperom 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

— IMO MSC/rundskr. 1165, med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7, 

— IMO-res. MSC.391(95)-(IGF-regelverket) 

11, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

    

MED/3.11a 

Skiller i klasse «A» og «B», brannmot-

stand: 

skiller i klasse «A». 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3,2, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1435. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3,2. 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO MSC/rundskr. 1120, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1434. 

3.11b 

Skiller i klasse «A» og «B», brannmot-

stand: 

skiller i klasse «B». 

Merknad: Omfatter ikke skiller/dører i 

klasse «B» som er underlagt begrensninger. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3,4, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3,4, 
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 — SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO MSC/rundskr. 1120, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1581. 

    

MED/3.12 

Innretninger som skal hindre flammer i å 

spre seg til lastetankene i tankskip 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. II-2/16. 

a) Trykkvakuumventiler: 

— IMO MSC/rundskr. 677, med endringer, 

— EN ISO 16852:2010, 

— ISO 15364:2016. 

b) Flammefeller: 

— IMO MSC/rundskr. 677, med endringer, 

— EN ISO 16852:2010. 

c) Detonasjonsflammefeller: 

— IMO MSC/rundskr. 677, med endringer. 

— EN ISO 16852:2010. 

d) Høyhastighetslufteventiler: 

— IMO MSC/rundskr. 677, med endringer, 

— EN ISO 16852:2010, 

— ISO 15364:2016. 

For annet utstyr 

enn ventiler: 

B+D 

B+E 

B+F 

For ventiler: 

B+F 

 23.5.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. II-2/16, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 15. 
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MED/3.12 

Innretninger som skal hindre flammer i å 

spre seg til lastetankene i tankskip 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. II-2/16. 

a) Trykkvakuumventiler: 

— IMO MSC/rundskr. 677, med endringer, 

— EN ISO 16852:2016, 

— ISO 15364:2016. 

b) Flammefeller: 

— IMO MSC/rundskr. 677, med endringer, 

— EN ISO 16852:2016. 

c) Detonasjonsflammefeller: 

— IMO MSC/rundskr. 677, med endringer, 

— EN ISO 16852:2016. 

d) Høyhastighetslufteventiler: 

— IMO MSC/rundskr. 677, med endringer, 

— EN ISO 16852:2016, 

— ISO 15364:2016. 

For annet utstyr 

enn ventiler: 

B+D 

B+E 

B+F 

For ventiler: 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. II-2/16. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 15. 

MED/3.13 

Ikke-brennbare materialer 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

    

MED/3.14, Andre materialer enn stål til rør som skal føres gjennom skiller i klasse «A» og «B» – oppført under MED/3.26 og MED/3.27. 

MED/3.15a 

Andre materialer enn stål til rør som 

transporterer olje eller brennolje: 

rør og tilbehør i plast. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. A.753(18), med endringer, 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 10, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

MED/3.15b 

Andre materialer enn stål til rør som 

transporterer olje eller brennolje: 

ventiler. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— EN ISO 10497:2010. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 10, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

    

MED/3.15c 

Andre materialer enn stål til rør som 

transporterer olje eller brennolje: 

bøyelige rørsammensetninger og utjevnere. 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

Bøyelige rørsammensetninger: 

— EN ISO 15540:2001, 

— EN ISO 15541:2001. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.7.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 10, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 
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MED/3.15c 

Andre materialer enn stål til rør som 

transporterer olje eller brennolje: 

bøyelige rørsammensetninger og utjevnere. 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— ISO 15540:2016, 

— ISO 15541:2016. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 10, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

MED/3.15d 

Andre materialer enn stål til rør som 

transporterer olje eller brennolje: 

rørdeler i metall med motstandsdyktige og 

elastiske pakninger. 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— ISO 19921:2005, 

— ISO 19922:2005. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 
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 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 10, 

— IMO MSC/rundskr. 1120, 

— IMO MSC/rundskr. 1527. 

    

MED/3.16 

Branndører 

Merknad: Omfatter ikke skiller/dører i 

klasse «B» som er underlagt begrensninger. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1319. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1511. 

MED/3.17 

Systemkomponenter til betjeningssystemer 

for branndører 

Merknad: Når uttrykket «systemkom-

ponenter» er brukt i kolonne 2, kan det bety 

at en enkelt komponent, en gruppe 

komponenter eller hele systemet må prøves 

for å kontrollere at de internasjonale 

kravene er oppfylt. 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 
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MED/3.18a 

Overflate- og gulvdekningsmaterialer med 

lav flammespredningsevne: 

finér til pynt. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/6, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/6, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

MED/3.18b 

Overflate- og gulvdekningsmaterialer med 

lav flammespredningsevne: 

malingssystemer. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/6, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 
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 — SOLAS 74-reg. II-2/6, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

    

MED/3.18c 

Overflate- og gulvdekningsmaterialer med 

lav flammespredningsevne: 

gulvbelegg. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/6, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/6, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 



   

 

N
r. 9

/1
3
6
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

4
.2

.2
0
2

1
 

 

1 2 3 4 5 6 

MED/3.18d 

Overflate- og gulvdekningsmaterialer med 

lav flammespredningsevne: 

rørisolasjon. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

MED/3.18e 

Overflate- og gulvdekningsmaterialer med 

lav flammespredningsevne: 

klebemidler brukt ved bygging av skiller i 

klasse «A», «B» og «C». 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 
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 — SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

    

MED/3.18f 

Overflate- og gulvdekningsmaterialer med 

lav flammespredningsevne: 

membran ved brennbare kanaler. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 
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MED/3.19 

Forheng, gardiner og andre opphengte 

tekstiler 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1456, med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

MED/3.20 

— Polstrede møbler 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

 12.8.2023 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 
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MED/3.20a 

Polstrede møbler: 

komplett møbel (herunder trekkmateriale, 

fyllmateriale og ikke-brannfarlig ramme). 

Rad 1 av 1 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

MED/3.20b 

Polstrede møbler: 

trekkmateriale til ethvert fyllmateriale. 

Rad 1 av 1 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), vedlegg 1 del 8 tillegg 3, med 

endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

    

MED/3.20c 

Polstrede møbler: 

trekkmateriale til flammehemmende 

fyllmateriale (prøvd i en bestemt 

kombinasjon slik den er tenkt å brukes). 

Rad 1 av 1 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), vedlegg 1 del 8 tillegg 3, med 

endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

MED/3.20d 

Polstrede møbler: 

flammehemmende fyllmateriale. 

Rad 1 av 1 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), vedlegg 1 del 8 tillegg 3, med 

endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 
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 — SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

    

MED/3.21 

Sengeutstyr 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

MED/3.22 

Brannspjeld 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

MED/3.23, Ikke-brennbare gjennomføringer i skiller i klasse «A» – bevisst ikke utfylt. 
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MED/3.24, Gjennomføringer for elektriske kabler i skiller i klasse «A» – bevisst ikke utfylt. 

MED/3.25 

Brannsikrede vinduer og lysventiler i klasse 

«A» og «B» 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.5(48)-(IGC-regelverket) 3, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

MED/3.26a 

Gjennomføringer i skiller i klasse «A»: 

gjennomføringer for elektriske kabler. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer, 

— IMO-res. MSC.1/rundskr. 1488. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

MED/3.26b 

Gjennomføringer i skiller i klasse «A»: 

gjennomføringer for rør, kanaler, sjakter 

osv. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1488. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1276. 

MED/3.27a 

Gjennomføringer i skiller i klasse «B»: 

gjennomføringer for elektriske kabler, 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 
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MED/3.27b 

Gjennomføringer i skiller i klasse «B»: 

gjennomføringer for rør, kanaler, sjakter 

osv. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

MED/3.28 

Sprinkleranlegg (begrenset til sprinkler-

dyser). 

(Dette utstyret omfatter dyser til 

fastmonterte sprinkleranlegg for hurtig-

gående fartøyer.) 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— ISO 6182-1:2014. 

eller 

— EN 12259-1:1999 inkl. A1:2001, A2:2004 

og A3:2006. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.44(65), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 912, 

— MSC.1/rundskr. 1556. 
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MED/3.29 

Brannslanger: 

Ikke-svettende flatslanger til brannslokking 

(innvendig diameter fra 25 mm til 52 mm). 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— EN 14540:2014. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

MED/3.30 

Bærbart oksygenanalyse- og gass-

deteksjonsutstyr 

Rad 1 av 4 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3, 

— SOLAS 74-reg. XI-1/7. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008 eller IEC 60945:2002 inkl. IEC 

60945 rettelse 1:2008, 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

og for: 

a) Kategori 1: (sikkert område): 

— EN 50104:2010, 

— EN 60079-29-1:2016. 

b) Kategori 2: (omgivelser med eksplosjons-

farlig gass): 

— EN 50104:2010, 

— EN 60079-29-1:2007, 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, 

— EN 60079-1:2014, 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 28.2.2020 

(II) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3, 

— SOLAS 74-reg. XI-1/7. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 

15, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1477. 
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  — EN 60079-10-1:2015, 

— EN 60079-11:2012, 

— EN 60079-15:2010, 

— EN 60079-26:2015. 

   

MED/3.30 

Bærbart oksygenanalyse- og gass-

deteksjonsutstyr 

Rad 2 av 4 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3, 

— SOLAS 74-reg. XI-1/7. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008 eller IEC 60945:2002 inkl. IEC 

60945 rettelse 1:2008, 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015, 

og for: 

a) Kategori 1: (sikkert område): 

— EN 50104:2010, 

— EN 60079-29-1:2016, 

b) Kategori 2: (omgivelser med eksplosjons-

farlig gass): 

— EN 50104:2010, 

— EN 60079-29-1:2016, 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, 

— EN 60079-1:2014, 

— EN 60079-10-1:2015, 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018 6.7.2021 

(II) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3, 

— SOLAS 74-reg. XI-1/7. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 

15, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1477. 
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  — EN 60079-11:2012, 

— EN 60079-15:2010, 

— EN 60079-26:2015. 

   

MED/3.30 

Bærbart oksygenanalyse- og gass-

deteksjonsutstyr 

Rad 3 av 4 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3, 

— SOLAS 74-reg. XI-1/7. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008 eller IEC 60945:2002 inkl. IEC 

60945 rettelse 1:2008, 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

og for: 

a) Kategori 1: (sikkert område): 

— EN 50104:2010, 

— EN 60079-29-1:2016. 

b) Kategori 2: (omgivelser med eksplosjons-

farlig gass): 

— EN 50104:2010, 

— EN 60079-29-1:2016, 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, 

— EN 60079-1:2014, 

— EN 60079-10-1:2015, 

— EN 60079-11:2012, 

— EN 60079-15:2010, 

— EN 60079-26:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

 6.7.2021 

(II) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3, 

— SOLAS 74-reg. XI-1/7. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 

15, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1477, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1581. 
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MED/3.30 

Bærbart oksygenanalyse- og gass-

deteksjonsutstyr 

Rad 4 av 4 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3, 

— SOLAS 74-reg. XI-1/7. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008 eller IEC 60945:2002 inkl. IEC 

60945 rettelse 1:2008, 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

og for: 

a) Kategori 1: (sikkert område): 

— EN 50104:2010, 

— EN 60079-29-1:2016. 

b) Kategori 2: (omgivelser med eksplosjons-

farlig gass): 

— EN 50104:2010, 

— EN 60079-29-1:2016, 

— EN IEC 60079-0:2018, 

— EN 60079-1:2014, 

— EN 60079-10-1:2015, 

— EN 60079-11:2012, 

— EN 60079-15:2010, 

— EN 60079-26:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3, 

— SOLAS 74-reg. XI-1/7. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 

15, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1477, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1581. 

MED/3.31, Dyser til fastmonterte sprinkleranlegg for hurtiggående fartøyer – strøket, ettersom utstyret er omfattet av MED/3.9 og MED/3.28. 
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MED/3.32 

Brannhemmende materialer (unntatt 

møbler) til hurtiggående fartøyer 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO MSC.1/rundskr.1457. 

MED/3.33 

Brannhemmende materialer til møbler for 

hurtiggående fartøyer 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

MED/3.34 

Brannskiller for hurtiggående fartøyer 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO MSC.1/rundskr.1457. 
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MED/3.35 

Branndører på hurtiggående fartøyer 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

MED/3.36 

Brannspjeld på hurtiggående fartøyer 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

MED/3.37a 

Gjennomføringer i brannskiller på 

hurtiggående fartøyer: 

gjennomføringer for elektriske kabler. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 
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MED/3.37b 

Gjennomføringer i brannskiller på 

hurtiggående fartøyer: 

gjennomføringer for rør, kanaler, sjakter 

osv. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

MED/3.38 

Bærbare brannslokkingsapparater for 

livbåter og mann-over-bord-båter 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— EN 3-7:2004 inkl. A1:2007, 

— EN 3-8:2006 inkl. AC:2007, 

— EN 3-9:2006 inkl. AC:2007, 

— EN 3-10:2009. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. A.951(23), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

IV, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 
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MED/3.39 

Dyser til likeverdige vanntåkeanlegg i 

maskinrom og lastepumperom 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

— IMO MSC/rundskr. 1165, med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1458. 

MED/3.40 

Lavt plasserte belysningssystemer (bare 

komponenter) 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/13, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 

11. 

— IMO-res. A.752(18), 

— ISO 15370:2010. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/13, 

— IMO-res. A.752(18), 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 

11. 
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MED/3.41 

Pusteutstyr til nødevakuering 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/13. 

— ISO 23269-1:2008, 

og alternativt: 

— For bærbart og selvforsynt pressluftapparat 

med åpent system, med helmaske eller 

munnbittinnretning, til bruk ved 

evakuering: 

— EN 402:2003. 

— For bærbart trykkluftapparat med åpen 

krets, med hette til bruk ved evakuering: 

— EN 1146:2005. 

— For bærbart trykkluftapparat med lukket 

krets: 

— EN 13794:2002. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/13, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3, 

— IMO MSC/rundskr. 849. 

MED/3.42a 

Nøytralgassystemer: 

hele systemet. 

Rad 1 av 1 

(NYTT NUMMER) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4. 

— IMO MSC/rundskr. 353, med endringer. G 12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— IMO-res. A.567(14), 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 

15, 

— IMO MSC/rundskr. 353, 

— IMO MSC/rundskr. 485, 

— IMO MSC/rundskr. 731, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 
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MED/3.42b 

Nøytralgassystem: 

enkeltkomponenter. 

Merknad: Følgende utstyr anses generelt å 

være systemkomponenter til nøytral-

gassystemer i henhold til MED/3.42b: 

— Vifter/blåsemaskiner for nøytralgass 

— Nøytralgassgenerator 

— Sjøvannspumper til skrubber 

— Vannlås på dekk 

— Tilbakeslagsventiler 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4. 

— IMO MSC/rundskr. 353, med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— IMO-res. A.567(14), 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 

15, 

— IMO MSC/rundskr. 353, 

— IMO MSC/rundskr. 485, 

— IMO MSC/rundskr. 731, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

MED/3.43 

Dyser til brannslokkingsanlegg (manuelle 

eller automatiske) for frityrstekeapparater 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/1, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— ISO 15371:2009. B+D 

B+E 

B+F 

 15.11.2018 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/1, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 
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 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1433. 

    

MED/3.43 

Dyser til brannslokkingsanlegg (manuelle 

eller automatiske) for frityrstekeapparater 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/1, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— ISO 15371:2015. B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/1, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1433. 

MED/3.44 

Brannmannsutstyr – redningsline 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3, 

med endringer, 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

 3.9.2022 

(II) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 
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MED/3.44 

Brannmannsutstyr – redningsline 

Redningsliner til pusteapparater godkjent i 

henhold til MED/3.7 og MED/7.1 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3, 

med endringer, 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer, 

— ISO 23269-2:2011. 

B+D 

B+E 

B+F 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

MED/3.45 

Systemkomponenter (slokkemiddel, 

ventiler og dyser) til likeverdige 

fastmonterte brannslokkingsanlegg med 

gass for maskinrom og lastepumperom 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 5. 

— IMO MSC/rundskr. 848, med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 5, 

— IMO MSC/rundskr. 848, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313. 
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MED/3.46 

Likeverdige fastmonterte brannslok-

kingsanlegg med gass for maskinrom 

(aerosolsystemer) 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 5. 

— IMO MSC/rundskr. 1270 inkl. rettelse 1, 

med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 5, 

— IMO MSC/rundskr. 1270 inkl. rettelse 1, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

MED/3.47 

Konsentrat til fastmonterte brannslok-

kingsanlegg med høyekspansjonsskum for 

maskinrom og lastepumperom 

Merknad: Det fastmonterte brannslok-

kingsanlegget med høyekspansjonsskum 

for maskinrom og lastepumperom 

(herunder anlegg som bruker inneluften i 

rommet for å oppfylle sin funksjon) må 

prøves med det godkjente konsentratet og 

vurderes som tilfredsstillende av 

administrasjonen. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO MSC/rundskr. 670. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 6. 
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MED/3.48 

Fastmonterte vannbaserte brannslok-

kingsanlegg til bruk i maskinrom i kategori 

«A» 

(dyser og ytelsesprøvinger). 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1387. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

MED/3.49a 

Fastmonterte vannbaserte brannslok-

kingsanlegg til roro-rom, kjøretøyrom og 

spesiallasterom: 

preskriptivt baserte systemer tilsvarende 

IMO MSC.1/rundskr. 1430. 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1430. B+D 

B+E 

B+F 

 1.1.2024 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 
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MED/3.49a 

Fastmonterte vannbaserte brannslok-

kingsanlegg til roro-rom, kjøretøyrom og 

spesiallasterom: 

preskriptivt baserte systemer tilsvarende 

IMO MSC.1/rundskr. 1430, revisjon 1. 

Rad 2 av 2 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1430, revisjon 1. B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

MED/3.49b 

Fastmonterte vannbaserte brannslok-

kingsanlegg til roro-rom, kjøretøyrom og 

spesiallasterom: 

ytelsesbaserte systemer i henhold til IMO 

MSC.1/rundskr. 1430, 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1430. B+D 

B+E 

B+F 

 1.1.2021 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 
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 — SOLAS 74-reg. II-2/20, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

    

MED/3.49b 

Fastmonterte vannbaserte brannslok-

kingsanlegg til roro-rom, kjøretøyrom og 

spesiallasterom: 

ytelsesbaserte systemer i henhold til IMO 

MSC.1/rundskr. 1430, revisjon 1. 

Rad 2 av 2 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1430, revisjon 1. B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

MED/3.50, Vernetøy som er motstandsdyktig mot kjemisk angrep – flyttet til MED/9/3.9. 
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MED/3.51a 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, maskinrom 

og ubemannede maskinrom: 

kontroll- og signalutstyr 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 1 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

Elektriske installasjoner om bord i skip: 

— EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 og A1:2006. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 

rettelse 1:2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51a 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, maskinrom 

og ubemannede maskinrom: 

kontroll- og signalutstyr 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 2 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

Elektriske installasjoner om bord i skip: 

— EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 og A1:2006. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.1.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 
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 — IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1487. 

    

MED/3.51a 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, maskinrom 

og ubemannede maskinrom: 

kontroll- og signalutstyr 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 3 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

Elektriske installasjoner om bord i skip: 

— EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 og A1:2006. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO-res. MSC.391(95)-(IGF-regelverket) 

11, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1487, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1528. 
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MED/3.51b 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, maskinrom 

og ubemannede maskinrom: 

strømforsyningsutstyr. 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 1 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 og 

A2:2006. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 

rettelse 1:2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51b 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, maskinrom 

og ubemannede maskinrom: 

strømforsyningsutstyr. 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 2 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 og 

A2:2006. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.1.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 
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MED/3.51b 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, maskinrom 

og ubemannede maskinrom: 

strømforsyningsutstyr. 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 3 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 og 

A2:2006. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO-res. MSC.391(95)-(IGF-regelverket) 

11, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242, 

— IMO MSC.1/rundskr.1554. 

MED/3.51c 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, maskinrom 

og ubemannede maskinrom: 

varmedetektorer – punktdetektorer. 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 1 av 4 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-5:2000 inkl. A1:2002. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 

rettelse 1:2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 
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 — IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

    

MED/3.51c 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, maskinrom 

og ubemannede maskinrom: 

varmedetektorer – punktdetektorer. 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 2 av 4 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-5:2000 inkl. A1:2002. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 28.2.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51c 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, maskinrom 

og ubemannede maskinrom: 

varmedetektorer – punktdetektorer. 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 3 av 4 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-5:2017. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018 12.8.2023 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 
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 — IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

    

MED/3.51c 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

varmedetektorer – punktdetektorer. 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på tidspunktet 

for plassering om bord, fortsatt anvendes. 

Rad 4 av 4 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-5:2017 inkl. A1:2018. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51d 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

røykdetektorer: punktdetektorer basert på 

lysspredning, lystransmisjon eller ionisering. 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på tidspunktet 

for plassering om bord, fortsatt anvendes. 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-7:2000 inkl. A1:2002 og A2:2006. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 

rettelse 1:2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 31.8.2022 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 
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 — IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

    

MED/3.51d 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

(d) røykdetektorer: punktdetektorer basert på 

lysspredning, lystransmisjon eller ionisering. 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på tidspunktet 

for plassering om bord, fortsatt anvendes. 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-7:2018. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO-res. MSC.391(95)-(IGF-regelverket) 

11, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51e 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

flammedetektorer: punktdetektorer. 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på tidspunktet 

for plassering om bord, fortsatt anvendes. 

Rad 1 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-10:2002 inkl. A1:2005. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 

rettelse 1:2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 
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 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

    

MED/3.51e 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, maskinrom 

og ubemannede maskinrom: 

flammedetektorer: punktdetektorer. 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 2 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-10:2002 inkl. A1:2005, 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.1.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51e 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, maskinrom 

og ubemannede maskinrom: 

flammedetektorer: punktdetektorer. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-10:2002 inkl. A1:2005, 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 
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Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 3 av 3 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO-res. MSC.391(95)-(IGF-regelverket) 

11, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

    

MED/3.51f 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, maskinrom 

og ubemannede maskinrom: 

manuelle alarmknapper. 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 1 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-11:2001 inkl. A1:2005. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 

rettelse 1:2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 
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MED/3.51f 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, maskinrom 

og ubemannede maskinrom: 

manuelle alarmknapper. 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 2 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-11:2001 inkl. A1:2005. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.1.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51f 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, maskinrom 

og ubemannede maskinrom: 

manuelle alarmknapper. 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 3 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-11:2001 inkl. A1:2005. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 
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 — IMO-res. MSC.391(95)-(IGF-regelverket) 

11, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

    

MED/3.51g 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, maskinrom 

og ubemannede maskinrom: 

kortslutningsisolatorer. 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 1 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-17:2005 inkl. AC:2007. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 

rettelse 1:2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51g 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, maskinrom 

og ubemannede maskinrom: 

kortslutningsisolatorer. 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 2 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-17:2005 inkl. AC:2007. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.1.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 
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 — IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

    

MED/3.51g 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, maskinrom 

og ubemannede maskinrom: 

kortslutningsisolatorer. 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 3 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-17:2005 inkl. AC:2007. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO-res. MSC.391(95)-(IGF-regelverket) 

11, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51h 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, maskinrom 

og ubemannede maskinrom: 

inngangs-/utgangsutstyr. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-18:2005 inkl. AC:2007. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 

rettelse 1:2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 
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Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 1 av 3 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

    

MED/3.51h 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, maskinrom 

og ubemannede maskinrom: 

inngangs-/utgangsutstyr. 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 2 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-18:2005 inkl. AC:2007. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.1.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51h 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, maskinrom 

og ubemannede maskinrom: 

inngangs-/utgangsutstyr. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-18:2005 inkl. AC:2007. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 
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Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 3 av 3 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO-res. MSC.391(95)-(IGF-regelverket) 

11, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

    

MED/3.51i 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, maskinrom 

og ubemannede maskinrom: 

kabler. 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 1 av 4 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 60332-1-2:2004, 

— IEC 60092-376:2003, 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 

rettelse 1:2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 
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MED/3.51i 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, maskinrom 

og ubemannede maskinrom: 

kabler. 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 2 av 4 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 60332-1-2:2004, 

— IEC 60092-376:2003. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 22.5.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51i 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, maskinrom 

og ubemannede maskinrom: 

kabler. 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 3 av 4 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015, 

— IEC 60092-376:2017. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015, 

— IEC 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015. 

og/eller 

Brannsikre kabler: 

— IEC 60092-376:2017, 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018 28.3.2021 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 
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 — IMO-res. MSC.391(95)-(IGF-regelverket) 

11, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

— IEC 60331-1:2009 eller IEC 60331-2:2009. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015, 

— IEC 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015. 

   

MED/3.51i 

Systemkomponenter til fastmonterte 

branndeteksjons- og alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i 

innredningen, lugarbalkonger, maskinrom 

og ubemannede maskinrom: 

kabler. 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 4 av 4 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015 og 

A11:2016, 

— IEC 60092-376:2017. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

— IEC 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015. 

og/eller 

Brannsikre kabler: 

— IEC 60092-376:2017, 

— IEC 60331-1:2018 eller IEC 60331-2:2018. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015, 

— IEC 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO-res. MSC.391(95)-(IGF-regelverket) 

11, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 
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MED/3.52 

Ikke-bærbare og transportable brannslok-

kingsapparater 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— EN 1866-1:2007, 

— EN 1866-2:2014. 

eller 

— EN 1866-1:2007, 

— EN 1866-3:2013. 

eller 

— ISO 11601:2008. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.7.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

MED/3.52 

Ikke-bærbare og transportable brannslok-

kingsapparater 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— EN 1866-1:2007, 

— EN 1866-2:2014. 

eller 

— EN 1866-1:2007, 

— EN 1866-3:2013. 

eller 

— ISO 11601:2017. 

B+D 

B+E 

B+F 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 
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MED/3.53 

Brannalarmutstyr – akustiske alarmgivere 

Rad 1 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-3:2001 inkl. A1:2002 og A2:2006, 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 

rettelse 1:2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.53 

Brannalarmutstyr – akustiske alarmgivere 

Rad 2 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-3:2014, 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 12.8.2023 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1487. 
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MED/3.53 

Brannalarmutstyr – akustiske alarmgivere 

Rad 3 av 3 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-3:2014 inkl. A1:2019, 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1487. 

MED/3.54 

Fastmontert oksygenanalyse- og gass-

deteksjonsutstyr 

Rad 1 av 4 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3. 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 

rettelse 1:2011, 

— IEC 60533:1999. 

og for: 

a) Kategori 4: (sikkert område): 

— EN 50104:2010. 

b) Kategori 3: (omgivelser med eksplosjons-

farlig gass): 

— EN 50104:2010, 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 15, 
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 — for kombinerte O2/HC-systemer også: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370. 

— EN 60079-29-1:2007. 

For kombinerte O2/HC-systemer også: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370. 

   

MED/3.54 

Fastmontert oksygenanalyse- og gass-

deteksjonsutstyr 

Rad 2 av 4 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3. 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

og for: 

a) Kategori 4: (sikkert område): 

— EN 50104:2010. 

b) Kategori 3: (omgivelser med eksplosjons-

farlig gass): 

— EN 50104:2010, 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, 

— EN 60079-29-1:2007. 

For kombinerte O2/HC-systemer også: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 3.6.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 15, 

— for kombinerte O2/HC-systemer også: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370. 

MED/3.54 

Fastmontert oksygenanalyse- og gass-

deteksjonsutstyr 

Rad 3 av 4 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3. 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

og for: 

a) Kategori 4: (sikkert område): 

— EN 50104:2010. 

b) Kategori 3: (omgivelser med eksplosjons-

farlig gass): 

— EN 50104:2010, 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018 12.8.2023 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3, 
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 — IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 

15, 

— for kombinerte O2/HC-systemer også: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370. 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, 

— EN 60079-29-1:2016. 

For kombinerte O2/HC-systemer også: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370. 

   

MED/3.54 

Fastmontert oksygenanalyse- og gass-

deteksjonsutstyr 

Rad 4 av 4 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3. 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

og for: 

a) Kategori 4: (sikkert område): 

— EN 50104:2010. 

b) Kategori 3: (omgivelser med eksplosjons-

farlig gass): 

— EN 50104:2010, 

— EN IEC 60079-0:2018, 

— EN 60079-29-1:2016. 

For kombinerte O2/HC-systemer også: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370. 

B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 

15, 

— for kombinerte O2/HC-systemer også: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370. 

MED/3.55 

Kombinerte strålerør 

(tåkespreder/stråle) 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— Håndholdte grenrør til bruk av 

brannvesenet – kombinerte grenrør PN 16: 

— EN 15182-1:2007 inkl. A1:2009, 

— EN 15182-2:2007 inkl. A1:2009. 

— Håndholdte grenrør til bruk av 

brannvesenet – grenrør PN 16 med en 

samlet stråle og/eller en stråle med fast 

spredningsvinkel: 

B+D 

B+E 

B+F 

 12.8.2023 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 



   

 

4
.2

.2
0
2

1
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 9

/1
8
1
 

 

1 2 3 4 5 6 

 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

— EN 15182-1:2007 inkl. A1:2009, 

— EN 15182-3:2007 inkl. A1:2009. 

   

MED/3.55 

Kombinerte strålerør 

(tåkespreder/stråle) 

Rad 2 av 2 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— Håndholdte grenrør til bruk av 

brannvesenet – kombinerte grenrør PN 16: 

— EN 15182-1:2019, 

— EN 15182-2:2019. 

— Håndholdte grenrør til bruk av 

brannvesenet – grenrør PN 16 med en 

samlet stråle og/eller en stråle med fast 

spredningsvinkel: 

— EN 15182-1:2019, 

— EN 15182-3:2019. 

B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

MED/3.56 

Fastmonterte brannslangesystemer 

Slangetromler med formstabil slange 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— EN 671-1:2012. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 



   

 

N
r. 9

/1
8
2
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

4
.2

.2
0
2

1
 

 

1 2 3 4 5 6 

MED/3.57 

Systemkomponenter til brannslokkings-

anlegg med mediumekspansjonsskum – 

fastmonterte skumslokkingsanlegg på dekk 

for tankskip 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO MSC/rundskr. 798. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10.8.1, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 

14, 

— IMO MSC/rundskr. 1239, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1276. 

MED/3.58 

Systemkomponenter til fastmonterte 

brannslokkingsanlegg med lavekspansjons-

skum for maskinrom og beskyttelse av 

tankskipsdekk 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1312, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1312, rettelse 1. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 6, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 

14, 

— IMO MSC/rundskr. 1239, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1276. 

MED/3.59 

Ekspansjonsskum til fastmonterte 

brannslokkingsanlegg for kjemikalie-

tankskip 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/1, 

— IMO-res. MSC.4(48)-(IBC-regelverket) 11. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1312, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1312, rettelse 1. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.4(48)-(IBC-regelverket) 11, 

— IMO MSC/rundskr. 553. 
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MED/3.60 

Dyser til fastmonterte vannforstøvings-

systemer til brannslokking på lugarbal-

konger 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1268. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

MED/3.61a 

Brannslokkingsanlegg som bruker inneluft 

for å produsere høyekspansjonsskum til 

beskyttelse av maskinrom, lastepumperom, 

kjøretøy- og roro-rom, spesiallasterom og 

lasterom 

Merknad: Brannslokkingsanlegg som 

bruker inneluft/uteluft for å produsere 

høyekspansjonsskum til beskyttelse av 

maskinrom, lastepumperom, kjøretøy- og 

roro-rom, spesiallasterom og lasterom, skal 

prøves med det godkjente konsentratet og 

vurderes som tilfredsstillende av 

administrasjonen. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1384. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 6, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1528. 
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MED/3.61b 

Brannslokkingsanlegg som bruker uteluft 

for å produsere høyekspansjonsskum til 

beskyttelse av maskinrom, lastepumperom, 

kjøretøy- og roro-rom, spesiallasterom og 

lasterom 

Merknad: Brannslokkingsanlegg som 

bruker inneluft/uteluft for å produsere 

høyekspansjonsskum til beskyttelse av 

maskinrom, lastepumperom, kjøretøy- og 

roro-rom, spesiallasterom og lasterom, skal 

prøves med det godkjente konsentratet og 

vurderes som tilfredsstillende av admini-

strasjonen. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1384. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 6, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1528. 

MED/3.62 

Brannslokkingsanlegg med tørt kjemisk 

pulver 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/1. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1315. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/1. 

— IMO-res. MSC.5(48)-(IGC-regelverket) 11, 

— IMO-res. MSC.391(95)-(IGF-regelverket) 

11. 
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MED/3.63 

Systemkomponenter til røykdeteksjons-

anlegg med prøvetaking 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 1 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 

10. 

Og for: 

— Kontroll- og signalutstyr. Elektriske 

installasjoner om bord i skip: 

— EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 og 

A1:2006. 

— Strømforsyningsutstyr: 

— EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 

og A2:2006. 

— Aspirerende røykdetektorer: 

— EN 54-20:2006 inkl. AC:2008. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 

rettelse 1:2011, 

— IEC 60533:1999. 

Samt, dersom det er relevant, for eksplosive 

atmosfærer: 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 

10. 
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MED/3.63 

Systemkomponenter til røykdeteksjons-

anlegg med prøvetaking 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 2 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 

10. 

Og for: 

— Kontroll- og signalutstyr. Elektriske 

installasjoner om bord i skip: 

— EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 og 

A1:2006. 

— Strømforsyningsutstyr: 

— EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 

og A2:2006. 

— Aspirerende røykdetektorer: 

— EN 54-20:2006 inkl. AC:2008. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

Samt, dersom det er relevant, for eksplosive 

atmosfærer: 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018 12.8.2023 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 

10. 
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MED/3.63 

Systemkomponenter til røykdeteksjons-

anlegg med prøvetaking 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 3 av 3 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 

10. 

Og for: 

— Kontroll- og signalutstyr. Elektriske 

installasjoner om bord i skip: 

— EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 og 

A1:2006. 

— Strømforsyningsutstyr: 

— EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 

og A2:2006. 

— Aspirerende røykdetektorer: 

— EN 54-20:2006 inkl. AC:2008. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

Samt, dersom det er relevant, for eksplosive 

atmosfærer: 

— EN IEC 60079-0:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 

10. 
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MED/3.64 

Skiller i klasse «C» 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3,10. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3,10, 

— SOLAS 74-reg. II-2/3,33, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

MED/3.65 

Fastmontert anlegg for deteksjon av 

hydrokarbongasser 

Rad 1 av 4 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370, 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, 

— EN 60079-29-1:2007, 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 

rettelse 1:2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 

16, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370. 

MED/3.65 

Fastmontert anlegg for deteksjon av 

hydrokarbongasser 

Rad 2 av 4 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370, 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, 

— EN 60079-29-1:2007, 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 21.7.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 

16, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370. 



   

 

4
.2

.2
0
2

1
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 9

/1
8
9
 

 

1 2 3 4 5 6 

MED/3.65 

Fastmontert anlegg for deteksjon av 

hydrokarbongasser 

Rad 3 av 4 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370, 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, 

— EN 60079-29-1:2016, 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018 12.8.2023. 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 

16, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1527. 

MED/3.65 

Fastmontert anlegg for deteksjon av 

hydrokarbongasser 

Rad 4 av 4 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370, 

— EN IEC 60079-0:2018, 

— EN 60079-29-1:2016, 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 

16, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1527. 

MED/3.66 

Evakueringsledesystemer brukt som 

alternativ til lavt plasserte belysnings-

systemer 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/13. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1168. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/13, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1168. 
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MED/3.67 

Brannslokkingsredskaper med skum for 

helikopteranlegg 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/18. 

— EN 13565-1:2003 inkl. A1:2007. B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 12.8.2023 

(II) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/18, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1431. 

MED/3.67 

Brannslokkingsredskaper med skum for 

helikopteranlegg 

Rad 2 av 2 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/18. 

— EN 13565-1:2019. B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/18, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 

17. 

MED/3.68 

Systemkomponenter til fastmonterte 

brannslokkingsanlegg i avtrekkskanaler fra 

bysse 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— ISO 15371:2009. B+D 

B+E 

B+F 

 30.4.2018 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 
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MED/3.68 

Systemkomponenter til fastmonterte 

brannslokkingsanlegg i avtrekkskanaler fra 

bysse 

Merknad: For produkter som brukes som 

reservedeler i eksisterende anlegg, kan de 

standardene som var relevante på 

tidspunktet for plassering om bord, fortsatt 

anvendes. 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— ISO 15371:2015. B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

MED/3.69 

Flyttbare vannkanoner for skip som er 

bygget 1. januar 2016 eller senere og er 

utformet for å føre fem eller flere lag med 

containere på eller over værdekket 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1472. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1472, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1550. 

MED/3.69 

Flyttbare vannkanoner for skip som er 

bygget 1. januar 2016 eller senere og er 

utformet for å føre fem eller flere lag med 

containere på eller over værdekket 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1472. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 

12, 
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 — IMO MSC.1/rundskr. 1472, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1550. 

    

MED/3.70 

Brannslanger 

(Formstabile slanger for fastmonterte 

systemer) 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— EN 694:2014. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

MED/3.71 

Fastmonterte brannslangesystemer 

— Slangesystemer med flatslange 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— EN 671-2:2012. B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 
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4. Navigasjonsutstyr 

Nummer og betegnelse 
SOLAS 74-regler, med endringer, samt eventuelt 

relevante IMO-resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvurdering 
Førstegangsomsetning 

Siste plassering 

om bord 

1 2 3 4 5 6 

MED/4.1 

Magnetkompass 

Klasse A for skip 

Rad 1 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— ISO 1069:1973, 

— ISO 25862:2009, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

eller 

— ISO 1069:1973, 

— ISO 25862:2009, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.382(X), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket 

av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.1 

Magnetkompass 

Klasse A for skip 

Merknad: IMO-res. MSC.302(87) får bare 

anvendelse når utstyret kan utløse og 

elektronisk sende en eller flere alarmer til 

en tredje utstyrsdel. 

Rad 2 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— ISO 1069:1973, 

— ISO 25862:2009, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

eller 

— ISO 1069:1973, 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019 12.8.2023 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.382(X), 
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 — IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.302(87). 

— ISO 25862:2009, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

Merknad: Og dersom IMO-res. MSC.302(87) 

får anvendelse: 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62923-1:2018, 
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 — IEC 62923-2:2018. 

Slutt på merknad til IMO-res. MSC.302(87) 

   

MED/4.1 

Magnetkompass 

Klasse A for skip 

Merknad: IMO-res. MSC.302(87) får bare 

anvendelse når utstyret kan utløse og 

elektronisk sende en eller flere alarmer til 

en tredje utstyrsdel. 

Rad 3 av 3 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— ISO 1069:1973, 

— ISO 25862:2019, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

eller 

— ISO 1069:1973, 

— ISO 25862:2019, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

Merknad: Og dersom IMO-res. MSC.302(87) 

får anvendelse: 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.382(X), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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  IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

Slutt på merknad til IMO-res. MSC.302(87) 

   

MED/4.2 

Magnetisk kursindikator (THD) 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— ISO 22090-2:2014, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011 +A1:2016, 

— EN 62288:2014. 

eller 

— ISO 22090-2:2014, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.116(73), 
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 — IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07. 

   

MED/4.2 

Magnetisk kursindikator (THD) 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— ISO 22090-2:2014, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— ISO 22090-2:2014, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.116(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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  IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

   

MED/4.3 

Gyrokompass 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— ISO 8728:2014, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— EN 62288:2014. 

eller 

— ISO 8728:2014, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.424 (XI), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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  IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07. 

   

MED/4.3 

Gyrokompass 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— ISO 8728:2014, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— ISO 8728:2014, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.424 (XI), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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  IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

   

MED/4.4, Radarutstyr – flyttet til MED/4.34, MED/4.35 og MED/4.36. 

MED/4.5, Automatisk radarplotteanlegg (ARPA) – flyttet til MED/4.34. 

MED/4.6 

Ekkolodd 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN ISO 9875:2001 inkl. ISOs tekniske 

rettelse 1:2006, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— EN 62288:2014. 

eller 

— EN ISO 9875:2000 inkl. ISOs tekniske 

rettelse 1:2006, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.224(VII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 
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 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.74(69) vedlegg 4, 

— IMO-res. MSC.302(87). 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07. 

   

MED/4.6 

Ekkolodd 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN ISO 9875:2001 inkl. ISOs tekniske 

rettelse 1:2006, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— EN ISO 9875:2000 inkl. ISOs tekniske 

rettelse 1:2006, 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.224(VII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 
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 — IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.74(69) vedlegg 4, 

— IMO-res. MSC.302(87). 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

   

MED/4.7 

Måleutstyr for hastighet og distanse 

(SDME) 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61023:2007, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— EN 62288:2014. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.824(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 
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 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

— IEC 61023:2007, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07. 

   

MED/4.7 

Måleutstyr for hastighet og distanse 

(SDME) 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61023:2007, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.824(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 
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 — IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

— IEC 61023:2007, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

   

MED/4.8, Indikator for rorvinkel, propellhastighet og stigning – flyttet til MED/4.20, MED/4.21 og MED/4.22. 

MED/4.9 

Indikator for svinghastighet 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— ISO 20672:2007 inkl. rettelse 1:2008, 

— EN 62288:2014. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.526(13), 

— IMO-res. A.694(17), 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— ISO 20672:2007 inkl. rettelse 1:2008, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07. 

   

MED/4.9 

Indikator for svinghastighet 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— ISO 20672:2007 inkl. rettelse 1:2008, 

— EN 62288:2014, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.526(13), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 
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 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— ISO 20672:2007 inkl. rettelse 1:2008, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

   

MED/4.10, Radiopeileapparat – bevisst ikke utfylt. 

MED/4.11, Loran-utstyr – bevisst ikke utfylt. 

MED/4.12, Chayka-utstyr – bevisst ikke utfylt. 

MED/4.13, Decca navigasjonsutstyr – bevisst ikke utfylt. 

MED/4.14 

GPS-utstyr 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61108-1:2003, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 
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 — SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.112(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— EN 62288:2014. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61108-1 utg. 2.0:2003, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07. 

   

MED/4.14 

GPS-utstyr 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61108-1:2003, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019  
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 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61108-1 utg. 2.0: 2003, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

   

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.112(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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  — IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

   

MED/4.15 

GLONASS-utstyr 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61108-2:1998, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— EN 62288:2014. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61108-2 utg. 1.0:1998, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.113(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.15 

GLONASS-utstyr 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61108-2:1998, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61108-2 utg. 1.0:1998, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.113(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.16 

Kurskontrollsystem (HCS) 

Rad 1 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— ISO 11674:2006, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— EN 62288:2014. 

eller 

— ISO 11674:2006, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.342(IX), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.64(67) vedlegg 3, 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.16 

Kurskontrollsystem (HCS) 

Rad 2 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— ISO 11674:2006, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— ISO 11674:2006, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019 12.8.2023 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.342(IX), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.64(67) vedlegg 3, 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.16 

Kurskontrollsystem (HCS) 

Rad 3 av 3 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— ISO 11674:2019, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— ISO 11674:2019, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.342(IX), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.64(67) vedlegg 3, 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.17, Mekanisk losheis – flyttet til MED/1.40. 

MED/4.18 

Lokaliseringsinnretninger til søk og redning 

(SRLD): 

9 GHz radartransponder (SART) 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61097-1:2007. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-1: 2007. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/6, 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— IMO-res. A.530(13), 

— IMO-res. A.802(19), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— ITU-R M.628-5 (03/2012). 
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MED/4.19, Radarutstyr for hurtiggående fartøyer – flyttet til MED/4.37. 

MED/4.20 

Indikator for rorvinkel 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— EN 62288:2014, 

— ISO 20673:2007. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— ISO 20673:2007. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.20 

Indikator for rorvinkel 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018, 

— ISO 20673:2007. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018, 

— ISO 20673:2007. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.21 

Indikator for omdreiningshastighet 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— EN 62288:2014, 

— ISO 22554:2015. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— ISO 22554:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.21 

Indikator for omdreiningshastighet 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018, 

— ISO 22554:2015. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018, 

— ISO 22554:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.22 

Stigningsindikator 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— EN 62288:2014, 

— ISO 22555:2007. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— ISO 22555:2007, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.22 

Stigningsindikator 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018, 

— ISO 22555:2007. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018, 

— ISO 22555:2007. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.23 

Magnetkompass Klasse B for livbåter og 

mann-over-bord-båter 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— ISO 1069:1973, 

— ISO 25862:2009, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 12.8.2023 

(II) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

IV, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

V, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

MED/4.23 

Magnetkompass Klasse B for livbåter og 

mann-over-bord-båter 

Rad 2 av 2 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— ISO 1069:1973, 

— ISO 25862:2019, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

12.8.2020  
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

    

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

IV, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) 

V, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

MED/4.24, Automatisk radarplotteanlegg (ARPA) til hurtiggående fartøyer – flyttet til MED/4.37. 

MED/4.25, Automatisk sporingsanlegg (ATA) – flyttet til MED/4.35. 

MED/4.26, Automatisk sporingsanlegg (ATA) for hurtiggående fartøyer – flyttet til MED/4.38. 

MED/4.27, Elektronisk plotteanlegg (EPA) – flyttet til MED/4.36. 

MED/4.28, Integrert brosystem – flyttet til MED/4.30. 
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MED/4.29 

Ferdsskriver (VDR) 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— EN 61996-1:2013 inkl. IEC 61996-1 

rettelse 1:2014, 

— EN 62288:2014. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 61996-1 utg. 2.0:2013-05 inkl. IEC 

61996-1 rettelse 1:2014, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/20, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO-res. MSC.333(90). 
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MED/4.29 

Ferdsskriver (VDR) 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 61996-1:2013 inkl. IEC 61996-1 

rettelse 1:2014, 

— EN 62288:2014, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 61996-1 utg. 2.0: 2013-05 inkl. IEC 

61996-1 rettelse 1:2014, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/20, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO-res. MSC.333(90). 
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MED/4.30 

Elektronisk visnings- og informasjons-

system for sjøkart (ECDIS) med backup, og 

visningssystem for rastersjøkart (RCDS) 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. V/27, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— EN 61174:2015, 

— EN 62288:2014. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 61174 utg. 4.0:2015, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.232(82), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1503. rev. 1 

(ECDIS-backup og RCDS er relevante bare når 

denne funksjonaliteten inngår i ECDIS. Det skal 

angis i sertifikatet for modul B om prøvingen 

har omfattet disse funksjonene.) 
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MED/4.30 

Elektronisk visnings- og informasjons-

system for sjøkart (ECDIS) med backup, og 

visningssystem for rastersjøkart (RCDS) 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. V/27, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 61174:2015, 

— EN 62288:2014, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 61174 utg. 4.0: 2015, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.232(82), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1503. rev. 1 

(ECDIS-backup og RCDS er relevante bare når 

denne funksjonaliteten inngår i ECDIS. Det skal 

angis i sertifikatet for modul B om prøvingen 

har omfattet disse funksjonene.) 
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MED/4.31 

Gyrokompass for hurtiggående fartøyer 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— ISO 16328:2014, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— EN 62288:2014. 

eller 

— ISO 16328:2014, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.821(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1349. 
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MED/4.31 

Gyrokompass for hurtiggående fartøyer 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— ISO 16328:2014, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— ISO 16328:2014, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.821(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1349. 
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MED/4.32 

Universelt automatisk identifikasjons-

system (AIS) 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— EN 61993-2:2013, 

— EN 62288:2014. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 61993-2:2012, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.74(69), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— ITU-RM-1371-5 (02-2014) Merknad: ITU-

RM-1371-5 (02-2014) får anvendelse bare i 

samsvar med kravene i IMO-res. 

MSC.74(69). 



   

 

N
r. 9

/2
3
0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

4
.2

.2
0
2

1
 

 

1 2 3 4 5 6 

MED/4.32 

Universelt automatisk identifikasjons-

system (AIS) 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— IEC 61993-2:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 61993-2:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.74(69), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— ITU-RM-1371-5 (02-2014) Merknad: ITU-

RM-1371-5 (02-2014) får anvendelse bare i 

samsvar med kravene i IMO-res. 

MSC.74(69). 
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MED/4.33 

Rutekontrollsystem 

(fungerer når fartøyets hastighet ligger 

mellom minste styrefart og 30 knop) 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 62065:2014, 

— EN 62288:2014. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 62065 utg. 2.0:2014-02, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.74(69), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.33 

Rutekontrollsystem 

(fungerer når fartøyets hastighet ligger 

mellom minste styrefart og 30 knop) 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62065:2014, 

— EN 62288:2014, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62065 utg. 2.0:2014-02, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.74(69), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.34 

Radarutstyr CAT 1 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62388 utg. 2.0:2013-06. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 
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1 2 3 4 5 6 

MED/4.34 

Radarutstyr CAT 1 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62388 utg. 2.0: 2013-06, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 
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1 2 3 4 5 6 

MED/4.35 

Radarutstyr CAT 2 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— EN 62388:2013, 

— EN 62288:2014. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 62388 utg. 2.0:2013-06, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 
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1 2 3 4 5 6 

MED/4.35 

Radarutstyr CAT 2 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62388:2013, 

— EN 62288:2014, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62388 utg. 2.0: 2013-06, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 
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1 2 3 4 5 6 

MED/4.36 

Radarutstyr CAT 3 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62388 utg. 2.0:2013-06. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 
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1 2 3 4 5 6 

MED/4.36 

Radarutstyr CAT 3 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62388 utg. 2.0: 2013-06, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 
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1 2 3 4 5 6 

MED/4.37 

Radarutstyr for hurtiggående fartøyer (CAT 

1H og CAT 2H) 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62388 utg. 2.0:2013-06. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1349, 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 
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1 2 3 4 5 6 

MED/4.37 

Radarutstyr for hurtiggående fartøyer (CAT 

1H og CAT 2H) 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62388 utg. 2.0: 2013-06, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1349, 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 
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1 2 3 4 5 6 

MED/4.38a 

Radarutstyr godkjent for bruk med sjøkart, 

dvs.: 

CAT 1C. 

Rad 1 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011 )+A1:2016, 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62388 utg. 2.0:2013-06. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 
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1 2 3 4 5 6 

MED/4.38a 

Radarutstyr godkjent for bruk med sjøkart, 

dvs.: 

CAT 1C. 

Rad 2 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62388 utg. 2.0: 2013-06, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019 12.8.2023 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 
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1 2 3 4 5 6 

MED/4.38a 

Radarutstyr godkjent for bruk med sjøkart, 

dvs.: 

CAT 1C. 

Rad 3 av 3 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62388 utg. 2.0: 2013-06, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 
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1 2 3 4 5 6 

MED/4.38b 

Radarutstyr godkjent for bruk med sjøkart, 

dvs.: 

CAT 2C. 

Rad 1 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62388 utg. 2.0:2013-06. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 
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1 2 3 4 5 6 

MED/4.38b 

Radarutstyr godkjent for bruk med sjøkart, 

dvs.: 

CAT 2C. 

Rad 2 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62388 utg. 2.0: 2013-06, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019 12.8.2023 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 
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MED/4.38b 

Radarutstyr godkjent for bruk med sjøkart, 

dvs.: 

CAT 2C. 

Rad 3 av 3 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62388 utg. 2.0: 2013-06, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 
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MED/4.38c 

Radarutstyr for hurtiggående fartøyer 

godkjent for bruk med sjøkart, dvs.: 

CAT 1HC. 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011 )+A1:2016, 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62388 utg. 2.0:2013-06. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1349. 
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MED/4.38c 

Radarutstyr for hurtiggående fartøyer 

godkjent for bruk med sjøkart, dvs.: 

CAT 1HC. 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62388 utg. 2.0: 2013-06, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1349. 
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MED/4.38d 

Radarutstyr for hurtiggående fartøyer 

godkjent for bruk med sjøkart, dvs.: 

CAT 2HC. 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— EN 62288:2014, 

— IEC 62388 utg. 2.0:2013-06. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— EN 62388:2013. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1349, 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 
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MED/4.38d 

Radarutstyr for hurtiggående fartøyer 

godkjent for bruk med sjøkart, dvs.: 

CAT 2HC. 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62388 utg. 2.0: 2013-06, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1349, 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 
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MED/4.39 

Radarreflektor – passiv type 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— ISO 8729-1:2010, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

eller 

— ISO 8729-1:2010, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.164(78). 

MED/4.40 

Kurskontrollsystem for hurtiggående 

fartøyer 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— ISO 16329:2003, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— EN 62288:2014. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.822(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 
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 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1349. 

eller 

— ISO 16329:2003, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07. 

   

MED/4.40 

Kurskontrollsystem for hurtiggående 

fartøyer 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— ISO 16329:2003, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.822(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 
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 — IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1349. 

eller 

— ISO 16329:2003, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

   

MED/4.41 

GNSS-kursindikator (THD) 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— ISO 22090-3:2014, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

— EN 62288:2014. 

eller 

— ISO 22090-3:2014, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.116(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07. 

Og, dersom det er relevant: 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016. 

eller 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016. 

   

MED/4.41 

GNSS-kursindikator (THD) 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— ISO 22090-3:2014, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998, 

— EN 62288:2014, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.116(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

eller 

— ISO 22090-3:2014, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

Og, dersom det er relevant: 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

IEC 61162-450:2018. 

eller 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018. 

   

MED/4.42 

Lyskaster for hurtiggående fartøyer 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— ISO 17884:2004, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

eller 

— ISO 17884:2004, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

   

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

MED/4.43 

Nattsynutstyr for hurtiggående fartøyer 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— ISO 16273:2003, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 62288:2014. 

eller 

— ISO 16273:2003, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.94(72), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79). 
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MED/4.44 

Mottaker for differensielle korreksjons-

signaler for DGPS- og DGLONASS-utstyr 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61108-4:2004, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61108-4:2004, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 7.5.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.114(73). 

MED/4.44 

Mottaker for differensielle korreksjons-

signaler for DGPS- og DGLONASS-utstyr 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61108-4: 2004, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019  
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 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61108-4: 2004, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018. 

   

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.114(73). 

MED/4.45, Kartmateriell for skipsradar – utgår, ettersom utstyret er omfattet av MED/4.38. 

MED/4.46 

Gyroskopisk kursindikator (THD) 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— ISO 22090-1:2014, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011 )+A1:2016, 

— EN 62288:2014. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 



   

 

4
.2

.2
0
2

1
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 9

/2
5
9
 

 

1 2 3 4 5 6 

 — IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.116(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

eller 

— ISO 22090-1:2014, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07. 

   

MED/4.46 

Gyroskopisk kursindikator (THD) 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— ISO 22090-1:2014, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 
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 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.116(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

eller 

— ISO 22090-1:2014, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

   

MED/4.47 

Forenklet ferdsskriver (S-VDR) 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/20. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— EN 61996-2:2008, 

— EN 62288:2014. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/20, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.163(78), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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  eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 61996-2:2007, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07. 

   

MED/4.47 

Forenklet ferdsskriver (S-VDR) 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/20. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 61996-2:2008, 

— EN 62288:2014, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/20, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.163(78), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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  eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 61996-2: 2007, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

   

MED/4.48, Mekanisk losheis – bevisst ikke utfylt (ettersom IMO-res. MSC.308(88), som trådte i kraft 1. juli 2012, fastsetter at det ikke skal brukes mekanisk losheis). 

MED/4.49 

Losleider 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/23, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. A.1045(27), med endringer, 

— ISO 799:2004. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 12.8.2023 

(II) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/23, 

— IMO-res. A.1045(27), 

— IMO MSC/rundskr. 1428. 
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MED/4.49 

Losleider 

Rad 2 av 2 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/23, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. A.1045(27), med endringer, 

— ISO 799-1:2019. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/23, 

— IMO-res. A.1045(27), 

— IMO MSC/rundskr. 1428. 

MED/4.50 

DGPS-utstyr 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61108-1:2003, 

— EN 61108-4:2004, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— EN 62288:2014. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61108-1:2003, 

— IEC 61108-4:2004, 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.112(73), 

— IMO-res. MSC.114(73), 
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 — IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07. 

   

MED/4.50 

DGPS-utstyr 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61108-1:2003, 

— EN 61108-4:2004, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.112(73), 

— IMO-res. MSC.114(73), 
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 — IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

— IEC 61108-1: 2003, 

— IEC 61108-4: 2004, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

   

MED/4.51 

DGLONASS-utstyr 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61108-2:1998, 

— EN 61108-4:2004, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— EN 62288:2014. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 



   

 

N
r. 9

/2
6
6
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

4
.2

.2
0
2

1
 

 

1 2 3 4 5 6 

 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.113(73), 

— IMO-res. MSC.114(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61108-2 utg. 1.0:1998, 

— IEC 61108-4:2004, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07. 

   

MED/4.51 

DGLONASS-utstyr 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61108-2:1998, 

— EN 61108-4:2004, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.113(73), 

— IMO-res. MSC.114(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61108-2 utg. 1.0:1998, 

— IEC 61108-4: 2004, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

   

MED/4.52 

Dagslyssignallampe 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000). 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— ISO 25861:2007. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— ISO 25861:2007. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 
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 — IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994), 

— IMO-res. MSC.95(72), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000). 

    

MED/4.53 

Radarmålforsterker 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— ISO 8729-2:2009, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

eller 

— ISO 8729-2:2009, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.164(78), 

— ITU-R M.1176-1 (02/13). 
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MED/4.54 

Peileinnretning til kompass 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— ISO 25862:2009, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

eller 

— ISO 25862:2009, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 12.8.2023 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19. 

MED/4.54 

Peileinnretning til kompass 

Rad 2 av 2 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— ISO 25862:2019, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

eller 

— ISO 25862:2019, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19. 

MED/4.55 

Lokaliseringsinnretninger til søk og redning 

(SRLD): 

AIS SART-utstyr 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. IV/14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61097-14:2010. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-14:2010. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/6, 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— IMO-res. MSC.246(83), 

— ITU-R M.1371-5:2014. 
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MED/4.56 

Galileo-utstyr 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61108-3:2010, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— EN 62288:2014. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61108-3:2010, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.813(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.233(82), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.56 

Galileo-utstyr 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61108-3:2010, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61108-3:2010, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.813(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.233(82), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.57 

Brovaktalarm (BNWAS) 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— EN 62288:2014, 

— IEC 62616:2010 inkl. IEC 62616 rettelse 

1:2012. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62616:2010 inkl. IEC 62616 rettelse 

1:2012. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.128(75), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1474. 
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MED/4.57 

Brovaktalarm (BNWAS) 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN 62616:2010 inkl. IEC 62616 rettelse 

1:2012, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62616:2010 inkl. IEC 62616 rettelse 

1:2012, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.128(75), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1474. 
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MED/4.58 

Lydmottaksanlegg 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000). 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— EN 62288:2014, 

— ISO 14859:2012. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— ISO 14859:2012. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994), 

— IMO-res. MSC.86(70), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.58 

Lydmottaksanlegg 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000). 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018, 

— ISO 14859:2012. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018, 

— ISO 14859:2012. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994), 

— IMO-res. MSC.86(70), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.59 

Integrert navigasjonssystem 

Rad 1 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/15, 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— EN 62288:2014, 

— IEC 61924-2 utg. 1.0:2012-12. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 61924-2 utg. 1.0:2012-12. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.252(83), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.59 

Integrert navigasjonssystem 

Rad 2 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/15, 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— IEC 61924-2 utg. 1.0: 2012-12, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 61924-2 utg. 1.0: 2012-12, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

13.9.2019 12.8.2023 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.252(83), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.59 

Integrert navigasjonssystem 

Rad 3 av 3 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/15, 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN 61924-2:2013 inkl. IEC 61924-2 

rettelse 1:2013, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 61924-2:2012 inkl. IEC 61924-2 

rettelse 1:2013, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.252(83), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.60 

Radarutstyr godkjent for bruk med sjøkart, 

dvs.: 

CAT 3C. 

Rad 1 av 1 

Nytt utstyr tilføyd ved gjennomførings-

forordning (EU) 2020/1170 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62388 utg. 2.0: 2013-06, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 
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MED/4.61 

Radarutstyr for hurtiggående fartøyer 

CAT 3H 

Rad 1 av 1 

Nytt utstyr tilføyd ved gjennomførings-

forordning (EU) 2020/1170 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62388 utg. 2.0: 2013-06, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1349, 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 
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MED/4.62 

Radarutstyr for hurtiggående fartøyer 

godkjent for bruk med sjøkart, dvs.: 

CAT 3HC. 

Rad 1 av 1 

Nytt utstyr tilføyd ved gjennomførings-

forordning (EU) 2020/1170 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62288 utg. 2.0:2014-07, 

— IEC 62388 utg. 2.0: 2013-06, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1349, 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 
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5. Radiokommunikasjonsutstyr 

Merknader som gjelder avsnitt 5: Radiokommunikasjonsutstyr. 

Kolonne 3: I tilfelle av motstridende krav mellom IMO MSC/rundskr. 862 og standardene for produktprøving har kravene i IMO MSC/rundskr. 862 forrang. 

Kolonne 3: I tilfelle av motstridende vilkår, krav og prøvinger mellom tabell 5 og 6 i IEC 60945 og andre oppførte standarder (dvs. ETSI-standarder) har vilkårene, kravene og prøvingene i IEC 

60945 forrang. 

Nummer og betegnelse 
SOLAS 74-regler, med endringer, samt eventuelt 

relevante IMO-resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvur-

dering 

Førstegangs-

omsetning 

Siste plassering 

om bord 

1 2 3 4 5 6 

MED/5.1 

VHF-radioanlegg som kan sende og motta 

DSC og radiotelefoni 

Rad 1 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, 

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1:2004-06, 

— ETSI EN 301 925 V1.4.1:2013-05. 

B+D 

B+E 

B+F 

 21.3.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.385(X), 

— IMO-res. A.524(13), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.803(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 
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1 2 3 4 5 6 

 — IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.489-2 (10/95), 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M.541-9 (05/04), 

— ITU-R M.689-3 (03/12). 

    

MED/5.1 

VHF-radioanlegg som kan sende og motta 

DSC og radiotelefoni 

Rad 2 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2011 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 

EN 61162-450:2011, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, 

— ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1:2016-03, 

— ETSI EN 301 925 V1.4.1:2013-05. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.2.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.385(X), 

— IMO-res. A.524(13), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.803(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 
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1 2 3 4 5 6 

 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.489-2 (10/95), 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15). 

    

MED/5.1 

VHF-radioanlegg som kan sende og motta 

DSC og radiotelefoni 

Rad 3 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, 

— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, 

— ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1:2016-03, 

— ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018 29.8.2021 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.385(X), 

— IMO-res. A.524(13), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.803(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 
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1 2 3 4 5 6 

 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.489-2 (10/95), 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15). 

    

MED/5.1 

VHF-radioanlegg som kan sende og motta 

DSC og radiotelefoni 

Rad 4 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

IEC 61162-450:2018, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, 

— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, 

— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, 

— ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

13.9.2019 12.8.2023 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.385(X), 

— IMO-res. A.524(13), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.803(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 
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1 2 3 4 5 6 

 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.489-2 (10/95), 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15). 

eller 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-3: 2017, 

— IEC 61097-7: 1996 med A1: 2018, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

   

MED/5.1 

VHF-radioanlegg som kan sende og motta 

DSC og radiotelefoni 

Rad 5 av 5 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, 

B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 
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1 2 3 4 5 6 

 — SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.385(X), 

— IMO-res. A.524(13), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.803(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.489-2 (10/95), 

— ITU-R M.493-15 (01/19), 

— ITU-R M.541-10 (10/15). 

— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, 

— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, 

— ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-3: 2017, 

— IEC 61097-7: 1996 med A1: 2018, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

   

MED/5.2 

VHF-DSC-vaktmottaker 

Rad 1 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, 

B+D 

B+E 

B+F 

 21.3.2019 

(III) 
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1 2 3 4 5 6 

 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, 

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1:2004-06. 

   

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.803(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.489-2 (10/95), 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M.541-9 (05/04). 

MED/5.2 

VHF-DSC-vaktmottaker 

Rad 2 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2011 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 

EN 61162-450:2011, 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.2.2020 

(III) 
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1 2 3 4 5 6 

 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, 

— ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-03. 

   

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.803(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.489-2 (10/95), 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15). 

MED/5.2 

VHF-DSC-vaktmottaker 

Rad 3 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, 

— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018 29.8.2021 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 



   

 

N
r. 9

/2
9
0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

4
.2

.2
0
2

1
 

 

1 2 3 4 5 6 

 — SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.803(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.489-2 (10/95), 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15). 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, 

— ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-03. 

   

MED/5.2 

VHF-DSC-vaktmottaker 

Rad 4 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

IEC 61162-450:2018, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, 

— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, 

— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

13.9.2019 12.8.2023 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.803(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 
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 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.489-2 (10/95), 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15). 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-3: 2017, 

— IEC 61097-8:1998, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

   

MED/5.2 

VHF-DSC-vaktmottaker 

Rad 5 av 5 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09 

— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, 

B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 
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 — IMO-res. A.803(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.489-2 (10/95), 

— ITU-R M.493-15 (01/19), 

— ITU-R M.541-10 (10/15). 

— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-3: 2017, 

— IEC 61097-8:1998, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

   

MED/5.3 

NAVTEX-mottaker 

Rad 1 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, 

— ETSI EN 301 843-4 V1.2.1:2004-06. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-6:2012-01. 

B+D 

B+E 

B+F 

 21.3.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 
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 — SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.148(77), 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.540-2 (06/90), 

— ITU-R M.625-4 (03/12). 

    

MED/5.3 

NAVTEX-mottaker 

Rad 2 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, 

— ETSI EN 301 843-4 V2.1.1:2016-03. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-6:2012-01. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.9.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 
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 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.148(77), 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.540-2 (06/90), 

— ITU-R M.625-4 (03/12). 

    

MED/5.3 

NAVTEX-mottaker 

Rad 3 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, 

— ETSI EN 301 843-4 V2.1.1:2016-03. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— IEC 61097-6:2012-01. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018 29.8.2021 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.148(77), 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.540-2 (06/90), 

— ITU-R M.625-4 (03/12). 
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MED/5.3 

NAVTEX-mottaker 

Rad 4 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

IEC 61162-450:2018, 

— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, 

— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 61097-6:2012-01, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

 12.8.2023 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.148(77), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.540-2 (06/90), 

— ITU-R M.625-4 (03/12). 
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MED/5.3 

NAVTEX-mottaker 

Rad 5 av 5 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, 

— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 61097-6:2012-01+A1:2011+A2:2019, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.148(77), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.540-2 (06/90), 

— ITU-R M.625-4 (03/12). 
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MED/5.4 

EGC-mottaker 

Rad 1 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— ETSI ETS 300 460 utg. 1:1996-05, 

— ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, 

— ETSI EN 300 829 V1.1.1:1998-03, 

— ETSI EN 301 843-1 V1.3.1:2012-08. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-4:2012. 

B+D 

B+E 

B+F 

 21.3.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.306(87), 

— IMO COMSAR/rundskr. 32. 

MED/5.4 

EGC-mottaker 

Rad 2 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— ETSI ETS 300 460 utg. 1:1996-05, 

— ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, 

— ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.9.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 
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 — SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.306(87), 

— IMO COMSAR/rundskr. 32. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-4:2012. 

   

MED/5.4 

EGC-mottaker 

Rad 3 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— ETSI ETS 300 460 utg. 1:1996-05, 

— ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, 

— ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018 29.8.2021 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 
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 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.306(87), 

— IMO COMSAR/rundskr. 32. 

— IEC 61097-4:2012, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016. 

   

MED/5.4 

EGC-mottaker 

Rad 4 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

IEC 61162-450:2018, 

— ETSI ETS 300 460 utg. 1:1996-05, 

— ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, 

— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-4 2012, 

B+D 

B+E 

B+F 

13.9.2019 12.8.2023 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.302(87), 
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 — IMO-res. MSC.306(87), 

— IMO COMSAR/rundskr. 32. 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

   

MED/5.4 

EGC-mottaker 

Rad 5 av 5 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— ETSI ETS 300 460 utg. 1:1996-05, 

— ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, 

— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 
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 — IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO-res. MSC.306(87), 

— IMO COMSAR/rundskr. 32. 

— IEC 61097-4:2012 +A1:2016+A2:2019, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

   

MED/5.5 

HF-radioutstyr for mottak av sikkerhets-

informasjon til sjøs (MSI) (HF-NBDP-

mottaker) 

Rad 1 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2011 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 

EN 61162-450:2011, 

— ETSI ETS 300 067 utg. 1:1990-11, 

— ETSI ETS 300 067/A1 utg. 1:1993-10. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0:2010-11 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.9.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.699(17), 

— IMO-res. A.700(17), 

— IMO-res. A.806(19), 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.492-6 (10/95), 

— ITU-R M.540-2 (06/90), 

— ITU-R M.625-4 (03/12), 

— ITU-R M.688 (06/90). 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06, 

— ETSI ETS 300 067 utg. 1:1990-11, 

— ETSI ETS 300 067/A1 utg. 1:1993-10. 

   

MED/5.5 

HF-radioutstyr for mottak av sikkerhets-

informasjon til sjøs (MSI) (HF-NBDP-

mottaker) 

Rad 2 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— ETSI ETS 300 067 utg. 1:1990-11, 

— ETSI ETS 300 067/A1 utg. 1:1993-10, 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018 29.8.2021 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.699(17), 

— IMO-res. A.700(17), 

— IMO-res. A.806(19), 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.492-6 (10/95), 

— ITU-R M.540-2 (06/90), 

— ITU-R M.625-4 (03/12), 

— ITU-R M.688 (06/90). 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016, 

— ETSI ETS 300 067 utg. 1:1990-11, 

— ETSI ETS 300 067/A1 utg. 1:1993-10. 

   

MED/5.5 

HF-radioutstyr for mottak av sikkerhets-

informasjon til sjøs (MSI) (HF-NBDP-

mottaker) 

Rad 3 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— ETSI ETS 300 067 utg. 1:1990-11, 

— ETSI ETS 300 067/A1 utg. 1:1993-10, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

B+D 

B+E 

B+F 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.699(17), 

— IMO-res. A.700(17), 

— IMO-res. A.806(19), 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.492-6 (10/95), 

— ITU-R M.540-2 (06/90), 

— ITU-R M.625-4 (03/12), 

— ITU-R M.688 (06/90). 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— ETSI ETS 300 067 utg. 1:1990-11, 

— ETSI ETS 300 067/A1 utg. 1:1993-10, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

   

MED/5.6 

406 MHz nødradiopeilesender (COSPAS-

SARSAT) 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

Merknad: IMO MSC/rundskr.862 gjelder 

bare for den valgfrie fjernaktiverings-

innretningen, ikke for selve nødradiopeile-

senderen. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— ETSI EN 300 066 V1.3.1:2001-01. 

eller 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

Merknad: IMO MSC/rundskr.862 gjelder 

bare for den valgfrie fjernaktiveringsinn-

retningen, ikke for selve nødradiopeile-

senderen. 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-2 utg. 3.0:2008. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— IMO-res. A.662(16), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.696(17), 

— IMO-res. A.806(19), 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.633-4 (12/10), 

— ITU-R M.690-3 (03/15). 

    

MED/5.7, L-bånd-nødradiopeilesender (Inmarsat) – bevisst ikke utfylt. 

MED/5.8, MF-DSC-mottaker – bevisst ikke utfylt. 

MED/5.9, Alarmsignalgenerator for radiotelefon – bevisst ikke utfylt. 

MED/5.10 

MF-radioanlegg som kan sende og motta 

DSC og radiotelefoni. 

Merknad: I henhold til vedtak i IMO og 

ITU får kravene til alarmsignalgenerator for 

radiotelefon og sending på H3E ikke lenger 

anvendelse i prøvingsstandardene. 

Rad 1 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, 

— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, 

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1:2004-06. 

B+D 

B+E 

B+F 

 21.3.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/9, 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.804(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 
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 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M.541-9 (05/04). 

    

MED/5.10 

MF-radioanlegg som kan sende og motta 

DSC og radiotelefoni. 

Merknad: I henhold til vedtak i IMO og 

ITU får kravene til alarmsignalgenerator for 

radiotelefon og sending på H3E ikke lenger 

anvendelse i prøvingsstandardene. 

Rad 2 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2011 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 

EN 61162-450:2011, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, 

— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, 

— ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.9.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/9, 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.804(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 
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 — ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 

    

MED/5.10 

MF-radioanlegg som kan sende og motta 

DSC og radiotelefoni. 

Merknad: I henhold til vedtak i IMO og 

ITU får kravene til alarmsignalgenerator for 

radiotelefon og sending på H3E ikke lenger 

anvendelse i prøvingsstandardene. 

Rad 3 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011 )+A1:2016, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, 

— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, 

— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, 

— ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018 29.8.2021 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/9, 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.804(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 
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MED/5.10 

MF-radioanlegg som kan sende og motta 

DSC og radiotelefoni. 

Merknad: I henhold til vedtak i IMO og 

ITU får kravene til alarmsignalgenerator for 

radiotelefon og sending på H3E ikke lenger 

anvendelse i prøvingsstandardene. 

Rad 4 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

IEC 61162-450:2018, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, 

— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, 

— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, 

— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-3: 2017, 

— IEC 61097-9: 1997, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

B+D 

B+E 

B+F 

 12.8.2023 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/9, 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.804(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 
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  IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

   

MED/5.10 

MF-radioanlegg som kan sende og motta 

DSC og radiotelefoni. 

Merknad: I henhold til vedtak i IMO og 

ITU får kravene til alarmsignalgenerator for 

radiotelefon og sending på H3E ikke lenger 

anvendelse i prøvingsstandardene. 

Rad 5 av 5 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, 

— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, 

— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, 

— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-3: 2017, 

B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/9, 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.804(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 
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 — IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-15 (01/19), 

— ITU-R M.541-10 (10/15), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 

— IEC 61097-9: 1997, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

   

MED/5.11 

MF-DSC-vaktmottaker 

Rad 1 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, 

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1:2004-06. 

B+D 

B+E 

B+F 

 21.3.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/9, 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.804(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 
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 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M.541-9 (05/04), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 

    

MED/5.11 

MF-DSC-vaktmottaker 

Rad 2 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2011 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 

EN 61162-450:2011, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, 

— ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.9.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/9, 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.804(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 
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 — ITU-R M.541-10 (10/15), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 

    

MED/5.11 

MF-DSC-vaktmottaker 

Rad 3 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 2016, 

EN 61162-2:1998, 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014, 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, 

— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, 

— ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018 29.8.2021 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/9, 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.804(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 
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MED/5.11 

MF-DSC-vaktmottaker 

Rad 4 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

IEC 61162-450:2018, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, 

— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, 

— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-3: 2017, 

— IEC 61097-8:1998, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

 12.8.2023 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/9, 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.804(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 
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MED/5.11 

MF-DSC-vaktmottaker 

Rad 5 av 5 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, 

— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, 

— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-3: 2017, 

— IEC 61097-8:1998, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/9, 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.804(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-15 (01/19), 

— ITU-R M.541-10 (10/15), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 
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MED/5.12 Inmarsat-B-skipsjordstasjon utgår, ettersom tjenesten ble innstilt 31. desember 2016. 

MED/5.13 

Inmarsat-C-skipsjordstasjon 

Rad 1 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien, 

— ETSI ETS 300 460 utg. 1:1996-05, 

— ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, 

— ETSI EN 300 829 V1.1.1:1998-03, 

— ETSI EN 301 843-1 V1.3.1:2012-08. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-4:2012, 

— IEC 61162-serien. 

B+D 

B+E 

B+F 

 21.3.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.664(16), 

Merknad til res. A.644(16): Gjelder bare dersom 

Inmarsat-C-skipsjordstasjonen støtter EGC-

funksjoner. 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.807(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.306(87), 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32. 
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MED/5.13 

Inmarsat-C-skipsjordstasjon 

Rad 2 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2011 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 

EN 61162-450:2011, 

— ETSI ETS 300 460 utg. 1:1996-05, 

— ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, 

— ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-4:2012, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0:2010-11 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.9.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.664(16), 

Merknad til res. A.664(16): Gjelder bare dersom 

Inmarsat-C-skipsjordstasjonen støtter EGC-

funksjoner. 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.807(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.306(87), 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32. 
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MED/5.13 

Inmarsat-C-skipsjordstasjon 

Rad 3 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— ETSI ETS 300 460 utg. 1:1996-05, 

— ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, 

— ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-4:2012, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018 29.8.2021 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.664(16), 

Merknad til res. A.664(16): Gjelder bare dersom 

Inmarsat-C-skipsjordstasjonen støtter EGC-

funksjoner. 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.807(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.306(87), 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32. 
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MED/5.13 

Inmarsat-C-skipsjordstasjon 

Rad 4 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

IEC 61162-450:2018, 

— ETSI ETS 300 460 utg. 1:1996-05, 

— ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, 

— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-4: 2012, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

 12.8.2023 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.664(16), 

Merknad til res. A.664(16): Gjelder bare dersom 

Inmarsat-C-skipsjordstasjonen støtter EGC-

funksjoner. 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.807(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO-res. MSC.306(87), 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32. 



   

 

4
.2

.2
0
2

1
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 9

/3
1
9
 

 

1 2 3 4 5 6 

MED/5.13 

Inmarsat-C-skipsjordstasjon 

Rad 5 av 5 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— ETSI ETS 300 460 utg. 1:1996-05, 

— ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, 

— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-4: 2012 +A1:2016+A2:2019, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.664(16), 

Merknad til res. A.664(16): Gjelder bare dersom 

Inmarsat-C-skipsjordstasjonen støtter EGC-

funksjoner. 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.807(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO-res. MSC.306(87), 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32. 
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MED/5.14 

MF/HF-radioanlegg som kan sende og 

motta DSC, NBDP og radiotelefoni. 

Merknad: I henhold til vedtak i IMO og 

ITU får kravene til alarmsignalgenerator for 

radiotelefon og sending på A3H ikke lenger 

anvendelse i prøvingsstandardene. 

Rad 1 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien, 

— ETSI ETS 300 067 utg. 1:1990-11, 

— ETSI ETS 300 067/A1 utg. 1:1993-10, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, 

— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, 

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1:2004-06. 

B+D 

B+E 

B+F 

 21.3.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.476-5 (10/95), 

— ITU-R M.492-6 (10/95), 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M.541-9 (05/04), 

— ITU-R M.625-4 (03/12), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 
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MED/5.14 

MF/HF-radioanlegg som kan sende og 

motta DSC, NBDP og radiotelefoni. 

Merknad: I henhold til vedtak i IMO og 

ITU får kravene til alarmsignalgenerator for 

radiotelefon og sending på A3H ikke lenger 

anvendelse i prøvingsstandardene. 

Rad 2 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2011 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 

EN 61162-450:2011, 

— ETSI ETS 300 067 utg. 1:1990-11, 

— ETSI ETS 300 067/A1 utg. 1:1993-10, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, 

— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, 

— ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.9.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.476-5 (10/95), 

— ITU-R M.492-6 (10/95), 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15), 

— ITU-R M.625-4 (03/12), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 
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MED/5.14 

MF/HF-radioanlegg som kan sende og 

motta DSC, NBDP og radiotelefoni. 

Merknad: I henhold til vedtak i IMO og 

ITU får kravene til alarmsignalgenerator for 

radiotelefon og sending på A3H ikke lenger 

anvendelse i prøvingsstandardene. 

Rad 3 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— ETSI ETS 300 067 utg. 1:1990-11, 

— ETSI ETS 300 067/A1 utg. 1:1993-10, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, 

— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, 

— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, 

— ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018 29.8.2021 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.476-5 (10/95), 

— ITU-R M.492-6 (10/95), 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15), 

— ITU-R M.625-4 (03/12), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 



   

 

4
.2

.2
0
2

1
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 9

/3
2
3
 

 

1 2 3 4 5 6 

MED/5.14 

MF/HF-radioanlegg som kan sende og 

motta DSC, NBDP og radiotelefoni. 

Merknad: I henhold til vedtak i IMO og 

ITU får kravene til alarmsignalgenerator for 

radiotelefon og sending på A3H ikke lenger 

anvendelse i prøvingsstandardene. 

Rad 4 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

IEC 61162-450:2018, 

— ETSI ETS 300 067 utg. 1:1990-11, 

— ETSI ETS 300 067/A1 utg. 1:1993-10, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, 

— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, 

— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, 

— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-3: 2017, 

— IEC 61097-9: 1997, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

B+D 

B+E 

B+F 

 12.8.2023 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.476-5 (10/95), 

— ITU-R M.492-6 (10/95), 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15), 

— ITU-R M.625-4 (03/12), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 
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  IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

   

MED/5.14 

MF/HF-radioanlegg som kan sende og 

motta DSC, NBDP og radiotelefoni. 

Merknad: I henhold til vedtak i IMO og 

ITU får kravene til alarmsignalgenerator for 

radiotelefon og sending på A3H ikke lenger 

anvendelse i prøvingsstandardene. 

Rad 5 av 5 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— ETSI ETS 300 067 utg. 1:1990-11, 

— ETSI ETS 300 067/A1 utg. 1:1993-10, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, 

— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, 

— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, 

— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 
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 — IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.476-5 (10/95), 

— ITU-R M.492-6 (10/95), 

— ITU-R M.493-15 (01/19), 

— ITU-R M.541-10 (10/15), 

— ITU-R M.625-4 (03/12), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-3: 2017, 

— IEC 61097-9: 1997, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

   

MED/5.15 

MF/HF-DSC-vaktmottaker med skanne-

funksjon 

Rad 1 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, 

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1:2004-06. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-3:1994, 

— IEC 61097-8:1998, 

— IEC 61162-serien. 

B+D 

B+E 

B+F 

 21.3.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.806(19), 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M.541-9 (05/04). 

    

MED/5.15 

MF/HF-DSC-vaktmottaker med skanne-

funksjon 

Rad 2 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2011 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 

EN 61162-450:2011, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, 

— ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-3:1994, 

— IEC 61097-8:1998, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0:2010-11 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.9.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 
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  IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06. 

   

MED/5.15 

MF/HF-DSC-vaktmottaker med skanne-

funksjon 

Rad 3 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, 

— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, 

— ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-3:1994, 

— IEC 61097-8:1998, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018 29.8.2021 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 
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MED/5.15 

MF/HF-DSC-vaktmottaker med skanne-

funksjon 

Rad 4 av 5 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

IEC 61162-450:2018, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, 

— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, 

— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-3: 2017, 

— IEC 61097-8:1998, 

— IEC 61097-9: 1997, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

13.9.2019 12.8.2023 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 
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MED/5.15 

MF/HF-DSC-vaktmottaker med skanne-

funksjon 

Rad 5 av 5 

(NY RAD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, 

— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, 

— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-3: 2017, 

— IEC 61097-8:1998, 

— IEC 61097-9: 1997, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-15 (01/19), 

— ITU-R M.541-10 (10/15), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 
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MED/5.16 

Toveis VHF-radiotelefonapparat for 

kommunikasjon med luftfartøyer 

Tidl. MED/9/5.8 

Rad 1 av 1 

Nytt utstyr tilføyd ved gjennomførings-

forordning (EU) 2020/1170 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

eller 

— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

B+D 

B+E 

B+F 

12.8.2020  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74/2009-reg. IV/7, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.80(70), 

— IMO COMSAR/rundskr. 32, 

— ICAO-konvensjonen vedlegg 10, radio-

reglementet. 

MED/5.17 

Bærbart toveis VHF-radiotelefonapparat for 

redningsfarkoster 

Rad 1 av 4 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— ETSI EN 300 225 V1.4.1:2004-12, 

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1:2004-06. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-12:1996. 

B+D 

B+E 

B+F 

 7.12.2018 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/6, 

— IMO-res. A.694(17), 
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 — IMO-res. A.809(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.149(77), 

— ITU-R M.489-2 (10/95). 

    

MED/5.17 

Bærbart toveis VHF-radiotelefonapparat for 

redningsfarkoster 

Rad 2 av 4 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, 

— ETSI EN 301 843-2 V2.1.0:2015-12. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-12:1996. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.3.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/6, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.809(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 
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 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.149(77), 

— ITU-R M.489-2 (10/95). 

    

MED/5.17 

Bærbart toveis VHF-radiotelefonapparat for 

redningsfarkoster 

Rad 3 av 4 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, 

— ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-03. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-12:1996 +A1:2017. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018 1.11.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/6, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.809(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.149(77), 

— ITU-R M.489-2 (10/95). 
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MED/5.17 

Bærbart toveis VHF-radiotelefonapparat for 

redningsfarkoster 

Rad 4 av 4 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, 

— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-12: 1996 +A1:2017. 

B+D 

B+E 

B+F 

13.9.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/6, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.809(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.149(77), 

— ITU-R M.489-2 (10/95). 

MED/5.18 

Fastmontert toveis VHF-radiotelefonapparat 

for redningsfarkoster 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— ETSI EN 301 466 V1.1.1:2000-10. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-12: 1996. 

B+D 

B+E 

B+F 

 7.12.2018 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 
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 — SOLAS 74-reg. III/6, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.809(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— ITU-R M.489-2 (10/95). 

    

MED/5.18 

Fastmontert toveis VHF-radiotelefonapparat 

for redningsfarkoster 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-12: 1996 + A1:2017. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/6, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.809(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 
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 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— ITU-R M.489-2 (10/95). 

    

MED/5.19 

Inmarsat-F77 

Rad 1 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-13:2003, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN 61162-450:2011+A1:2016. 

eller 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-13:2003, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450 utg. 1.0:2011-06 med 

A1:2016. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018 29.8.2021 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.808(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32. 
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MED/5.19 

Inmarsat-F77 

Rad 2 av 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-13: 2003, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61097-13: 2003, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

B+D 

B+E 

B+F 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.808(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32. 
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MED/5.20 

Toveis radiotelefonapparat for brannmenn 

Nytt utstyr tilføyd ved gjennomførings-

forordning (EU) 2019/1397 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/2. 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, 

— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, 

— ATEX-direktivet 2014/34/EU. 

a) Bærbare UHF-radioer: 

— ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, 

b) Bærbare VHF-radioer: 

— ETSI EN 301 178 V.2.2.2 :2017-04. 

eller 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, 

— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, 

— ATEX-direktivet 2014/34/EU. 

a) Bærbare UHF-radioer: 

— ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, 

b) Bærbare VHF-radioer: 

— ETSI EN 301 178 V.2.2.2 :2017-04. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74/2014-reg. II-2/10. 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1616, 

— ITU-R M.489-2 (10/95), 

— ITU-R M.1174-3 (03/15). 
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MED/5.21 

Integrert kommunikasjonssystem (ICS) 

Nytt utstyr tilføyd ved gjennomførings-

forordning (EU) 2019/1397 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.811(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1389, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32. 

— For GMDSS-funksjoner og -enheter som 

inngår i det integrerte kommunikasjons-

systemet, gjelder ytelseskravene for disse 

funksjonene og enhetene. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN 62940:2017, 

— EN 61924-2:2013 inkl. IEC 61924-2: 

rettelse 1:2013, 

— EN 62288:2014, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018. 

eller 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 62940:2016, 

B+D 

B+E 

B+F 
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  — IEC 61924-2:2012 inkl. IEC 61924-2 

rettelse 1:2013, 

— IEC 62288:2014, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

— For GMDSS-funksjoner og -enheter som 

inngår i det integrerte kommunikasjons-

systemet, gjelder prøvingskravene for disse 

funksjonene og enhetene. 

   

MED/5.22 

Skipsjordstasjon for bruk i GMDSS 

Nytt utstyr tilføyd ved gjennomførings-

forordning (EU) 2020/1170 

Tidl. MED/9/5.9. 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO-res. MSC.434(98), 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR/rundskr. 32. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1:2016 

EN 61162-2:1998 

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 

EN IEC 61162-450:2018, 

— EN IEC 62923-1:2018, 

— EN IEC 62923-2:2018, 

— ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, 

— IEC 61097-16:2019. 

eller 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008, 

— ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, 

B+D 

B+E 

B+F 

  



   

 

N
r. 9

/3
4
0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

4
.2

.2
0
2

1
 

 

1 2 3 4 5 6 

  — IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1:2016 

IEC 61162-2 utg. 1.0:1998-09 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med A1 utg. 

1.0:2010-11 og A2 utg. 1.0:2014-07 

IEC 61162-450:2018, 

— IEC 61097-16:2019, 

— IEC 62923-1:2018, 

— IEC 62923-2:2018. 

Og for Inmarsat-utstyr også: 

— ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. 

   

6. Utstyr som kreves etter COLREG 72 

Nummer og betegnelse 
SOLAS 74-regler, med endringer, samt eventuelt 

relevante IMO-resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvur-

dering 

Førstegangs-

omsetning 

Siste plassering 

om bord 

MED/6.1 

Navigasjonslys 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— COLREG 72 vedlegg I/14. 

— EN 14744:2005 inkl. AC:2006, 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

eller 

— EN 14744:2005 inkl. AC:2006, 

— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 

1:2008. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— COLREG 72 vedlegg I/14, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.253(83). 
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7. Annet sikkerhetsutstyr 

Nummer og betegnelse 
SOLAS 74-regler, med endringer, samt eventuelt 

relevante IMO-resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvurdering 
Førstegangsomsetning 

Siste plassering 

om bord 

MED/7.1 

Bærbart og selvforsynt pressluftapparat 

for inntreden og arbeid i gassfylte rom 

(Nytt utstyr tilføyd ved gjennomførings-

forordning (EU) 2018/773, se 3.7.) 

Rad 1 av 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 

3. 

— ISO 23269-3:2011. 

Merknad: Tilhørende brannsikker redningsline 

(MED 3.44): Redningslinen skal brukes 

sammen med pusteapparatet og skal kunne 

festes med en karabinkrok til apparatets 

bæresele eller til et separat belte, slik at 

pusteapparatet ikke kan bli slitt av når 

redningslinen er i bruk. For pusteapparat modul 

B skal den MED-sertifiserte brannsikre 

redningslinen angis som en obligatorisk 

tilhørende komponent. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. II-2/15, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 

3, 

— IMO-res. MSC.4(48)-(IBC-regelverket) 

14, 

— IMO-res. MSC.5(48)-(IGC-regelverket) 

14, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1499. 

8. Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1 

Nummer og betegnelse 
SOLAS 74-regler, med endringer, samt eventuelt 

relevante IMO-resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvurdering 
Førstegangsomsetning 

Siste plassering 

om bord 

MED/8.1 

Vannstandsalarmer 

Rad 1 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-1/22-1, 

— SOLAS 74-reg. II-1/25, 

— SOLAS 74-reg. XII/12. 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 

rettelse 1:2011, 

— IEC 60529 utg. 2.2:2013, 

— IMO-res. MSC.188(79), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1291. 

B+D 

B+E 

B+F 

 22.11.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-1/25, 

— SOLAS 74-reg. XII/12, 
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Nummer og betegnelse 
SOLAS 74-regler, med endringer, samt eventuelt 

relevante IMO-resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvurdering 
Førstegangsomsetning 

Siste plassering 

om bord 

 — IMO-res. A.1021(26), 

— IMO-res. MSC.188(79), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1464 rev. 1. 

    

MED/8.1 

Vannstandsalarmer 

Rad 2 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-1/22-1, 

— SOLAS 74-reg. II-1/25, 

— SOLAS 74-reg. XII/12. 

— IEC-60092-504:2016, 

— IEC 60529 utg. 2.2:2013, 

— IMO-res. MSC.188(79), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1291. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 13.9.2022 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-1/25, 

— SOLAS 74-reg. XII/12. 

— IMO-res. A.1021(26), 

— IMO-res. MSC.188(79), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1464 rev. 1. 

MED/8.1 

Vannstandsalarmer 

Rad 3 av 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-1/22-1, 

— SOLAS 74-reg. II-1/25, 

— SOLAS 74-reg. XII/12. 

— IEC-60092-504:2016, 

— IEC 60529 utg. 2.2: 2013 inkl. rettelse 

1:2013 og rettelse 2: 2015, 

— IMO-res. MSC.188(79), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1291. 

B+D 

B+E 

B+F 

13.9.2019  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-1/25, 

— SOLAS 74-reg. XII/12, 

— IMO-res. A.1021(26), 

— IMO-res. MSC.188(79), 

— IMO MSC.1/rundskr.1572. 
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9. Utstyr som standardsettet for MED-sertifisering ikke er komplett for 

Merknad som gjelder avsnitt 9: 

Et standardsett for MED-sertifiseringen anses å være komplett når 

IMO-bestemmelser for: 

— typegodkjenning, 

— føringskrav og 

— prøvingsstandarder 

er tilgjengelige og egnede. 

1. Redningsredskaper 

Nummer Betegnelse 

MED/9/1.1 Radarreflektor for redningsflåter 

MED/9/1.2 Materialer for redningsdrakter 

MED/9/1.3 Friflyt-utsettingsinnretninger for redningsfarkoster 

MED/9/1.5 Høyttaler- og hovednødalarmanlegg (når det brukes som brannalarminnretning, får A.1/3.53 

anvendelse) 

2. Hindring av havforurensning 

Nummer Betegnelse 

MED/9/2.3 Utstyr som benytter andre, likeverdige metoder til å redusere NOx-utslipp om bord 

MED/9/2.4 Utstyr som benytter andre teknologiske metoder til å begrense SOx-utslipp 

MED/9/2.5 NOx-analysatorer om bord som benytter en annen målemetode enn metoden for direkte måling 

og overvåking fastsatt i det tekniske NOx-regelverket av 2008 

3. Brannvernutstyr 

Nummer Betegnelse 

MED/9/3.8 Elektrisk sikkerhetslampe 

MED/9/3.9 Vernetøy som er motstandsdyktig mot kjemisk angrep 

MED/9/3.13 Pusteapparat med pressluftslange (hurtiggående fartøyer) 

MED/9/3.21 Systemkomponenter til brannslokkingsanlegg i lagerrom for maling og brennbare væsker 

MED/9/3.24 Bærbare skumposter 

MED/9/3.26 Systemer for gassformig brensel til husholdningsformål (komponenter) 

MED/9/3.27 Systemkomponenter til fastmonterte brannslokkingsanlegg med gass (CO2) 

MED/9/3.31 Håndbetjent vannforstøvingssystem 

MED/9/3.33 Brannslanger med diameter > 52 mm 
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4. Navigasjonsutstyr 

Nummer Betegnelse 

MED/9/4.11 Kombinert GPS/GLONASS-utstyr 

MED/9/4.20 Rutekontrollsystem for hurtiggående fartøyer 

MED/9/4.33 Rutekontrollsystem (fungerer når fartøyets hastighet er 30 knop eller høyere) 

MED/9/4.37 Elektronisk krengningsmåler 

5. Radiokommunikasjonsutstyr 

Nummer Betegnelse 

MED/9/5.8 Toveis VHF-radiotelefonapparat for kommunikasjon med luftfartøyer – flyttet til MED/5.16 

6. Utstyr som kreves etter COLREG 72 

Nummer Betegnelse 

MED/9/6.2 Lydsignalredskaper 

MED/9/6.4 Toveis tale- og datakommunikasjon med en telemedisinsk tjeneste (TMAS) 

MED/9/6.5 Lydsignalsystem montert akterut for å angi eskorte- og nødmanøvrer  

7. Annet sikkerhetsutstyr 

Nummer Betegnelse 

MED/9/7.1 Lasteinstrument 

MED/9/7.2 Vannstandsalarmer på bulkskip 

8. Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1 

Nummer Betegnelse 

MED/9/8.1 Kaldstart av aggregater (startinnretninger) 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1783 

av 1. oktober 2019 

om endring av forordning (EU) nr. 548/2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/125/EF med hensyn til små, mellomstore og store krafttransformatorer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF av 21. oktober 2009 om fastsettelse av en ramme for å 

fastsette krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter(1), særlig artikkel 15 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 7 i kommisjonsforordning (EU) nr. 548/2014(2) skal Kommisjonen revidere den forordningen på 

bakgrunn av den teknologiske utviklingen og framlegge resultatet av denne revisjonen for samrådsforumet i 2017. 

2) Kommisjonen har gjennomført en undersøkelse i forbindelse med revisjonen der de særlige aspektene angitt i artikkel 7 

i forordning (EU) nr. 548/2014 ble analysert. Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med interessenter og berørte 

parter fra Unionen, og resultatene er gjort offentlig tilgjengelige. 

3) Undersøkelsen bekreftet at innvirkningen av energiforbruk i bruksfasen på potensialet for global oppvarming fortsatt er 

dominerende. Analysen ga ikke tilstrekkelige holdepunkter for å foreslå andre miljøkrav enn et minstekrav til 

energiytelse. 

4) Undersøkelsen bekreftet at forordning (EU) nr. 548/2014 har hatt en positiv virkning på effektiviteten til 

krafttransformatorer som bringes i omsetning, og det ble konstatert at tilgjengelige transformatormodeller uten 

vanskeligheter kan oppfylle minstekravene for fase 1 (juli 2015). 

5) Det er allment anerkjent at den mest hensiktsmessige metoden for å optimalisere utformingen av transformatorer med 

sikte på å minimere strømtapene fortsatt er verdsetting og kapitalisering av framtidige tap ved hjelp av egnede 

kapitaliseringsfaktorer for belastningstap og tomgangstap i anbudsprosessen. Til produktregulering er det imidlertid bare 

mulig å bruke foreskrevne verdier for minimumseffektivitet eller maksimumstap. 

6) Undersøkelsen bekreftet også at produsentene ikke står overfor noen større tekniske hindringer når det gjelder 

framstilling av transformatorer som oppfyller minstekravene fastsatt for fase 2, som skal tre i kraft i juli 2021.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 272 av 25.10.2019, s. 107, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/2020 av 

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV 

(Energi), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 285 av 31.10.2009, s. 10. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 548/2014 av 21. mai 2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med 

hensyn til små, mellomstore og store krafttransformatorer (EUT L 152 av 22.5.2014, s. 1). 

2021/EØS/9/16 
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7) I undersøkelsen ble den økonomiske levedyktigheten til transformatorer som oppfyller minstekravene for fase 2, som får 

anvendelse fra juli 2021, analysert, og det ble konstatert at livssykluskostnadene for mellomstore og store 

krafttransformatorer som oppfyller kravene, alltid er lavere enn for modeller som oppfyller kravene for fase 1, når disse 

tas i bruk på nye installasjonssteder. I særlige situasjoner der mellomstore krafttransformatorer installeres på 

understasjoner i byområder, kan det imidlertid være plass- og vektbegrensninger som påvirker maksimal størrelse og 

vekt på erstatningstransformatoren som skal brukes. Dersom utskifting av en eksisterende transformator er teknisk 

umulig eller vil føre til uforholdsmessig store kostnader, bør det derfor kunne lempes på reglene. 

8) Dersom det fastsettes et unntak i regelverket for utskifting av store krafttransformatorer med begrunnelse i 

uforholdsmessig store kostnader til transport og/eller installasjon, bør det også fastsettes et unntak for nye installasjoner 

der slike kostnadsmessige begrensninger gjør seg gjeldende. 

9) Erfaringen viser at forsyningsforetak og andre markedsdeltakere kan ha transformatorene på lager i lang tid før de blir 

installert der de skal være. Det bør imidlertid fortsatt være klart at oppfyllelsen av gjeldende krav skal være dokumentert 

enten når transformatoren bringes i omsetning eller når den tas i bruk, men ikke begge deler. 

10) Ettersom det finnes et marked for reparasjon av transformatorer, må det gis veiledning om når en transformator som har 

gjennomgått visse reparasjoner, skal anses som likeverdig med et nytt produkt og derfor bør oppfylle kravene i vedlegg 

I til denne forordningen. 

11) For å gjøre denne forordningen mer effektiv og for å beskytte forbrukerne bør det være forbudt å bringe i omsetning 

eller ta i bruk produkter som automatisk endrer sin ytelse under prøvingsforhold for å forbedre de oppgitte parametrene. 

12) For å lette verifiseringsprøvingen bør markedstilsynsmyndighetene ha mulighet til å teste eller bevitne testing av større 

transformatorer på stedet, for eksempel hos produsenten. 

13) Erfaringene fra gjennomføringen av forordning (EU) nr. 548/2014 har vist at det er nasjonale avvik i standard-

spenningene i strømforsyningsnettet i visse medlemsstater. Disse avvikene berettiger forskjellige terskelspenningsnivåer 

i kategoriseringen av transformatorer og angir hvilke minstekrav til energiytelse som bør gjelde. Det er derfor berettiget 

å innføre en meldingsordning for å gjøre oppmerksom på særlige situasjoner i medlemsstatene. 

14) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i direktiv 

2009/125/EF. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 548/2014 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Denne forordningen fastsetter krav til miljøvennlig utforming av transformatorer som bringes i omsetning eller tas i 

bruk, og som har en minste merkeeffekt på 1 kVA og brukes i 50 Hz overførings- og distribusjonsnett for elektrisk kraft 

eller til industrielle formål. 

Denne forordningen gjelder bare for transformatorer som er kjøpt etter 11. juni 2014.  
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2. Denne forordningen får ikke anvendelse på transformatorer som er særlig konstruert for følgende formål: 

a) Måletransformatorer som er særlig konstruert for å overføre et informasjonssignal til måleinstrumenter, målere og 

verne- eller betjeningsinnretninger eller lignende apparater. 

b) Transformatorer som er særlig konstruert for og beregnet på likestrømsforsyning til elektroniske belastninger eller 

likeretterbelastninger. Dette unntaket omfatter ikke transformatorer som er beregnet på vekselstrømsforsyning fra 

likestrømskilder, som for eksempel transformatorer for vindkraftverk og solcelleanlegg, eller transformatorer 

konstruert for overføring og distribusjon av likestrøm. 

c) Transformatorer som er særlig konstruert for å koples direkte til en ovn. 

d) Transformatorer som er særlig konstruert for å installeres på faste eller flytende offshoreplattformer, vindturbiner til 

havs eller om bord på skip og alle typer fartøyer. 

e) Transformatorer som er særlig konstruert for bruk i en tidsbegrenset situasjon der den normale strømforsyningen blir 

avbrutt som følge av enten en uforutsett hendelse (f.eks. strømbrudd) eller renovering av en stasjon, men ikke fordi en 

eksisterende understasjon skal oppgraderes permanent. 

f) Transformatorer (med atskilte eller automatisk tilkoplede viklinger) som er koplet til en kontaktledning for 

vekselstrøm eller likestrøm, direkte eller via en omformer, og brukes i faste installasjoner i jernbanesystemer. 

g) Jordingstransformatorer som er særlig konstruert for å koples til et elektrisk system for å danne et nullpunkt for jording 

enten direkte eller gjennom en impedans. 

h) Trekktransformatorer som er særlig konstruert for å monteres på rullende materiell, koplet til en kontaktledning for 

vekselstrøm eller likestrøm, direkte eller via en omformer, til spesifikk bruk i faste installasjoner i jernbanesystemer. 

i) Starttransformatorer som er særlig konstruert for å starte trefasede induksjonsmotorer for å unngå fall i 

tilførselsspenningen, og som ikke er spenningsførende under normal drift. 

j) Testtransformatorer som er særlig konstruert for å brukes i en krets for å produsere en bestemt spenning eller 

strømstyrke med henblikk på prøving av elektrisk utstyr. 

k) Sveisetransformatorer som er særlig konstruert for bruk i utstyr til buesveising eller motstandssveising. 

l) Transformatorer som er særlig konstruert for eksplosjonssikkert utstyr i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 94/9/EF(*) og for bruk i underjordisk gruvedrift. 

m) Transformatorer som er særlig konstruert for bruk på dypt vann (nedsenket). 

n) Mellomtransformatorer for mellomspenning (MV) på inntil 5 MVA som brukes i et nett for spenningsomforming og 

plasseres i skjæringspunktet mellom to spenningsnivåer i to mellomspenningsnett, og som må kunne håndtere 

nødbelastninger. 

o) Mellomstore og store krafttransformatorer som er særlig konstruert for å bidra til sikkerhet i atomanlegg, som definert i 

artikkel 3 i rådsdirektiv 2009/71/Euratom(**). 

p) Trefasede mellomstore krafttransformatorer med en merkeeffekt på under 5 kVA, unntatt når det gjelder kravene i nr. 4 

bokstav a), b) og d) i vedlegg I til denne forordningen. 

3. Mellomstore og store krafttransformatorer skal, uansett når de først ble brakt i omsetning eller tatt i bruk, 

samsvarsvurderes på nytt og oppfylle kravene i denne forordningen dersom de er gjenstand for alle følgende tiltak: 

a) Utskifting av kjernen eller deler av den. 

b) Utskifting av en eller flere hele viklinger. 

Dette berører ikke de juridiske forpliktelsene i henhold til andre deler av Unionens harmoniseringsregelverk som disse 

produktene kan være omfattet av. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF av 23. mars 1994 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om utstyr 

og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (EFT L 100 av 19.4.1994, s. 1). 

(**) Rådsdirektiv 2009/71/Euratom av 25. juni 2009 om fastsettelse av en fellesskapsramme for atomsikkerhet ved 

atomanlegg (EUT L 172 av 2.7.2009, s. 18).»  
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2) I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3 og 4 skal lyde: 

«3) «mellomstor krafttransformator» en krafttransformator hvor alle viklinger har en merkeeffekt som er lavere enn 

eller lik 3 150 kVA og en høyeste spenning for utstyr som er over 1,1 kV og lavere enn eller lik 36 kV, 

4) «stor krafttransformator» en krafttransformator hvor minst én vikling enten har en merkeeffekt på over 3 150 kVA 

eller en høyeste spenning for utstyr på over 36 kV». 

b) Nr. 7 skal lyde: 

«7) «mellomstor mastetransformator» en krafttransformator med en merkeeffekt på inntil 400 kVA som er egnet for 

utendørsbruk og særlig konstruert for montering på luftledningers bærende deler». 

c) I artikkel 2 skal nye nr. 17–22 lyde: 

«17) «oppgitte verdier» verdiene i den tekniske dokumentasjonen i henhold til nr. 2 i vedlegg IV til direktiv 

2009/125/EF og, dersom det er relevant, de verdiene som er brukt for å beregne dem, 

18) «transformator med dobbel spenning» en transformator med en eller flere viklinger som har to spenninger, slik at 

den kan være i drift og levere merkeeffekt ved to forskjellige spenningsverdier, 

19) «bevitnet testing» aktiv observasjon av den fysiske prøvingen av det produktet som undersøkes av en annen part, 

for å trekke konklusjoner om prøvingen og prøvingsresultatenes gyldighet. Dette kan omfatte konklusjoner om hvorvidt 

prøvings- og beregningsmetodene som brukes, er i samsvar med gjeldende standarder og lovgivning, 

20) «akseptansetest (FAT – Factory Acceptance Test)» en test av et bestilt produkt hvor kunden bruker bevitnet 

testing for å verifisere at produktet fullt ut oppfyller de avtalefestede kravene, før det aksepteres eller tas i bruk, 

21) «tilsvarende modell» en modell som har de samme tekniske egenskapene som er relevante for den tekniske 

informasjonen som skal gis, men som skal bringes i omsetning eller tas i bruk av samme produsent eller importør som 

en annen modell med en annen modellbetegnelse, 

22) «modellbetegnelse» den koden, vanligvis alfanumerisk, som skiller en bestemt modell av et produkt fra andre 

modeller med samme varemerke eller samme produsent- eller importørnavn.» 

3) Artikkel 3 skal lyde: 

«Kravene til miljøvennlig utforming i vedlegg I får anvendelse fra datoene angitt der. 

Dersom terskelspenningen i strømforsyningsnettet avviker fra standardspenningene i Unionen(*), skal medlemsstatene 

underrette Kommisjonen om dette, slik at det kan offentliggjøres en melding om korrekt tolkning av I.1, I.2, I.3a, I.3b, I.4, 

I.5, I.6, I.7, I.8 og I.9 i vedlegg I. 

  

(*) Cenelec EN 60038 omfatter i vedlegg 2B et nasjonalt avvik i Den tsjekkiske republikk, og i henhold til dette er 

standardspenningen for den høyeste spenningen for utstyr i trefasede vekselstrømsystemer 38,5 kV i stedet for 36 kV, 

og 25 kV i stedet for 24 kV.» 

4) Artikkel 4 skal lyde: 

«Artikkel 4 

Samsvarsvurdering 

1. Framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 8 i direktiv 2009/125/EF skal være systemet for intern 

kontroll av utformingen beskrevet i vedlegg IV til nevnte direktiv eller styringsordningen beskrevet i vedlegg V til nevnte 

direktiv. 

2. Med henblikk på samsvarsvurderingen i henhold til artikkel 8 i direktiv 2009/125/EF skal den tekniske 

dokumentasjonen inneholde en kopi av produktinformasjonen som gis i samsvar med nr. 4 i vedlegg I, samt de nærmere 

opplysningene om og resultatene av beregningene angitt i vedlegg II til denne forordningen.  
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3. Dersom informasjonen i den tekniske dokumentasjonen for en bestemt modell er innhentet 

a) fra en modell som har de samme tekniske egenskapene som er relevante for den tekniske informasjonen som skal gis, 

men er framstilt av en annen produsent, eller 

b) gjennom beregninger på grunnlag av konstruksjon eller ekstrapolering fra en annen modell fra samme eller en annen 

produsent, eller begge deler, 

skal den tekniske dokumentasjonen inneholde de nærmere opplysningene om disse beregningene, den vurderingen 

produsenten har gjennomført for å kontrollere at beregningene stemmer, og, dersom det er relevant, erklæringen om at 

modellene fra ulike produsenter er identiske. 

4. Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde en liste over tilsvarende modeller, herunder modellbetegnelsene.» 

5) Artikkel 7 skal lyde: 

«Artikkel 7 

Revisjon 

Kommisjonen skal revidere denne forordningen i lys av den teknologiske utviklingen og framlegge resultatene av denne 

revisjonen, eventuelt sammen med et utkast til endringsforslag, for samrådsforumet senest 1. juli 2023. Ved revisjonen skal 

det særlig undersøkes 

— i hvilken grad kravene som er fastsatt for fase 2, har vært kostnadseffektive, og om det er hensiktsmessig å innføre 

strengere krav for fase 3, 

— om de lettelsene som er innført for mellomstore og store krafttransformatorer i tilfeller der installasjonskostnadene ville 

vært uforholdsmessig store, har vært hensiktsmessige, 

— om det er mulig å bruke PEI-beregningen for tap sammen med tapene i absolutte verdier for mellomstore 

krafttransformatorer, 

— om det er mulig å benytte en teknologinøytral tilnærming til minstekravene fastsatt for oljeisolerte, tørrisolerte og 

eventuelt elektroniske transformatorer, 

— om det er hensiktsmessig å fastsette minstekrav til ytelse for små krafttransformatorer, 

— om unntakene for transformatorer til offshorebruk er hensiktsmessige, 

— om lettelsene for mastetransformatorer og særlige kombinasjoner av viklingsspenninger for mellomstore 

krafttransformatorer er hensiktsmessige, 

— om det er mulig og hensiktsmessig å ta hensyn til andre miljøvirkninger enn energi i bruksfasen, f.eks. støy og 

materialeffektivitet.» 

6) Tidligere artikkel 8 blir artikkel 9, og ny artikkel 8 skal lyde: 

«Artikkel 8 

Omgåelse 

Produsenten, importøren eller representanten skal ikke bringe i omsetning produkter som er konstruert for å kunne oppdage 

at de blir prøvd (f.eks. ved å gjenkjenne prøvingsforholdene eller prøvingssyklusen), og for å reagere spesifikt gjennom 

automatisk å endre ytelsen under prøvingen for å oppnå et gunstigere nivå på noen av de parametrene som er oppgitt av 

produsenten, importøren eller representanten i den tekniske dokumentasjonen, eller som er angitt i noen av den 

dokumentasjonen som stilles til rådighet.» 

7) Vedleggene 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. 

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

Utferdiget i Brussel 1. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

I vedleggene til forordning (EU) nr. 548/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) Overskriften til tabell I.1 skal lyde: 

«Høyeste belastningstap og tomgangstap (i W) for trefasede oljeisolerte mellomstore krafttransformatorer med én 

vikling med Um ≤ 24 kV og den andre med Um ≤ 3,6 kV» 

ii) Overskriften til tabell I.2 skal lyde: 

«Høyeste belastningstap og tomgangstap (i W) for trefasede tørrisolerte mellomstore krafttransformatorer med én 

vikling med Um ≤ 24 kV og den andre med Um ≤ 3,6 kV» 

iii) Følgende ledd innsettes etter første ledd: 

«Fra datoen da fase-2-kravene får anvendelse (1. juli 2021), dersom en-til-en-utskifting av en eksisterende mellomstor 

krafttransformator innebærer uforholdsmessig store installasjonskostnader, kreves det som unntak bare at 

erstatningstransformatoren oppfyller fase-1-kravene for den angitte merkeeffekten. 

I denne forbindelse er installasjonskostnadene uforholdsmessig store dersom kostnadene til utskifting av hele 

understasjonen som huser transformatoren, og/eller til kjøp eller leie av ytterligere gulvareal er høyere enn netto 

nåverdi av de ytterligere strømtapene som unngås (ikke medregnet tariffer, skatter og avgifter) med en fase-2-

kompatibel erstatningstransformator i løpet av dens normalt forventede levetid. Netto nåverdi skal beregnes på 

grunnlag av kapitaliserte tapsverdier ved hjelp av allment aksepterte sosiale diskonteringsrenter(*). 

I dette tilfellet skal produsenten, importøren eller representanten oppgi følgende opplysninger i den tekniske 

dokumentasjonen for erstatningstransformatoren: 

— Adresse og kontaktopplysninger til bestilleren av erstatningstransformatoren. 

— Stasjonen der erstatningstransformatoren skal installeres. Denne skal identifiseres entydig ved enten et bestemt 

sted eller en bestemt installasjonstype (f.eks. stasjons- eller kabinmodell). 

— Den tekniske og/eller økonomiske begrunnelsen for at kostnaden ved å installere en transformator som bare oppfyller 

fase-1-kravene, i stedet for en som oppfyller fase-2-kravene, er uforholdsmessig stor. Dersom transformatoren(e) ble 

bestilt ved en anbudsprosess, skal alle nødvendige opplysninger om analysen av tilbudene og om tildelingsbeslutningen 

oppgis. 

I ovennevnte tilfeller skal produsenten, importøren eller representanten underrette vedkommende nasjonale 

markedstilsynsmyndigheter. 

  

(*) I Europakommisjonens verktøykasse for bedre regelverksutforming foreslås det å bruke en verdi på 4 % for den 

sosiale diskonteringsrenten. Https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-61_ 

en_0.pdf.» 

iv) Tabell I.3 erstattes med tabell I.3a og I.3b som følger: 

«Tabell I.3a 

Korreksjonsfaktorer som skal benyttes for belastningstap og tomgangstap angitt i tabell I.1, I.2 og I.6 for 

mellomstore krafttransformatorer med særlige kombinasjoner av viklingsspenninger (for merkeeffekt ≤ 3 150 kVA) 

Særlig kombinasjon av spenninger på én vikling Belastningstap (Pk) Tomgangstap (Po) 

For både oljeisolerte (tabell I.1) og tørrisolerte (tabell I.2) transformatorer Ingen korrigering Ingen korrigering 

Høyeste primærspenning for 

utstyr Um ≤ 24kV 

Høyeste sekundærspenning for utstyr 

Um ≤ 3,6 kV 

For oljeisolerte transformatorer (tabell I.1) 10 % 15 % 

Høyeste primærspenning for 

utstyr Um = 36kV 

Høyeste sekundærspenning for utstyr 

Um ≤ 3,6 kV 
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Særlig kombinasjon av spenninger på én vikling Belastningstap (Pk) Tomgangstap (Po) 

Høyeste primærspenning for 

utstyr Um = 36kV 

Høyeste sekundærspenning for utstyr 

Um > 3,6 kV 

10 % 15 % 

For tørrisolerte transformatorer (tabell I.2) 10 % 15 % 

Høyeste primærspenning for 

utstyr Um = 36kV 

Høyeste sekundærspenning for utstyr 

Um ≤ 3,6 kV 

Høyeste primærspenning for 

utstyr Um = 36kV 

Høyeste sekundærspenning for utstyr 

Um > 3,6 kV 

15 % 20 % 

Tabell I.3b 

Korreksjonsfaktorer som skal benyttes for belastningstap og tomgangstap angitt i tabell I.1, I.2 og I.6 for 

mellomstore krafttransformatorer med dobbel spenning på en eller begge viklinger, med en forskjell mellom 

spenningene på over 10 %, og merkeeffekt ≤ 3 150 kVA 

Type dobbel spenning 
Referansespenning for bruk av 

korreksjonsfaktorer 
Belastningstap (Pk)(*) Tomgangstap (Po)(*) 

Dobbel spenning på én vikling 

med redusert utgangseffekt på den 

laveste lavspenningsviklingen 

OG 

maksimal tilgjengelig effekt ved 

lavspenningsviklingens laveste 

spenning begrenset til 85 % av 

merkeeffekten ved lavspennings-

viklingens høyeste spenning. 

Tapene skal beregnes på grunnlag 

av lavspenningsviklingens 

høyeste spenning. 

Ingen korrigering Ingen korrigering 

Dobbel spenning på én vikling 

med redusert utgangseffekt på den 

laveste høyspenningsviklingen 

OG 

høyeste tilgjengelige effekt ved 

høyspenningsviklingens laveste 

spenning begrenset til 85 % av 

merkeeffekten ved høyspennings-

viklingens laveste spenning. 

Tapene skal beregnes på grunnlag 

av høyspenningsviklingens 

høyeste spenning. 

Ingen korrigering Ingen korrigering 

Dobbel spenning på én vikling 

OG 

full merkeeffekt tilgjengelig på 

begge viklinger, dvs. full merke-

effekt er tilgjengelig uansett 

kombinasjon av spenninger. 

Tapene skal beregnes på grunnlag 

av dobbelspenningsviklingens 

høyeste spenning. 

10 % 15 % 
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Type dobbel spenning 
Referansespenning for bruk av 

korreksjonsfaktorer 
Belastningstap (Pk)(*) Tomgangstap (Po)(*) 

Dobbel spenning på begge 

viklinger 

OG 

merkeeffekt tilgjengelig på alle 

kombinasjoner av viklinger, dvs. 

begge spenninger på én vikling 

har full merkeeffekt i kombi-

nasjon med en av spenningene på 

den andre viklingen 

Tapene skal beregnes på grunnlag 

av begge dobbelspennings-

viklingenes høyeste spenning. 

20 % 20 % 

(*) Tapene skal beregnes på grunnlag av spenningen på viklingen angitt i annen kolonne og kan økes med korreksjonsfaktorene angitt i de 

siste to kolonnene. Uansett kombinasjon av viklingsspenninger kan ikke tapene overstige verdiene angitt i tabell I.1, I.2 og I.6 

korrigert med faktorene i denne tabellen.» 

b) I nr. 1.4 skal første ledd lyde: 

«1.4 For en-til-en-utskifting av eksisterende mellomstore mastetransformatorer med en merkeeffekt mellom 25 kVA og 

400 kVA gjelder ikke de øvre grenseverdiene for belastningstap og tomgangstap som er angitt i tabell I.1 og I.2, men 

de som er angitt i tabell I.6 nedenfor. Høyeste tillatte tap for andre kVA-verdier enn dem som er uttrykkelig angitt i 

tabell I.6, skal beregnes ved lineær interpolering eller ekstrapolering. Korreksjonsfaktorene for særlige 

kombinasjoner av viklingsspenninger angitt i tabell I.3a og I.3b får også anvendelse. 

For en-til-en-utskifting av eksisterende mellomstore mastetransformatorer skal produsenten, importøren eller 

representanten oppgi følgende opplysninger i den tekniske dokumentasjonen for transformatoren: 

— Adresse og kontaktopplysninger til bestilleren av erstatningstransformatoren. 

— Stasjonen der erstatningstransformatoren skal installeres. Denne skal identifiseres entydig ved enten et bestemt 

sted eller en bestemt installasjonstype (f.eks. teknisk beskrivelse av masten). 

I ovennevnte tilfeller skal produsenten, importøren eller representanten underrette vedkommende nasjonale 

markedstilsynsmyndigheter. 

Med hensyn til installasjon av nye mastetransformatorer er det kravene i tabell I.1 og I.2, i begrunnede tilfeller 

sammen med tabell I.3a og I.3b, som får anvendelse.» 

c) Nr. 2 skal lyde: 

«2. Minstekrav til energieffektivitet for store krafttransformatorer 

Minstekravene til effektivitet for store krafttransformatorer er fastsatt i tabell I.7, I.8 og I.9. 

Det kan være særlige tilfeller der utskifting av en eksisterende eller installasjon av en ny transformator som oppfyller 

gjeldende minstekrav fastsatt i tabell I.7, I.8 og I.9, vil føre til uforholdsmessig store kostnader. Som hovedregel kan 

kostnadene anses å være uforholdsmessig store når de ekstra kostnadene til transport og/eller installasjon av en 

transformator som oppfyller fase-1- eller fase-2-kravene, alt etter hva som er relevant, vil være høyere enn netto 

nåverdi av de ytterligere strømtapene som unngås (ikke medregnet tariffer, skatter og avgifter) i løpet av dens normalt 

forventede levetid. Denne netto nåverdien skal beregnes på grunnlag av kapitaliserte tapsverdier ved hjelp av allment 

aksepterte sosiale diskonteringsrenter(*).  
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I disse tilfellene gjelder følgende alternative bestemmelser: 

Fra datoen da fase-2-kravene får anvendelse (1. juli 2021), dersom en-til-en-utskifting av en stor krafttransformator på 

et eksisterende anlegg innebærer uforholdsmessig store kostnader knyttet til transport og/eller installasjon, eller er 

teknisk umulig, kreves det som unntak bare at erstatningstransformatoren oppfyller fase-1-kravene for den angitte 

merkeeffekten. 

Dersom kostnadene ved å installere en erstatningstransformator som oppfyller fase-1-kravene, også er uforholdsmessig 

store, eller dersom det ikke finnes noen teknisk mulige løsninger, skal det ikke gjelde noen minstekrav for 

erstatningstransformatoren. 

Fra datoen da fase-2-kravene får anvendelse (1. juli 2021), dersom installasjon av en ny stor krafttransformator på et 

nytt anlegg innebærer uforholdsmessig store kostnader knyttet til transport og/eller installasjon, eller er teknisk umulig, 

kreves det som unntak bare at den nye transformatoren oppfyller fase-1-kravene for den angitte merkeeffekten. 

I disse tilfellene skal produsenten, importøren eller representanten som er ansvarlig for å bringe transformatoren i 

omsetning eller ta den i bruk, gjøre følgende: 

Oppgi følgende opplysninger i den tekniske dokumentasjonen for den nye transformatoren eller erstatningstrans-

formatoren: 

— Adresse og kontaktopplysninger til bestilleren av transformatoren. 

— Det bestemte stedet der transformatoren skal installeres. 

— Den tekniske og/eller økonomiske begrunnelsen for å installere en ny transformator eller erstatningstransformator 

som ikke oppfyller fase-1- eller fase-2-kravene. Dersom transformatoren(e) ble bestilt gjennom en anbudsprosess, 

skal alle nødvendige opplysninger om analysen av tilbudene og om tildelingsbeslutningen også oppgis. 

— Underrette vedkommende nasjonale markedstilsynsmyndigheter. 

Tabell I.7 

Minstekrav til indeks for høyeste effektivitet (PEI) for oljeisolerte store krafttransformatorer 

Merkeeffekt (MVA) 
Fase 1 (1. juli 2015) Fase 2 (1. juli 2021) 

Minimum PEI (%) 

≤ 0,025 97,742 98,251 

0,05 98,584 98,891 

0,1 98,867 99,093 

0,16 99,012 99,191 

0,25 99,112 99,283 

0,315 99,154 99,320 

0,4 99,209 99,369 

0,5 99,247 99,398 

0,63 99,295 99,437 

0,8 99,343 99,473 

1 99,360 99,484 

1,25 99,418 99,487 

1,6 99,424 99,494 

2 99,426 99,502 

2,5 99,441 99,514 

3,15 99,444 99,518 

4 99,465 99,532 



4.2.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/355 

 

Merkeeffekt (MVA) 
Fase 1 (1. juli 2015) Fase 2 (1. juli 2021) 

Minimum PEI (%) 

5 99,483 99,548 

6,3 99,510 99,571 

8 99,535 99,593 

10 99,560 99,615 

12,5 99,588 99,640 

16 99,615 99,663 

20 99,639 99,684 

25 99,657 99,700 

31,5 99,671 99,712 

40 99,684 99,724 

50 99,696 99,734 

63 99,709 99,745 

80 99,723 99,758 

100 99,737 99,770 

125 99,737 99,780 

160 99,737 99,790 

≥ 200 99,737 99,797 

Minimum PEI-verdier for MVA-verdier som ligger mellom verdiene i tabell I.7, skal beregnes ved lineær 

interpolering. 

Tabell I.8 

Minstekrav til indeks for høyeste effektivitet (PEI) for tørrisolerte store  

krafttransformatorer med Um ≤ 36kV 

Merkeeffekt (MVA) 
Fase 1 (1. juli 2015) Fase 2 (1. juli 2021) 

Minimum PEI (%) 

3,15 < Sr ≤ 4 99,348 99,382 

5 99,354 99,387 

6,3 99,356 99,389 

8 99,357 99,390 

≥ 10 99,357 99,390 

Minsteverdier for PEI for MVA-verdier som ligger innenfor verdiene i tabell I.8, skal beregnes ved lineær 

interpolering.  
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Tabell I.9 

Minstekrav til indeks for høyeste effektivitet (PEI) for tørrisolerte store krafttransformatorer med Um > 36kV 

Merkeeffekt (MVA) 
Fase 1 (1. juli 2015) Fase 2 (1. juli 2021) 

Minimum PEI (%) 

≤ 0,05 96,174 96,590 

0,1 97,514 97,790 

0,16 97,792 98,016 

0,25 98,155 98,345 

0,4 98,334 98,570 

0,63 98,494 98,619 

0,8 98,677 98,745 

1 98,775 98,837 

1,25 98,832 98,892 

1,6 98,903 98,960 

2 98,942 98,996 

2,5 98,933 99,045 

3,15 99,048 99,097 

4 99,158 99,225 

5 99,200 99,265 

6,3 99,242 99,303 

8 99,298 99,356 

10 99,330 99,385 

12,5 99,370 99,422 

16 99,416 99,464 

20 99,468 99,513 

25 99,521 99,564 

31,5 99,551 99,592 

40 99,567 99,607 

50 99,585 99,623 

≥ 63 99,590 99,626 

Minimum PEI-verdier for MVA-verdier som ligger mellom verdiene i tabell I.9, skal beregnes ved lineær 

interpolering. 

  

(*) I Europakommisjonens verktøykasse for bedre regelverksutforming foreslås det å bruke en verdi på 4 % for den sosiale 

diskonteringsrenten. Https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-61_en_0.pdf.» 

d) I nr. 3 skal siste ledd lyde: 

«Bare for mellomstore og store krafttransformatorer: Opplysningene i bokstav a), c) og d) skal også angis på 

transformatorenes merkeplate.»  
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e) I nr. 4 utgår siste ledd, 

og ny bokstav d) skal lyde: 

«d) Den eller de spesifikke grunnene til at transformatorer anses for å være unntatt fra denne forordningen i samsvar med 

artikkel 1 nr. 2.» 

2) Vedlegg II skal lyde: 

«VEDLEGG II 

Målemetoder 

Når det gjelder samsvar med kravene i denne forordningen, skal målinger utføres ved bruk av en pålitelig, nøyaktig og 

reproduserbar målemetode som bygger på de nyeste allment anerkjente målemetodene, herunder metoder fastsatt i 

dokumenter hvis referansenumre er offentliggjort for dette formålet i Den europeiske unions tidende. 

Beregningsmetoder 

Metoden for å beregne indeksen for høyeste effektivitet (PEI) for mellomstore og store krafttransformatorer nevnt i tabell 

I.4, I.5, I.7, I.8 og I.9 i vedlegg I er basert på forholdet mellom en transformators tilsynelatende overførte effekt minus de 

elektriske tapene, og transformatorens tilsynelatende overførte effekt. Beregningen av PEI skal utføres ved bruk av de 

nyeste metodene som finnes i den siste utgaven av de relevante harmoniserte standardene for mellomstore og store 

krafttransformatorer. 

Følgende formel skal brukes til PEI-beregningen: 

 

der 

P0 er tomgangstapet målt ved merkespenning og merkefrekvens på det nominelle uttaket, 

Pc0 er den elektriske effekten som kjølesystemet krever ved tomgangsdrift, avledet av typeprøvingsmålingene av 

den effekten som brukes av vifte- og væskepumpemotorene (for ONAN- og ONAN/ONAF-kjølesystemer er 

Pc0 alltid null), 

Pck (kPEI) er den elektriske effekten som kjølesystemet krever i tillegg til Pc0 for å være i drift ved kPEI ganger den 

nominelle belastningen, Pck er en funksjon av belastningen, Pck (kPEI) er avledet av typeprøvingsmålingene 

av den effekten som brukes av vifte- og væskepumpemotorene (for ONAN-kjølesystemer er Pck alltid null), 

Pk er det målte belastningstapet ved merkespenning og merkefrekvens på det nominelle uttaket, korrigert til 

referansetemperaturen, 

Sr er transformatorens eller autotransformatorens merkeeffekt, som Pk er basert på, 

kPEI er belastningsfaktoren der PEI inntreffer.» 

3) I vedlegg III(1) gjøres følgende endringer: 

Følgende ledd innsettes etter første ledd: 

«Dersom en modell er konstruert for å kunne oppdage at den blir prøvd (f.eks. ved å gjenkjenne prøvingsforholdene eller 

prøvingssyklusen), og for å reagere spesifikt gjennom automatisk å endre ytelsen under prøvingen for å oppnå et gunstigere 

nivå på noen av de parametrene som er angitt i denne forordningen, i den tekniske dokumentasjonen eller i noen av den 

dokumentasjonen som stilles til rådighet, skal modellen og alle tilsvarende modeller anses for ikke å oppfylle kravene.»  

  

(1) Vedlegg III til forordning (EU) nr. 548/2014 som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2016/2282 av 30. november 2016 om endring av 

forordning (EF) nr. 1275/2008, (EF) nr. 107/2009, (EF) nr. 278/2009, (EF) nr. 640/2009, (EF) nr. 641/2009, (EF) nr. 642/2009, (EF) 

nr. 643/2009, (EU) nr. 1015/2010, (EU) nr. 1016/2010, (EU) nr. 327/2011, (EU) nr. 206/2012, (EU) nr. 547/2012, (EU) nr. 932/2012, (EU) 

nr. 617/2013, (EU) nr. 666/2013, (EU) nr. 813/2013, (EU) nr. 814/2013, (EU) nr. 66/2014, (EU) nr. 548/2014, (EU) nr. 1253/2014, (EU) 

2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1188, (EU) 2015/1189 og (EU) 2016/2281 med hensyn til bruk av toleranser i framgangsmåter for 

verifisering (EUT L 346 av 20.12.2016, s. 51). 
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På slutten av nr. 1 tilføyes følgende tekst: 

«Medlemsstatens myndighet kan utføre denne verifiseringen ved hjelp av sitt eget prøvingsutstyr. 

Dersom det er planlagt akseptansetester på fabrikk (FAT) for disse transformatorene for å kontrollere parametrene fastsatt i 

vedlegg I til denne forordningen, kan medlemsstatenes myndigheter beslutte å bruke bevitnet testing under disse 

akseptansetestene for å samle inn testresultater som kan brukes til å verifisere om den transformatoren som undersøkes, 

oppfyller kravene. Myndighetene kan anmode en produsent om å framlegge opplysninger om eventuelle planlagte 

akseptansetester på fabrikk som er relevante for bevitnet testing. 

Dersom resultatet nevnt i nr. 2 bokstav c) ikke oppnås, anses modellen og alle tilsvarende modeller for ikke å være i samsvar 

med denne forordningen. Medlemsstatenes myndigheter skal framlegge alle relevante opplysninger for de øvrige 

medlemsstatenes myndigheter og Kommisjonen umiddelbart etter at det er truffet beslutning om at modellen ikke oppfyller 

kravene.» 

Nr. 3 skal lyde: 

«3) Dersom resultatene nevnt i nr. 2 bokstav a), b) eller c) ikke oppnås, anses modellen og alle tilsvarende modeller for ikke å 

være i samsvar med denne forordningen.» 

4) I vedlegg IV skal bokstav c) lyde: 

«c) Mellomstore krafttransformatorer med kjerne av amorft stål: Ao-50 %, Ak.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1782 

av 1. oktober 2019 

om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/125/EF, og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 278/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til artikkel 114 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF av 21. oktober 2009 om fastsettelse av en ramme for å 

fastsette krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter(1), særlig artikkel 15 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv 2009/125/EF bør Kommisjonen fastsette krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte 

produkter som representerer betydelige salgs- og handelsvolumer i Unionen, og som har en vesentlig miljøvirkning som 

gjennom utforming kan reduseres betydelig uten at det medfører urimelige kostnader. 

2) Kommisjonsmelding COM(2016) 773(2) (arbeidsplan for miljøvennlig utforming), utarbeidet av Kommisjonen i 

henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 2009/125/EF, fastsetter prioriteringene for arbeidet innenfor rammen for 

miljøvennlig utforming og energimerking for tidsrommet 2016–2019. I arbeidsplanen for miljøvennlig utforming angis 

de energirelaterte produktgruppene som skal prioriteres ved gjennomføring av forberedende undersøkelser og ved 

endelig vedtakelse av gjennomføringstiltak samt ved revisjon av kommisjonsforordning (EF) nr. 278/2009(3). 

3) Tiltakene i arbeidsplanen for miljøvennlig utforming beregnes å kunne gi en reduksjon i det årlige forbruket av 

sluttenergi på mer enn 260 TWh innen 2030, hvilket tilsvarer en reduksjon i de årlige klimagassutslippene på ca. 

100 millioner tonn. Eksterne strømkilder er en av de produktgruppene som er oppført i arbeidsplanen. 

4) Kommisjonen fastsatte krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder i forordning (EF) nr. 278/2009. I 

henhold til den forordningen bør Kommisjonen revidere den i lys av den teknologiske utviklingen. 

5) Kommisjonen har revidert forordning (EF) nr. 278/2009 og analysert de tekniske, miljømessige og økonomiske 

aspektene ved eksterne strømkilder samt den faktiske brukeratferden. Revisjonen ble utført i nært samarbeid med 

interessenter og berørte parter fra Unionen og tredjestater. Resultatene av revisjonen ble offentliggjort og lagt fram for 

samrådsforumet nedsatt ved artikkel 18 i direktiv 2009/125/EF.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 272 av 25.10.2019, s. 95, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 130/2020 av 

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV 

(Energi), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 285 av 31.10.2009, s. 10. 

(2) Kommisjonsmelding, arbeidsplan for miljøvennlig utforming 2016–2019, COM(2016) 773, endelig utgave av 30.11.2016. 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 278/2009 av 6. april 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det 

gjelder krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilders forbruk i ubelastet tilstand og til deres gjennomsnittlige virkningsgrad i 

aktiv tilstand (EUT L 93 av 7.4.2009, s. 3). 

2021/EØS/9/17 
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6) Undersøkelsen i forbindelse med revisjonen viser at eksterne strømkilder omsettes i store mengder i Unionen, og 

beskriver fordelene ved å oppdatere kravene til miljøvennlig utforming og tilpasse dem til den teknologiske utviklingen. 

7) Eksterne flerspenningsstrømkilder, som ikke omfattes av forordning (EF) nr. 278/2009, bringes i omsetning i Unionen i 

stadig større mengder. De bør derfor inngå i forordningens virkeområde for å sikre ytterligere energisparing og like 

konkurransevilkår. 

8) Det er hensiktsmessig at eksterne strømkilder som tilpasser sin utgangsspenning til den primære belastningen, fortsatt 

omfattes av forordningen. 

9) Kravene til miljøvennlig utforming bør harmonisere eksterne strømkilders energiforbruk og på den måten bidra til et 

velfungerende indre marked. De bør også forbedre miljøprestasjonen til de eksterne strømkildene. De potensielle årlige 

besparelsene i sluttenergi innen 2030 ble anslått til 4,3 TWh, som tilsvarer 1,45 millioner tonn CO2-ekvivalenter, 

sammenlignet med en situasjon der det ikke treffes ytterligere tiltak. 

10) De relevante produktparametrene bør måles ved hjelp av pålitelige, nøyaktige og reproduserbare metoder. Disse 

metodene bør bygge på de nyeste allment anerkjente metodene, herunder eventuelle harmoniserte standarder vedtatt av 

de europeiske standardiseringsorganisasjonene oppført i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning 

1025/2012(4). 

11) I samsvar med artikkel 8 i direktiv 2009/125/EF bør de gjeldende framgangsmåtene for samsvarsvurdering spesifiseres i 

denne forordningen. 

12) For å lette samsvarskontrollen bør produsentene, importørene eller representantene oppgi de opplysningene som er 

nevnt i vedlegg IV og V til direktiv 2009/125/EF, i den tekniske dokumentasjonen, i den grad opplysningene har 

relevans for kravene fastsatt i denne forordningen. 

13) I tillegg til de rettslig bindende kravene fastsatt i denne forordningen bør det i samsvar med del 3 nr. 2 i vedlegg I til 

direktiv 2009/125/EF angis referanseverdier for de beste tilgjengelige teknologiene, for å sikre stor utbredelse av og 

enkel tilgang til opplysninger om produktenes miljøprestasjon gjennom hele deres livssyklus. 

14) Det bør foretas en revisjon av denne forordningen der det vurderes hvor hensiktsmessige og effektive dens 

bestemmelser er for å nå dens mål. Revisjonen bør foretas etter at det har gått tilstrekkelig tid til å gjennomføre alle 

bestemmelsene og observere deres innvirkning på markedet. 

15) Forordning (EF) nr. 278/2009 bør derfor oppheves. 

16) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i direktiv 

2009/125/EF. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Denne forordningen fastsetter krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder som skal bringes i omsetning eller 

tas i bruk. 

2. Denne forordningen får ikke anvendelse på 

a) spenningsomformere, 

b) avbruddsfrie strømkilder, 

c) batteriladere uten strømforsyningsfunksjon,  

  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering og om endring av rådsdirektiv 

89/686/EØF og 93/15/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 

2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om oppheving av rådsvedtak 87/95/EØF og europaparlaments- og rådsbeslutning 

nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12). 
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d) omformere til belysning, 

e) eksterne strømkilder for medisinsk utstyr, 

f) aktive PoE-injektorer (Power-over-Ethernet), 

g) dokkingstasjoner til frittstående apparater, 

h) eksterne strømkilder som bringes i omsetning før 1. april 2025 utelukkende som servicedel eller reservedel for å skifte ut en 

identisk ekstern strømkilde som er brakt i omsetning før 1. april 2020, under forutsetning av at det på servicedelen, 

reservedelen eller dens emballasje klart er angitt «Ekstern strømkilde som skal brukes utelukkende som reservedel til» 

etterfulgt av det eller de primære produktene den er beregnet på å brukes sammen med. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «ekstern strømkilde» en innretning som oppfyller alle følgende kriterier: 

a) Den er konstruert for å omforme vekselstrøm (AC) fra strømnettet til likestrøm (DC) eller vekselstrøm med lavere 

spenning til forsyning av en eller flere utganger. 

b) Den brukes sammen med en eller flere atskilte innretninger som utgjør den primære belastningen. 

c) Den er innesluttet i en fysisk innkapsling atskilt fra den eller de innretningene som utgjør den primære belastningen. 

d) Den er koplet til innretningen eller innretningene som utgjør den primære belastningen, gjennom avtakbare eller faste 

elektriske hann-/hunnkoplinger, kabler, ledninger eller andre ledningstråder. 

e) Den har en utgangseffekt i henhold til merkeplaten som ikke overstiger 250 watt. 

f) Den brukes med elektrisk eller elektronisk husholdnings- og kontorutstyr oppført i vedlegg I. 

2) «ekstern lavspenningsstrømkilde» en ekstern strømkilde med en utgangsspenning i henhold til merkeplaten på mindre enn 

6 V og en utgangsstrøm i henhold til merkeplaten på minst 550 mA, 

3) «ekstern flerspenningsstrømkilde» en ekstern strømkilde som kan omforme vekselstrøm fra strømnettet til likestrøm eller 

vekselstrøm med lavere spenning til forsyning av flere utganger samtidig, 

4) «spenningsomformer» en innretning som omformer strømnettets utgangseffekt fra 230 volt til 110 volt med samme 

egenskaper som spenningen fra strømnettet, 

5) «avbruddsfri strømkilde» en innretning som gir automatisk reservestrøm når den elektriske energien fra strømnettet faller 

til et uakseptabelt spenningsnivå, 

6) «batterilader» en innretning som er direkte koplet til et avtakbart batteri på utgangsgrensesnittet, 

7) «omformer til belysning» en ekstern strømkilde som brukes til lyskilder med ekstra lav spenning, 

8) «aktiv PoE-injektor» (Power-over-Ethernet) en innretning som omformer spenning fra strømnettet til likestrøm med lavere 

spenning, har en eller flere Ethernet-innganger og/eller en eller flere Ethernet-utganger, leverer strøm til en eller flere 

innretninger koplet til Ethernet-utgangen(e) og leverer merkespenningen til utgangen(e) bare når kompatible innretninger 

er blitt påvist ved en standardisert prosess, 

9) «dokkingstasjon for selvdrevne apparater» en innretning der et batteridrevet apparat som utfører oppgaver som krever at 

apparatet kan bevege seg uten inngrep fra brukeren, settes til lading, og som kan styre apparatets selvstendige bevegelser, 

10) «strømnett» strømforsyningen fra nettet med 230 (± 10 %) volt og 50 Hz vekselstrøm, 

11) «informasjonsteknologiutstyr» utstyr hvis primærfunksjon er enten innlegging, lagring, visning, gjenfinning, overføring, 

behandling, utveksling eller kontroll av data- eller telekommunikasjonsmeldinger eller en kombinasjon av disse 

funksjonene, og som kan være utstyrt med en eller flere terminalporter som normalt benyttes til overføring av informasjon, 

12) «hjemmemiljø» et miljø der bruk av radio- og fjernsynsmottakere kan forventes innenfor en avstand på ti meter fra det 

aktuelle utstyret, 

13) «utgangseffekt i henhold til merkeplaten» (PO) største utgangseffekt angitt av produsenten,  
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14) «ubelastet tilstand» en tilstand der en ekstern strømkildes inngangsside er koplet til strømnettet, men utgangssiden ikke er 

koplet til en primær belastning, 

15) «aktiv tilstand» en tilstand der en ekstern strømkildes inngangsside er koplet til strømnettet, og utgangssiden er koplet til 

en primær belastning, 

16) «virkningsgrad i aktiv tilstand» forholdet mellom den effekten som en ekstern strømkilde leverer i aktiv tilstand, og den 

inngangseffekten som kreves for å produsere den, 

17) «gjennomsnittlig virkningsgrad i aktiv tilstand» gjennomsnittet av produktets virkningsgrad i aktiv tilstand ved 25 %, 

50 %, 75 % og 100 % av utgangseffekten i henhold til merkeplaten, 

18) «tilsvarende modell» en modell som har de samme tekniske egenskapene som er relevante for den tekniske informasjonen 

som skal gis, men som skal bringes i omsetning eller tas i bruk av samme produsent, importør eller representant som en 

annen modell med en annen modellbetegnelse, 

19) «modellbetegnelse» koden (vanligvis alfanumerisk) som skiller en bestemt modell av et produkt fra andre modeller med 

samme varemerke eller produsentnavn, importørnavn eller representantnavn. 

Artikkel 3 

Krav til miljøvennlig utforming 

Kravene til miljøvennlig utforming i vedlegg II får anvendelse fra datoene angitt der. 

Artikkel 4 

Samsvarsvurdering 

1. Framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 8 i direktiv 2009/125/EF skal være systemet for intern kontroll av 

utformingen beskrevet i vedlegg IV til nevnte direktiv eller styringsordningen beskrevet i vedlegg V til nevnte direktiv. 

2. I forbindelse med samsvarsvurderingen i henhold til artikkel 8 i direktiv 2009/125/EF skal den tekniske dokumentasjonen 

inneholde de oppgitte verdiene for parametrene oppført i vedlegg II nr. 2 bokstav c). 

3. Dersom informasjonen i den tekniske dokumentasjonen for en bestemt modell er innhentet 

a) fra en modell som har de samme tekniske egenskapene som er relevante for den tekniske informasjonen som skal gis, men 

er framstilt av en annen produsent, eller 

b) gjennom beregninger på grunnlag av konstruksjon eller ekstrapolering fra en annen modell fra samme eller en annen 

produsent, eller begge deler, 

skal den tekniske dokumentasjonen inneholde de nærmere opplysningene om og resultatene av disse beregningene, den 

vurderingen produsentene har gjennomført for å kontrollere at beregningene stemmer, og, dersom det er relevant, erklæringen 

om at modellene fra ulike produsenter er identiske. 

Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde en liste over alle tilsvarende modeller, herunder modellbetegnelsene. 

Artikkel 5 

Verifiseringsprosedyre ved markedstilsyn 

Medlemsstatenes myndigheter skal benytte verifiseringsprosedyren fastsatt i vedlegg III når de foretar markedstilsyn som nevnt 

i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2009/125/EF. 

Artikkel 6 

Referanseverdier 

Referanseverdiene for de miljømessig beste produktene og den beste teknologien som finnes på markedet når denne 

forordningen vedtas, er angitt i vedlegg IV. 
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Artikkel 7 

Revisjon 

Kommisjonen skal revidere denne forordningen i lys av den teknologiske utviklingen og framlegge resultatene av denne 

revisjonen, eventuelt sammen med et utkast til endringsforslag, for samrådsforumet senest 14. november 2022. 

Ved revisjonen skal særlig følgende vurderes: muligheten for å fastsette minstekrav til virkningsgrad ved 10 % belastning, 

muligheten for å la forordningen omfatte trådløse ladere, aktive PoE-injektorer og eksterne strømkilder som brukes sammen 

med elektrisk og elektronisk husholdnings- og kontorutstyr som ikke inngår i vedlegg I, samt muligheten for å inkludere krav 

som støtter målene for den sirkulære økonomien, herunder krav til samvirkingsevne. 

Artikkel 8 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 278/2009 oppheves med virkning fra 1. april 2020. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 1. april 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 1. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

  



Nr. 9/364 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.2.2021 

 

VEDLEGG I 

Liste over elektrisk og elektronisk husholdnings- og kontorutstyr 

1. Husholdningsapparater: 

— Apparater til matlaging og annen behandling av næringsmidler, tilberedning av drikker, åpning eller forsegling av 

beholdere eller pakninger, rengjøring og vedlikehold av klær. 

— Apparater til hårklipp, hårtørking, hårbehandling, tannbørsting, barbering, massasje og annen kroppspleie. 

— Elektriske kniver. 

— Vekter. 

— Klokker, armbåndsur og annet utstyr til måling, angivelse eller registrering av tid. 

2. Informasjonsteknologiutstyr, herunder kopieringsmaskiner og skrivere, og digitale dekodere, primært beregnet på bruk i et 

hjemmemiljø. 

3. Forbrukerutstyr: 

— Radioapparater. 

— Videokameraer. 

— Videoopptakere. 

— Hi-fi-opptakere. 

— Lydforsterkere. 

— Hjemmekinoanlegg. 

— Fjernsyn. 

— Musikkinstrumenter. 

— Annet utstyr beregnet på opptak eller gjengivelse av lyd eller bilder, herunder signaler og annen teknologi for 

formidling av lyd og bilder på annen måte enn ved telekommunikasjon. 

4. Elektrisk og elektronisk leketøy og fritids- og sportsutstyr. 

— Elektriske tog eller bilbaner. 

— Spillkonsoller, herunder håndholdte spillkonsoller. 

— Sportsutstyr med elektriske eller elektroniske komponenter. 

— Annet leketøy og fritids- og sportsutstyr. 
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VEDLEGG II 

Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder 

1. Krav til energieffektivitet: 

a) Fra 1. april 2020 skal effektforbruket i ubelastet tilstand ikke overskride følgende grenseverdier: 

 

Eksterne strømkilder 

(AC/AC), unntatt 

eksterne lavspennings-

strømkilder og 

flerspenningsstrømkilder 

Eksterne strømkilder 

(AC/DC), unntatt 

eksterne lavspennings-

strømkilder og 

flerspenningsstrømkilder 

Eksterne 

lavspenningsstrømkilder 

Eksterne 

flerspenningsstrømkilder 

PO ≤ 49,0 W 0,21 W 0,10 W 0,10 W 0,30 W 

PO > 49,0 W 0,21 W 0,21 W 0,21 W 0,30 W 

b) Fra 1. april 2020 skal gjennomsnittlig virkningsgrad i aktiv tilstand ikke være lavere enn følgende verdier: 

 

Eksterne strømkilder 

(AC/AC), unntatt 

eksterne lavspennings-

strømkilder og 

flerspenningsstrømkilder 

Eksterne strømkilder 

(AC/DC), unntatt 

eksterne lavspennings-

strømkilder og 

flerspenningsstrømkilder 

Eksterne 

lavspenningsstrømkilder 

Eksterne 

flerspenningsstrømkilder 

PO ≤ 1,0 W 0,5 × PO/1W+ 0,160 0,5 × PO/1W+ 0,160 0,517 × PO/1W+ 0,087 0,497 × PO/1W+ 0,067 

1 W < PO ≤ 49,0 W 0,071 × ln(PO/1W) – 

0,0014 × PO/1W+ 0,67 

0,071 × ln(PO/1W) – 

0,0014 × PO/1W+ 0,67 

0,0834 × ln(PO/1W) – 

0,0014 × Po/1W+ 

0,609 

0,075 × ln(PO/1W) + 

0,561 

PO > 49,0 W 0,880 0,880 0,870 0,860 

2. Krav til informasjon: 

a) Fra 1. april 2020 skal merkeplaten inneholde følgende opplysninger: 

Opplysninger på merkeplaten 
Verdi og 

presisjon 
Enhet Merknader 

Utgangseffekt X,X W I tilfeller der det måles mer enn én fysisk utgang eller 

mer enn én utgangsspenning ved belastningstilstand 1, 

skal de tilgjengelige kombinasjonene av 

utgangsspenning – utgangsstrøm – utgangseffekt angis. 

Utgangsspenning X,X V I tilfeller der det måles mer enn én fysisk utgang eller 

mer enn én utgangsspenning ved belastningstilstand 1, 

skal de tilgjengelige kombinasjonene av 

utgangsspenning – utgangsstrøm – utgangseffekt angis. 

Utgangsstrøm X,X A I tilfeller der det måles mer enn én fysisk utgang eller 

mer enn én utgangsspenning ved belastningstilstand 1, 

skal de tilgjengelige kombinasjonene av 

utgangsspenning – utgangsstrøm – utgangseffekt angis. 
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b) Fra 1. april 2020 skal bruksanvisninger for sluttbrukere (dersom det er relevant) og fritt tilgjengelige nettsteder som 

tilhører produsenter, representanter eller importører, inneholde følgende informasjon i den rekkefølgen som er angitt 

nedenfor: 

Offentliggjort informasjon 
Verdi og 

presisjon 
Enhet Merknader 

Produsentens navn eller 

varemerke, organisasjons-

nummer og adresse 

- - - 

Modellbetegnelse - - - 

Inngangsspenning X V I henhold til produsentens spesifikasjon. Skal være en 

verdi eller et intervall. 

Inngangsfrekvens 

(vekselstrøm) 

X Hz I henhold til produsentens spesifikasjon. Skal være en 

verdi eller et intervall. 

Utgangsspenning X,X V Utgangsspenning i henhold til merkeplaten. Den skal 

angi om det er likestrøm eller vekselstrøm. 

I tilfeller der det måles mer enn én fysisk utgang eller 

mer enn én utgangsspenning ved belastningstilstand 1, 

skal de tilgjengelige kombinasjonene av 

utgangsspenning – utgangsstrøm – utgangseffekt 

offentliggjøres. 

Utgangsstrøm X,X A Utgangsstrøm i henhold til merkeplaten. 

I tilfeller der det måles mer enn én fysisk utgang eller 

mer enn én utgangsspenning ved belastningstilstand 1, 

skal de tilgjengelige kombinasjonene av 

utgangsspenning – utgangsstrøm – utgangseffekt 

offentliggjøres. 

Utgangseffekt X,X W Utgangseffekt i henhold til merkeplaten. 

I tilfeller der det måles mer enn én fysisk utgang eller 

mer enn én utgangsspenning ved belastningstilstand 1, 

skal de tilgjengelige kombinasjonene av 

utgangsspenning – utgangsstrøm – utgangseffekt 

offentliggjøres. 

Gjennomsnittlig virkningsgrad 

i aktiv tilstand 

X,X % Angitt av produsenten på grunnlag av verdien beregnet 

som et aritmetisk gjennomsnitt av virkningsgraden ved 

belastningstilstand 1–4. 

I tilfeller der det er angitt flere gjennomsnittlige 

virkningsgrader i aktiv tilstand for flere tilgjengelige 

utgangsspenninger ved belastningstilstand 1, skal den 

offentliggjorte verdien være den gjennomsnittlige 

virkningsgraden i aktiv tilstand angitt for den laveste 

utgangsspenningen. 

Virkningsgrad ved lav 

belastning (10 %) 

X,X % Angitt av produsenten på grunnlag av verdien beregnet 

ved belastningstilstand 5. 

Ekstern strømkilde med en utgangseffekt i henhold til 

merkeplaten på høyst 10 W er unntatt fra dette kravet. 

I tilfeller der det er angitt flere gjennomsnittlige 

virkningsgrader i aktiv tilstand for flere tilgjengelige 

utgangsspenninger ved belastningstilstand 1, skal den 

offentliggjorte verdien være den verdien som er angitt 

for den laveste utgangsspenningen. 

Effektforbruk i ubelastet 

tilstand 

X,XX W Angitt av produsenten på grunnlag av verdien målt ved 

belastningstilstand 6. 
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Relevante belastningstilstander er som følger: 

Prosent av utgangsstrøm i henhold til merkeplaten 

Belastningstilstand 1 100 % ± 2 % 

Belastningstilstand 2 75 % ± 2 % 

Belastningstilstand 3 50 % ± 2 % 

Belastningstilstand 4 25 % ± 2 % 

Belastningstilstand 5 10 % ± 1 % 

Belastningstilstand 6 0 % (ubelastet tilstand) 

c) Fra 1. april 2020 skal den tekniske dokumentasjonen med henblikk på samsvarsvurderingen i henhold til artikkel 4 

inneholde følgende elementer: 

1) For eksterne strømkilder med en utgangseffekt i henhold til merkeplaten på mer enn 10 watt: 

Angitt størrelse Beskrivelse 

Kvadratisk gjennomsnittsverdi av utgangsstrøm (mA) Målt ved belastningstilstand 1–5 

Kvadratisk gjennomsnittsverdi av utgangsspenning (V) 

Utgangseffekt i aktiv tilstand (W) 

Kvadratisk gjennomsnittsverdi av inngangsspenning (V) Målt ved belastningstilstand 1–6 

Kvadratisk gjennomsnittsverdi av inngangseffekt (W) 

Total harmonisk forvrengning av inngangsstrøm 

Faktisk effektfaktor 

Effektforbruk (W) Beregnet ved belastningstilstand 1–5, målt ved 

belastningstilstand 6 

Virkningsgrad i aktiv tilstand Beregnet ved belastningstilstand 1–5 

Gjennomsnittlig virkningsgrad i aktiv tilstand Aritmetisk gjennomsnitt for virkningsgrad ved 

belastningstilstand 1–4 

I tilfeller der det måles mer enn én fysisk utgang eller mer enn én utgangsspenning ved belastningstilstand 1, skal 

de relevante angitte størrelsene angis for hver måling. 

De relevante belastningstilstandene er fastsatt i nr. 2 bokstav b). 

2) For eksterne strømkilder med en utgangseffekt i henhold til merkeplaten på høyst 10 watt: 

Angitt størrelse Beskrivelse 

Kvadratisk gjennomsnittsverdi av utgangsstrøm (mA) Målt ved belastningstilstand 1-4 

Kvadratisk gjennomsnittsverdi av utgangsspenning (V) 

Utgangseffekt i aktiv tilstand (W) 

Kvadratisk gjennomsnittsverdi av inngangsspenning (V) Målt ved belastningstilstand 1–4 og 6 

Kvadratisk gjennomsnittsverdi av inngangseffekt (W) 

Total harmonisk forvrengning av inngangsstrøm 

Faktisk effektfaktor 

Effektforbruk (W) Beregnet ved belastningstilstand 1-4, målt ved 

belastningstilstand 6 

Virkningsgrad i aktiv tilstand Beregnet ved belastningstilstand 1-4 
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Angitt størrelse Beskrivelse 

Gjennomsnittlig virkningsgrad i aktiv tilstand Aritmetisk gjennomsnitt for virkningsgrad ved 

belastningstilstand 1–4 

I tilfeller der det måles mer enn én fysisk utgang eller mer enn én utgangsspenning ved belastningstilstand 1, skal 

de relevante angitte størrelsene angis for hver måling. 

De relevante belastningstilstandene er angitt i nr. 2 bokstav b). 

3. Målinger og beregninger 

Med henblikk på samsvar og kontroll med at kravene i denne forordningen er oppfylt, skal målinger og beregninger utføres 

ved bruk av harmoniserte standarder hvis referansenumre er offentliggjort for dette formålet i Den europeiske unions 

tidende, eller ved bruk av andre pålitelige, nøyaktige og reproduserbare metoder som tar hensyn til allment anerkjente 

metoder som representerer det nåværende utviklingstrinnet i teknikken. 
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VEDLEGG III 

Verifiseringsprosedyre ved markedstilsyn 

Verifiseringstoleransene som angis i dette vedlegget, gjelder bare for medlemsstatenes myndigheters verifisering av de målte 

parametrene, og de skal ikke brukes av produsenten, importøren eller representanten som en tillatt toleranse ved fastsettelse av 

verdiene i den tekniske dokumentasjonen eller for å tolke disse verdiene med sikte på å oppnå samsvar, eller for på noe vis å gi 

inntrykk av bedre ytelse. 

Ved verifisering av at en produktmodell oppfyller kravene fastsatt i denne forordningen i henhold til artikkel 3 nr. 2 i direktiv 

2009/125/EF, skal myndighetene i medlemsstatene benytte følgende prosedyre for kravene nevnt i vedlegg I: 

1. Medlemsstatenes myndigheter skal verifisere én enhet av modellen. 

2. Modellen skal anses for å oppfylle gjeldende krav dersom 

a) verdiene som er oppgitt i den tekniske dokumentasjonen i henhold til nr. 2 i vedlegg IV til direktiv 2009/125/EF 

(oppgitte verdier), og, dersom det er relevant, de verdiene som er brukt for å beregne dem, ikke er gunstigere for 

produsenten, importøren eller representanten enn resultatene av tilsvarende målinger utført i henhold til bokstav g) i 

nevnte nummer, og 

b) de oppgitte verdiene oppfyller alle krav fastsatt i denne forordningen, og de påkrevde produktopplysningene som 

offentliggjøres av produsenten, importøren eller representanten, ikke inneholder verdier som er gunstigere for 

produsenten, importøren eller representanten enn de oppgitte verdiene, og 

c) verdiene som påvises når medlemsstatenes myndigheter prøver enheten av modellen (verdiene for de relevante 

parametrene slik de er målt ved prøvingen, og de verdiene som er beregnet ut fra disse målingene), er i samsvar med de 

respektive verifiseringstoleransene i tabell 1, og 

d) når medlemsstatenes myndigheter kontrollerer enheten av modellen, at den er i samsvar med informasjonskravene i 

vedlegg II nr. 2. 

3. Dersom resultatene nevnt i nr. 2 bokstav a), b) eller c) ikke oppnås, anses modellen og alle tilsvarende modeller for ikke å 

være i samsvar med denne forordningen. 

4. Dersom resultatet nevnt i nr. 2 bokstav c) ikke oppnås, skal medlemsstatenes myndigheter velge ut ytterligere tre enheter av 

samme modell for prøving. Alternativt kan de tre ytterligere enhetene som velges ut, være av en eller flere tilsvarende 

modeller. 

5. Modellen skal anses for å oppfylle gjeldende krav dersom det aritmetiske gjennomsnittet av de verdiene som påvises for 

disse tre enhetene, er i samsvar med de respektive verifiseringstoleransene i tabell 1. 

6. Dersom resultatet nevnt i nr. 5 ikke oppnås, anses modellen og alle tilsvarende modeller for ikke å være i samsvar med 

denne forordningen. 

7. Medlemsstatenes myndigheter skal framlegge alle relevante opplysninger for de øvrige medlemsstatenes myndigheter og 

Kommisjonen umiddelbart etter at det i samsvar med nr. 3 eller 6 er truffet beslutning om at modellen ikke oppfyller 

kravene. 

Medlemsstatenes myndigheter skal bruke de måle- og beregningsmetodene som er fastsatt i vedlegg II. 

Medlemsstatenes myndigheter skal benytte bare verifiseringstoleransene angitt i tabell 1 og bare prosedyren beskrevet i nr. 1–7 

for de kravene som er nevnt i dette vedlegget. For parametrene i tabell 1 skal ingen andre toleranser, f.eks. toleranser angitt i 

harmoniserte standarder eller i andre målemetoder, benyttes. 

Tabell 1 

Verifiseringstoleranser 

Parametrer Verifiseringstoleranser 

Ubelastet tilstand Den påviste verdien(*) skal ikke overstige den oppgitte verdien 

med mer enn 0,01 W. 

Virkningsgrad i aktiv tilstand for hver av de gjeldende 

belastningstilstandene 

Den påviste verdien(*) skal ikke ligge mer enn 5 % under den 

oppgitte verdien. 

Gjennomsnittlig virkningsgrad i aktiv tilstand Den påviste verdien(*) skal ikke ligge mer enn 5 % under den 

oppgitte verdien. 

(*) Dersom tre ytterligere enheter prøves som fastsatt i nr. 4, er den påviste verdien det aritmetiske gjennomsnittet av verdiene som er påvist 

for disse tre ytterligere enhetene. 
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VEDLEGG IV 

Referanseverdier 

På tidspunktet for denne forordnings ikrafttredelse ble følgende utpekt som den beste tilgjengelige teknologien på markedet for 

eksterne strømkilder med hensyn til effektforbruk i ubelastet tilstand og gjennomsnittlig virkningsgrad i aktiv tilstand: 

a) Ubelastet tilstand: 

Laveste effektforbruk for eksterne strømkilder i ubelastet tilstand kan anslås til 

— 0,002 watt, for PO ≤ 49,0 watt, 

— 0,010 watt, for PO > 49,0 watt. 

b) Gjennomsnittlig virkningsgrad i aktiv tilstand: 

Den beste tilgjengelige gjennomsnittlige virkningsgraden i aktiv tilstand for eksterne strømkilder kan anslås til 

— 0,767, for PO ≤ 1,0 watt, 

— 0,905, for 1,0 watt < PO ≤ 49,0 watt, 

— 0,962, for PO > 49,0 watt. 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2011/89/EU 

av 16. november 2011 

om endring av direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF, 2006/48/EF og 2009/138/EF med hensyn til utvidet 

tilsyn med finansforetak i et finansielt konglomerat(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 53 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske 

sentralbank(1), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF av 

16. desember 2002 om utvidet tilsyn med kreditt-

institusjoner, forsikringsforetak og investeringsforetak i 

et finansielt konglomerat(3) gir vedkommende 

myndigheter i finanssektoren tilleggsmyndighet og 

‑ verktøyer for tilsyn med konserner som består av 

mange regulerte foretak, og som driver virksomhet i 

ulike sektorer av finansmarkedene. Slike konserner 

(finansielle konglomerater) er utsatt for risikoer 

(konsernrisikoer) som omfatter risikoen for smitte, det 

vil si at risikoer spres fra et konsert til et annet, 

risikokonsentrasjon, det vil si at samme type risiko 

oppstår samtidig i forskjellige deler av konsernet, 

kompleksiteten ved å forvalte mange forskjellige 

juridiske personer, mulige interessekonflikter samt 

problemet med å fordele lovfestet kapital til alle de 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 326 av 8.12.2011, 

s. 113, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 131/2020 av 

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 

(Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 62 av 26.2.2011, s. 1. 

(2) Europaparlamentets holdning av 5. juli 2011 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 8. november 2011. 

(3) EUT L 35 av 11.2.2003, s. 1. 

regulerte foretakene som inngår i det finansielle 

konglomeratet, og på den måten unngå at samme kapital 

brukes flere ganger. Finansielle konglomerater bør 

derfor være underlagt utvidet tilsyn utover det tilsynet 

som skjer på individuelt eller konsolidert grunnlag eller 

på konsernnivå, uten at dette medfører dobbeltarbeid 

eller påvirker konsernet, og uansett konsernets juridiske 

struktur. 

2) Det bør sikres samsvar mellom målene i 

direktiv 2002/87/EF på den ene side og 

rådsdirektiv 73/239/EØF(4) og 92/49/EØF(5) samt 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/78/EF(6), 

2002/83/EF(7), 2004/39/EF(8), 2005/68/EF(9), 

2006/48/EF(10), 2006/49/EF(11), 2009/65/EF(12), 

2009/138/EF(13) og 2011/61/EU(14) på den annen side 

for å sikre egnet utvidet tilsyn med forsikrings- og 

bankkonserner, herunder når de inngår i et blandet 

finansielt holdingselskap.  

  

(4) Første rådsdirektiv 73/239/EØF av 24. juli 1973 om samordning 

av lover og forskrifter om adgang til å starte og utøve virksomhet 

innen direkte forsikring med unntak av livsforsikring (EFT L 228 

av 16.8.1973, s. 3). 

(5) Rådsdirektiv 92/49/EØF av 18. juni 1992 om samordning av 

lover og forskrifter om direkte forsikring med unntak av livsfor-

sikring (tredje direktiv om annen forsikring enn livsforsikring) 

(EFT L 228 av 11.8.1992, s. 1). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/78/EF av 27. oktober 1998 

om utvidet tilsyn med forsikringsforetak som er del av en 

forsikringsgruppe (EFT L 330 av 5.12.1998, s. 1). 

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/83/EF av  

5. november 2002 om livsforsikring (EFT L 345 av 19.12.2002, 

s. 1). 

(8) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 

om markeder for finansielle instrumenter (EUT L 145 av 

30.4.2004, s. 1). 

(9) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/68/EF av  

16. november 2005 om gjenforsikring (EUT L 323 av 9.12.2005, 

s. 1). 

(10) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF av 14. juni 2006 

om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon 

(EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1). 

(11) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/49/EF av 14. juni 2006 

om verdipapirforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldek-

ningsgrad (EUT L 177 av 30.06.2006, s. 201). 

(12) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 

om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv 

investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 

17.11.2009, s. 32). 

(13) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av  

25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet 

innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 335 av 

17.12.2009, s. 1). 

(14) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 

om forvaltere av alternative investeringsfond (EUT L 174 av 

1.7.2011, s. 1). 

2021/EØS/9/18 
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3) Det er nødvendig å identifisere finansielle 

konglomerater i Unionen ut fra i hvilket omfang de er 

utsatt for konsernrisikoer, på grunnlag av felles 

retningslinjer som skal utstedes av Den europeiske 

tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsyns-

myndighet, EBA) opprettet ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1), Den europeiske 

tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for 

forsikring og tjenestepensjoner, EIOPA) opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1094/2010(2) og Den europeiske tilsynsmyndighet 

(Den europeiske verdipapir- og markedstilsyns-

myndighet, ESMA) opprettet ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(3) i henhold til 

artikkel 56 i forordning (EU) nr. 1093/2010, i forordning 

(EU) nr. 1094/2010 og i forordning (EU) nr. 1095/2010 

gjennom Felleskomiteen for de europeiske tilsynsmyn-

dighetene (Felleskomiteen). Det er også viktig at 

kravene når det gjelder unntak fra bruken av utvidet 

tilsyn, anvendes på grunnlag av en risikovurdering i 

samsvar med disse retningslinjene. Dette er særlig viktig 

for større, internasjonale finansielle konglomerater som 

driver internasjonal virksomhet. 

4) En omfattende og passende overvåking av 

konsernrisikoer i store, komplekse finansielle 

konglomerater som driver internasjonal virksomhet, 

samt tilsyn med disse konsernenes kapitalstrategier på 

konsernnivå er mulig bare dersom vedkommende 

myndigheter samler tilsynsopplysninger og planlegger 

tilsynstiltak utover sitt nasjonale myndighetsområde. 

Det er derfor nødvendig at vedkommende myndigheter 

samordner det utvidede tilsynet med finansielle 

konglomerater som driver internasjonal virksomhet, 

mellom de vedkommende myndighetene som anses 

mest relevante for det utvidete tilsynet med et finansielt 

konglomerat. Det forhold at direktiv 2002/87/EF er av 

utfyllende art, bør avspeile seg i kollegiene for 

finansielle konglomeraters vedkommende myndigheter, 

og disse kollegiene bør derfor ikke overlappe eller 

erstatte eksisterende kollegier, men snarere bidra med en 

tilleggsverdi til eksisterende kollegier for finansielle 

konglomeraters bank- og forsikringsundergrupper. Et 

kollegium for et finansielt konglomerat bør opprettes 

bare dersom det ikke finnes et kollegium av 

tilsynsmyndigheter verken i bank- eller forsikrings-

sektoren. 

5) For å sikre et passende regelverksbasert tilsyn må den 

juridiske strukturen og styrings- og organisasjons-

strukturen, herunder alle regulerte foretak, uregulerte 

datterforetak og betydelige filialer av banker, forsik-

ringsforetak og finansielle konglomerater med 

virksomhet over landegrensene, overvåkes av EBA, 

EIOPA, ESMA (heretter samlet kalt «ESA-myndig-

hetene») og Felleskomiteen, alt etter hva som er 

relevant, og opplysninger må stilles til rådighet for 

relevante vedkommende myndigheter. 

  

(1) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12. 

(2) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48. 

(3) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84. 

6) For å sikre et effektivt utvidet tilsyn med regulerte 

foretak i et finansielt konglomerat, særlig der 

hovedkontoret til et av dets datterforetak ligger i en 

tredjestat, bør dette direktivet få anvendelse på alle 

foretak, særlig enhver kredittinstitusjon som har sitt 

forretningskontor i en tredjestat, og som ville ha måttet 

ha tillatelse dersom det hadde hatt sitt forretnings-

kontor i Unionen. 

7) Utvidet tilsyn med store, komplekse finansielle 

konglomerater som driver internasjonal virksomhet, 

må samordnes i Unionen dersom det skal bidra til 

stabiliteten i det indre marked for finansielle tjenester. 

For dette formålet må vedkommende myndigheter 

derfor bli enige om de framgangsmåtene for tilsyn som 

skal anvendes på disse finansielle konglomeratene. 

ESA-myndighetene bør i samsvar med artikkel 56 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010, i forordning (EU) 

nr. 1094/2010 og i forordning (EU) nr. 1095/2010 og 

gjennom Felleskomiteen utarbeide felles retningslinjer 

for disse felles framgangsmåtene for tilsyn for å sikre 

en omfattende ramme for eksisterende tilsynsverktøyer 

og tilsynsmyndighet i direktivene om bankvirksomhet, 

forsikring, verdipapirer og finansielle konglomerater. 

De retningslinjene som skal utarbeides i henhold til 

direktiv 2002/87/EF, bør avspeile at tilsynet i henhold 

til nevnte direktiv er av utfyllende art og dermed 

utfyller det tilsynet som er fastsatt for særlige sektorer 

i direktiv 73/239/EØF, 92/49/EØF, 98/78/EF, 

2002/83/EF, 2004/39/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF, 

2009/138/EF og 2011/61/EU. 

8) Det er et reelt behov for å overvåke og kontrollere 

mulige konsernrisikoer som finansielle konglomerater 

står overfor, og som skyldes deltakerinteresser i andre 

foretak. I de tilfellene der de særlige tilsynsfull-

maktene fastsatt i direktiv 2002/87/EF viser seg å være 

utilstrekkelige, bør tilsynsmyndighetene utvikle 

alternative metoder for å håndtere og på en passende 

måte ta hensyn til disse risikoene, helst gjennom arbeid 

som utføres av ESA-myndighetene gjennom Felles-

komiteen. Dersom en deltakerinteresse er den eneste 

faktoren som gjør at et finansielt konglomerat kan 

identifiseres, bør tilsynsmyndighetene ha mulighet til å 

vurdere om konsernet er utsatt for konsernrisikoer og 

eventuelt unnta det fra utvidet tilsyn. 

9) For visse konsernstrukturer har tilsynsmyndighetene 

vært uten fullmakter under den nåværende krisen, 

ettersom de ordningene som de relevante direktivene 

gav mulighet for, har tvunget dem til å velge mellom 

sektorspesifikt tilsyn eller utvidet tilsyn. Direktiv 

2002/87/EF bør gjennomgås fullstendig innenfor 

rammen av G20-behandlingen av finansielle konglo-

merater, men de nødvendige tilsynsfullmaktene bør gis 

så snart som mulig. 

10) Det bør sikres samsvar mellom målene for 

direktiv 2002/87/EF og direktiv 98/78/EF. Direktiv 

98/78/EF bør derfor endres slik at blandede finansielle 
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holdingselskaper omfattes og defineres. For å sikre 

ensartet tilsyn i rett tid bør direktiv 98/78/EF endres til 

tross for at direktiv 2009/138/EF snart får anvendelse, 

som bør endres tilsvarende. 

11) Mens stresstester bør gjennomføres regelmessig for et 

finansielt konglomerats bank- og forsikrings-

undergrupper, er det koordinatoren utpekt i samsvar 

med direktiv 2002/87/EF som skal treffe beslutning om 

hensiktsmessigheten, parametrene og tidspunktene for 

en stresstest for det enkelte finansielle konglomeratet 

som helhet. For stresstester på unionsplan utført av 

ESA-myndighetene innenfor de enkelte sektorer bør 

Felleskomiteens rolle være å sikre at slike tester skjer på 

en ensartet måte på tvers av sektorene. Derfor bør ESA-

myndighetene gjennom Felleskomiteen kunne utarbeide 

utfyllende parametrer for stresstester på unionsplan som 

tar hensyn til de særlige grupperisikoene som normalt 

forekommer i finansielle konglomerater, og de bør 

kunne offentliggjøre resultatene av disse testene dersom 

dette er tillatt i henhold til sektorregelverket. Det bør tas 

hensyn til erfaringer fra tidligere stresstester på 

unionsplan. For eksempel bør det ved stresstester tas 

hensyn til finansielle konglomeraters likviditets- og 

solvensrisikoer. 

12) Kommisjonen bør videreutvikle et ensartet og 

konsekvent tilsynssystem for finansielle konglomerater. 

Den kommende fullstendige gjennomgåelsen av 

direktiv 2002/87/EF bør omfatte uregulerte foretak, 

særlig spesialforetak, og det bør utvikles en risikobasert 

modell for anvendelsen av de unntakene som 

tilsynsmyndighetene kan gi når det skal avgjøres hva 

som utgjør et finansielt konglomerat, samtidig som 

anvendelsen av slike unntak begrenses. Når det gjelder 

sektordirektivene, bør gjennomgåelsen også ta hensyn til 

systemrelevante finansielle konglomerater som på grunn 

av sin størrelse, innbyrdes sammenkopling eller 

kompleksitet blir særlig sårbare. Slike konglomerater 

bør identifiseres i analogi med de stadig høyere 

standardene som fastsettes av Rådet for finansiell 

stabilitet og Basel-komiteen for banktilsyn. Kommi-

sjonen bør vurdere å foreslå regelverkstiltak på dette 

området. 

13) Det bør sikres samsvar mellom målene for direktiv 

2002/87/EF og direktiv 2006/48/EF. Direktiv 

2006/48/EF bør derfor endres slik at blandede 

finansielle holdingselskaper omfattes og defineres. 

14) Gjenopprettelsen av fullmakter på nivået for blandede 

finansielle holdingselskaper innebærer at visse 

bestemmelser i direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF, 

2006/48/EF eller 2009/138/EF samtidig får anvendelse 

på dette nivået. Disse bestemmelsene kan være 

likeverdige, særlig med hensyn til de kvalitative delene 

av tilsynsprosessen. Eksempelvis er det oppstilt 

identiske krav til egnethet for ledelsen i holdings-

selskaper i direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF, 2006/48/EF 

og 2009/138/EF. For å unngå overlapping mellom 

disse bestemmelsene og sikre effektivt tilsyn på 

høyeste nivå bør tilsynsmyndighetene ha mulighet til å 

anvende en særlig bestemmelse bare én gang og 

samtidig oppfylle den likeverdige bestemmelsen i alle 

andre relevante direktiver. Selv om bestemmelsene 

ikke har samme ordlyd, bør de anses som likeverdige 

dersom de har lignende innhold, særlig med hensyn til 

risikobasert tilsyn. Ved vurderingen av likeverdighet 

bør tilsynsmyndighetene innenfor kollegiene for hvert 

enkelt direktiv kontrollere om virkeområdet er dekket 

og målene er nådd, uten at tilsynsstandardene svekkes. 

Likeverdighetsvurderinger bør kunne utvikle seg i 

forbindelse med endringer i rammene for tilsyn og 

tilsynspraksis. Likeverdighetsvurderinger bør derfor 

være underlagt en åpen utviklingsprosess. Denne 

prosessen bør gi mulighet for individuelle løsninger, 

slik at det tas hensyn til alle relevante egenskaper ved 

et særskilt konsern. For å sikre samsvar mellom 

tilsynsreglene for et bestemt konsern og oppnå like 

konkurransevilkår for alle finansielle konglomerater i 

Unionen, er samarbeid mellom tilsynsmyndighetene 

nødvendig. For dette formålet bør ESA-myndighetene 

gjennom Felleskomiteen utarbeide retningslinjer for å 

sikre harmonisering mellom likeverdighetsvurde-

ringene og arbeide for å fastsette bindende tekniske 

standarder. 

15) For å bedre det utvidede tilsynet med finansforetak i et 

finansielt konglomerat bør myndigheten til å vedta 

rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om 

Den europeiske unions virkemåte (TEUV) delegeres til 

Kommisjonen når det gjelder tekniske tilpasninger av 

direktiv 2002/87/EF med hensyn til definisjoner, 

tilpasning av terminologien og beregningsmetodene 

fastsatt i nevnte direktiv. Det er særlig viktig at 

Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under 

sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. 

Kommisjonen bør ved forberedelse og utarbeiding av 

delegerte rettsakter sikre at relevante dokumenter 

oversendes Europaparlamentet og Rådet samtidig, i 

rett tid og på en egnet måte. 

16) Ettersom målet for dette direktivet, som er å bedre det 

utvidede tilsynet med finansforetak i et finansielt 

konglomerat, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av 

medlemsstatene og derfor på grunn av direktivets 

omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan 

Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 

som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske 

union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 

fastsatt i nevnte artikkel går dette direktivet ikke lenger 

enn det som er nødvendig for å nå dette målet.  
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17) Direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF, 2006/48/EF og 

2009/138/EF bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Endring av direktiv 98/78/EF 

I direktiv 98/78/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav j) skal lyde: 

«j) «blandet forsikringsholdingselskap» et morforetak 

som ikke er et forsikringsforetak, et forsikrings-

foretak i en tredjestat, et gjenforsikringsforetak, et 

gjenforsikringsforetak i en tredjestat, et forsik-

ringsholdingselskap eller et blandet finansielt 

holdingselskap, og som omfatter minst ett 

forsikringsforetak eller et gjenforsikringsforetak 

blant sine datterforetak.» 

b)  Ny bokstav skal lyde: 

«m) «blandet finansielt holdingselskap» et blandet 

finansielt holdingselskap som definert i artikkel 

2 nr. 15 i direktiv 2002/87/EF.» 

2)  Artikkel 2 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Alle forsikrings- eller gjenforsikringsforetak som har 

som morforetak et forsikringsholdingselskap, et blandet 

finansielt holdingselskap eller et forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetak i en tredjestat, skal underlegges 

utvidet tilsyn som fastsatt i artikkel 5 nr. 2 og i artikkel 6, 8 

og 10.» 

3)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 2a 

Anvendelsesnivå for blandede finansielle holding-

selskaper 

1.  Dersom et blandet finansielt holdingselskap er 

underlagt likeverdige bestemmelser i dette direktivet og i 

direktiv 2002/87/EF, særlig med hensyn til risikobasert 

tilsyn, kan vedkommende myndighet som har ansvar for å 

føre utvidet tilsyn, etter samråd med de andre berørte 

vedkommende myndigheter beslutte å anvende bare den 

relevante bestemmelsen i direktiv 2002/87/EF på dette 

blandede finansielle holdingselskapet. 

2.  Dersom et blandet finansielt holdingselskap er 

underlagt likeverdige bestemmelser i dette direktivet og i 

direktiv 2006/48/EF, særlig med hensyn til risikobasert 

tilsyn, kan vedkommende myndighet som har ansvar for å 

føre utvidet tilsyn, etter samråd med den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten i banksektoren og sektoren for 

investeringstjenester beslutte å anvende bare bestemmelsen 

i direktivet for den mest betydningsfulle sektoren, fastsatt i 

samsvar med artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2002/87/EF. 

3.  Vedkommende myndighet med ansvar for å føre 

utvidet tilsyn skal underrette Den europeiske tilsyns-

myndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet, EBA) 

opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1093/2010(*) og Den europeiske tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjeneste-

pensjoner, EIOPA) opprettet ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(**) om de beslutninger 

som treffes i henhold til nr. 1 og 2. EBA, EIOPA og Den 

europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- 

og markedstilsynsmyndighet, ESMA) opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1095/2010(***) skal gjennom Felleskomiteen for de 

europeiske tilsynsmyndighetene (Felleskomiteen) utarbeide 

retningslinjer for å sikre tilnærming av tilsynspraksis og 

utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder som de 

skal framlegge for Kommisjonen innen tre år etter at 

retningslinjene er vedtatt. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, i 

forordning (EU) nr. 1094/2010 og i forordning (EU) 

nr. 1095/2010. 

  

(*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12. 

(**) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48. 

(***) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.» 

4)  Artikkel 3 nr. 1 skal lyde: 

«1.  Utøvelse av utvidet tilsyn i samsvar med artikkel 2 

innebærer ikke på noen måte at vedkommende myndig-

heter skal ha plikt til å føre tilsyn med hvert enkelt 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetak i en tredjestat, 

forsikringsholdingselskap, blandede finansielle holding-

selskap eller blandede forsikringsholdingselskap.» 

5)  Artikkel 4 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Dersom forsikringsforetak eller gjenforsikringsforetak 

med tillatelse i to eller flere medlemsstater har samme 

forsikringsholdingselskap, forsikrings- eller gjenforsikrings-

foretak i en tredjestat, blandede finansielle holdingselskap 

eller blandede forsikringsholdingselskap som morforetak, 

kan vedkommende myndigheter i de berørte medlems-

statene bli enige om hvem som skal ha ansvar for å føre 

utvidet tilsyn.»  
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6)  Artikkel 10 skal lyde: 

«Artikkel 10 

Forsikringsholdingselskaper, blandende finansielle 

holdingselskaper og forsikrings- og gjenforsikrings-

foretak i tredjestater 

1.  Med hensyn til artikkel 2 nr. 2 skal medlemsstatene 

kreve at metoden for utvidet tilsyn i samsvar med vedlegg 

II anvendes. Beregningen skal omfatte alle foretak som er 

tilknyttet forsikringsholdingselskapet, det blandede 

finansielle holdingselskapet eller forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetaket i en tredjestat. 

2.  Dersom vedkommende myndigheter på grunnlag av 

beregningen nevnt i nr. 1 kommer til at solvensen i et 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetak som er datterforetak 

av forsikringsholdingselskapet, det blandede finansielle 

holdingselskapet eller forsikrings- eller gjenforsikrings-

foretaket i en tredjestat, er svak eller risikerer å svekkes, 

skal de treffe hensiktsmessige tiltak overfor vedkommende 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetak.» 

7)  Vedlegg I og II endres i samsvar med vedlegg I til dette 

direktivet. 

Artikkel 2 

Endring av direktiv 2002/87/EF 

I direktiv 2002/87/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 1 og 2 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Mål 

 I dette direktivet fastsettes regler for utvidet tilsyn med 

regulerte foretak som har fått tillatelse i samsvar med 

artikkel 6 i direktiv 73/239/EØF, artikkel 4 i direktiv 

2002/83/EF(*), artikkel 5 i direktiv 2004/39/EF(**), 

artikkel 3 i direktiv 2005/68/EF(***), artikkel 6 i direktiv 

2006/48/EF(****), artikkel 5 i direktiv 2009/65/EF(*****), 

artikkel 14 i direktiv 2009/138/EF(******) eller artikkel 6–

11 i direktiv 2011/61/EU(*******), og som er del av et 

finansielt konglomerat. 

 Ved dette direktivet endres også de relevante sektorreglene 

som gjelder for foretak som omfattes av nevnte direktiver. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

 I dette direktivet menes med: 

1)  «kredittinstitusjon» en kredittinstitusjon i henhold til 

artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2006/48/EF,  

2)  «forsikringsforetak» et forsikringsforetak i henhold 

til artikkel 13 nr. 1, 2 eller 3 i direktiv 2009/138/EF, 

3)  «verdipapirforetak» et verdipapirforetak i henhold til 

artikkel 4 nr. 1 punkt 1) i direktiv 2004/39/EF, 

herunder foretakene nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav d) 

i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/49/EF av 

14. juni 2006 om verdipapirforetaks og kreditt-

institusjoners kapitaldekningsgrad(********) eller et 

foretak som har sitt forretningskontor i en tredjestat, 

og som ville ha måttet ha tillatelse dersom det hadde 

hatt sitt forretningskontor i Unionen, 

4) «regulert foretak» en kredittinstitusjon, et forsikrings-

foretak, et gjenforsikringsforetak, et verdipapirforetak, 

et kapitalforvaltningsselskap eller en forvalter av et 

alternativt investeringsfond, 

5) «kapitalforvaltningsselskap» et forvaltningsselskap i 

henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i direktiv 

2009/65/EF eller et foretak som har sitt forretnings-

kontor i en tredjestat, og som ville ha måttet ha 

tillatelse i henhold til nevnte direktiv dersom det 

hadde hatt sitt forretningskontor i Unionen, 

5a) «forvalter av et alternativt investeringsfond» en 

forvalter av et alternativt investeringsfond i henhold 

til artikkel 4 nr. 1 bokstav b), bokstav l) og 

bokstav ab) i direktiv 2011/61/EU eller et foretak 

som har sitt forretningskontor i en tredjestat, og som 

ville ha måttet ha tillatelse i henhold til nevnte 

direktiv dersom det hadde hatt sitt forretningskontor 

i Unionen, 

6) «gjenforsikringsforetak» et gjenforsikringsforetak i 

henhold til artikkel 13 nr. 4, 5 eller 6 i direktiv 

2009/138/EF eller et spesialforetak i henhold til 

artikkel 13 nr. 26 i direktiv 2009/138/EF, 

7) «sektorregler» unionsregelverk for tilsyn med 

regulerte foretak, særlig direktiv 2004/39/EF, 

2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/138/EF, 

8) «finanssektor» en sektor som består av ett eller flere 

av følgende foretak: 

a)  en kredittinstitusjon, en finansinstitusjon eller et 

foretak som yter tilknyttede tjenester i henhold til 

artikkel 4 nr. 1, 5 eller 21 i direktiv 2006/48/EF 

(heretter samlet kalt «banksektoren»), 

b)  et forsikringsforetak, et gjenforsikringsforetak 

eller et forsikringsholdingselskap i henhold til 

artikkel 13 nr. 1, 2, 4 eller 5 eller artikkel 212 

nr. 1 bokstav f) i direktiv 2009/138/EF (heretter 

samlet kalt «forsikringssektoren»),  
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c)  et verdipapirforetak i henhold til artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) i direktiv 2006/49/EF (heretter samlet 

kalt «sektoren for investeringstjenester»), 

9) «morforetak» et morforetak i henhold til artikkel 1 i 

sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF av 13. juni 1983 om 

konsoliderte regnskaper(*********) samt ethvert 

foretak som etter vedkommende myndigheters 

oppfatning faktisk har dominerende innflytelse på et 

annet foretak, 

10) «datterforetak» et datterforetak i henhold til artikkel 1 

i direktiv 83/349/EØF eller ethvert foretak som et 

morforetak etter vedkommende myndigheters 

oppfatning faktisk har en dominerende innflytelse på, 

eller ethvert datterforetak av et slikt datterforetak, 

11) «deltakerinteresse» deltakerinteresse i henhold til 

artikkel 17 første punktum i fjerde rådsdirektiv 

78/660/EØF av 25. juli 1978 om årsregnskapene for 

visse selskapsformer(**********) eller direkte eller 

indirekte eierskap av 20 % eller mer av et foretaks 

stemmeretter eller kapital, 

12) «konsern» en gruppe av foretak som består av et 

morforetak, dets datterforetak og de foretak som 

morforetaket eller datterforetakene har en deltaker-

interesse i, eller foretak som har tilknytning til 

hverandre i henhold til artikkel 12 nr. 1 i 

direktiv 83/349/EØF, herunder ethvert underkonsern, 

12a) «kontroll» forholdet mellom et morforetak og et 

datterforetak som fastsatt i artikkel 1 i direktiv 

83/349/EØF, eller et tilsvarende forhold mellom en 

fysisk eller juridisk person og et foretak, 

13) «nære forbindelser» en situasjon der to eller flere 

fysiske eller juridiske personer er knyttet til 

hverandre gjennom kontroll eller deltakerinteresse, 

eller en situasjon der to eller flere fysiske eller 

juridiske personer er varig knyttet til samme person 

gjennom et kontrollforhold, 

14) «finansielt konglomerat» et konsern eller 

underkonsern som ledes av et regulert foretak, eller 

der minst ett av konsernets eller underkonsernets 

datterforetak er et regulert foretak, og som oppfyller 

følgende vilkår: 

a)  dersom konsernet eller underkonsernet ledes av 

et regulert foretak: 

i)  dette foretaket er enten et morforetak i et 

foretak i finanssektoren, et foretak som har en 

deltakerinteresse i et foretak i finanssektoren, 

eller et foretak som har tilknytning til et 

foretak i finanssektoren i henhold til 

artikkel 12 nr. 1 i direktiv 83/349/EØF, 

ii)  minst ett av foretakene i konsernet eller 

underkonsernet inngår i forsikringssektoren, 

og minst ett inngår i banksektoren eller 

sektoren for investeringstjenester, og 

iii)  den konsoliderte og/eller samlede virksom-

heten til foretak i konsernet eller 

underkonsernet i forsikringssektoren og til 

foretak i banksektoren eller sektoren for 

investeringstjenester er begge betydelige i 

henhold til artikkel 3 nr. 2 eller 3 i dette 

direktivet, eller 

b)  dersom konsernet eller underkonsernet ikke 

ledes av et regulert foretak: 

i)  konsernets eller underkonsernets virksomhet 

utøves hovedsakelig i finanssektoren i 

henhold til artikkel 3 nr. 1 i dette direktivet, 

ii) minst ett av foretakene i konsernet eller 

underkonsernet inngår i forsikringssektoren, 

og minst ett inngår i banksektoren eller 

sektoren for investeringstjenester, og 

iii)  den konsoliderte og/eller samlede virksom-

heten til foretak i konsernet eller 

underkonsernet i forsikringssektoren og til 

foretak i banksektoren eller sektoren for 

investeringstjenester er begge betydelige i 

henhold til artikkel 3 nr. 2 eller 3 i dette 

direktivet, 

15) «blandet finansielt holdingselskap» et morforetak 

som ikke er et regulert foretak, og som sammen med 

sine datterforetak, hvorav minst ett er et regulert 

foretak som har sitt forretningskontor i Unionen, og 

andre foretak utgjør et finansielt konglomerat, 

16) «vedkommende myndigheter» de nasjonale 

myndigheter i medlemsstatene som i henhold til lov 

eller forskrift har myndighet til å føre tilsyn med 

kredittinstitusjoner, forsikringsforetak, gjenfor-

sikringsforetak, verdipapirforetak, kapitalforvaltnings-

selskaper eller forvaltere av alternative investe-

ringsfond, enkeltvis eller på konsernnivå,  
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17) «berørte vedkommende myndigheter» 

a)  vedkommende myndigheter i medlemsstatene 

som har ansvar for sektortilsyn på konsernnivå 

med de regulerte foretakene i et finansielt 

konglomerat, særlig med det overordnede 

morforetaket, 

b)  koordinatoren utpekt i samsvar med artikkel 10 

dersom dette er en annen enn myndighetene 

nevnt i bokstav a), 

c)  andre berørte vedkommende myndigheter 

dersom det anses som relevant av myndighetene 

nevnt i bokstav a) og b), 

18) «konserninterne transaksjoner» alle transaksjoner 

der regulerte foretak i et finansielt konglomerat 

direkte eller indirekte er avhengige av andre foretak 

i samme konsern eller av en fysisk eller juridisk 

person knyttet til foretakene i konsernet gjennom 

«nære forbindelser» for å oppfylle en forpliktelse, 

uansett om den er avtalefestet eller ikke og om den 

oppfylles mot vederlag eller vederlagsfritt, 

19) «risikokonsentrasjon» alle risikoeksponeringer med et 

tapspotensial som er stort nok til å true solvensen eller 

den finansielle stillingen i alminnelighet for de 

regulerte foretakene i det finansielle konglomeratet, 

uansett om slike eksponeringer følger av motparts-

risiko/kredittrisiko, investeringsrisiko, forsikrings-

risiko, markedsrisiko, andre risikoer eller en 

kombinasjon av eller et samspill mellom slike 

risikoer. 

 Inntil de tekniske reguleringsstandardene som vedtas 

i samsvar med artikkel 21a nr. 1 bokstav b), trer i 

kraft, skal det ved vurderingen nevnt i nr. 17 

bokstav c) særlig tas hensyn til den markedsandel de 

regulerte foretakene i det finansielle konglomeratet 

har i andre medlemsstater, særlig dersom den 

overstiger 5 %, og til den betydning hvert regulert 

foretak som er etablert i en annen medlemsstat, har i 

det finansielle konglomeratet. 

  

 (*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/83/EF av 5. november 2002 om 

livsforsikring (EFT L 345 av 19.12.2002, 

s. 1). 

 (**) Europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder 

for finansielle instrumenter (EUT L 145 av 

30.4.2004, s. 1). 

 (***) Europaparlaments- og rådsdirektiv 

2005/68/EF av 16. november 2005 om 

gjenforsikring (EUT L 323 av 9.12.2005, 

s. 1). 

 (****) Europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/48/EF av 14. juni 2006 om adgang til 

å starte og utøve virksomhet som 

kredittinstitusjon (EUT L 177 av 30.6.2006, 

s. 1). 

 (*****) Europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning 

av lover og forskrifter om foretak for 

kollektiv investering i omsettelige 

verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 

17.11.2009, s. 32). 

 (******) Europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF av 25. november 2009 om 

adgang til å starte og utøve virksomhet 

innen forsikring og gjenforsikring 

(Solvens II) (EUT L 335 av 17.12.2009, 

s. 1). 

 (*******) Europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere 

av alternative investeringsfond (EUT L 174 

av 1.7.2011, s. 1). 

 (********) EUT L 177 av 30.6.2006, s. 201. 

 (*********) EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1. 

(**********) EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11.» 

2)  I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1, 2 og 3 skal erstattes med følgende: 

«1.  For at et konsern skal anses å utøve virksomhet 

hovedsakelig i finanssektoren i henhold til artikkel 2 

nr. 14 bokstav b) punkt i), skal balansesummen for 

konsernets regulerte og uregulerte foretak i finans-

sektoren utgjøre mer enn 40 % av balansesummen for 

konsernet som helhet. 

2.  For at virksomheten i ulike finanssektorer skal 

anses som betydelig i henhold til artikkel 2 nr. 14 

bokstav a) punkt iii) eller nr. 14 bokstav b) punkt iii), 

skal gjennomsnittet for hver finanssektor av forholdet 

mellom balansesummen for denne finanssektoren og 

balansesummen for konsernets foretak i finanssektoren 

og forholdet mellom solvenskravene for denne 

finanssektoren og de samlede solvenskravene for 

konsernets foretak i finanssektoren overstige 10 %. 

 I dette direktivet er den minste finanssektoren i et 

finansielt konglomerat den sektoren som har det laveste 

gjennomsnittet, mens den største finanssektoren i et 

finansielt konglomerat er den sektoren som har det 

høyeste gjennomsnittet. Ved beregning av gjennom-

snittet og måling av den minste og største 

finanssektoren skal banksektoren og sektoren for 

investeringstjenester vurderes samlet. 

 Kapitalforvaltningsselskaper skal legges til den 

sektoren som de tilhører innenfor konsernet. Dersom de 

ikke bare tilhører én sektor innenfor konsernet, skal de 

legges til den minste finanssektoren. 

 Forvaltere av alternative investeringsfond skal legges til 

den sektoren som de tilhører innenfor konsernet. 

Dersom de ikke bare tilhører én sektor innenfor 

konsernet, skal de legges til den minste finanssektoren.  
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3.  Tverrsektoriell virksomhet skal også anses som 

betydelig i henhold til artikkel 2 nr. 14 bokstav a) punkt 

iii) eller nr. 14 bokstav b) punkt iii) dersom 

balansesummen for den minste finanssektoren i 

konsernet overstiger 6 milliarder euro. 

 Dersom konsernet ikke når terskelen nevnt i nr. 2 i 

denne artikkel, kan de berørte vedkommende 

myndigheter ved felles overenskomst bestemme at 

konsernet ikke skal anses som et finansielt 

konglomerat. De kan også bestemme at bestemmelsene 

i artikkel 7, 8 eller 9 ikke skal anvendes, dersom de 

anser at det er unødvendig eller ville være 

uhensiktsmessig eller villedende å la konsernet 

omfattes av dette direktivets virkeområde eller å 

anvende slike bestemmelser sett i forhold til målene for 

et utvidet tilsyn. 

 Beslutninger som treffes i samsvar med dette 

nummeret, skal meddeles de andre berørte 

vedkommende myndigheter og skal, bortsett fra i 

unntakstilfeller, offentliggjøres av vedkommende 

myndigheter. 

3a.  Dersom konsernet når terskelen nevnt i nr. 2 i 

denne artikkel, men den minste sektoren ikke overstiger 

6 milliarder euro, kan de berørte vedkommende 

myndigheter ved felles overenskomst bestemme at 

konsernet ikke skal anses som et finansielt 

konglomerat. De kan også bestemme at bestemmelsene 

i artikkel 7, 8 eller 9 ikke skal anvendes, dersom de 

anser at det er unødvendig eller ville være 

uhensiktsmessig eller villedende å la konsernet 

omfattes av dette direktivets virkeområde eller å 

anvende slike bestemmelser sett i forhold til målene for 

et utvidet tilsyn. 

 Beslutninger som treffes i samsvar med dette 

nummeret, skal meddeles de andre berørte 

vedkommende myndigheter og skal, bortsett fra i 

unntakstilfeller, offentliggjøres av vedkommende 

myndigheter.» 

b)  I nr. 4 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav a) skal lyde: 

«a)  unnlate å ta med et foretak i beregningen av de 

prosentvise andelene i tilfellene nevnt i 

artikkel 6 nr. 5, med mindre foretaket har flyttet 

fra en medlemsstat til en tredjestat og det 

foreligger bevis for at dette ble gjort for å unngå 

tilsyn.» 

ii)  Ny bokstav skal lyde: 

«c)  unnlate å ta med en eller flere deltakerinteresser 

i en mindre sektor dersom slike deltaker-

interesser er avgjørende for identifiseringen av 

et finansielt konglomerat og samlet er av 

ubetydelig interesse sett i forhold til målene for 

et utvidet tilsyn.» 

c)  Nr. 5 skal lyde: 

«5.  Med hensyn til anvendelsen av nr. 1 og 2 kan de 

berørte vedkommende myndigheter i unntakstilfeller og 

ved felles overenskomst erstatte kriteriet som bygger på 

balansesummen, med en eller flere av følgende 

parametrer eller tilføye en eller flere av disse 

parametrene dersom de anser at disse parametrene er av 

særlig betydning for det utvidede tilsynet i henhold til 

dette direktivet: inntektsstruktur, virksomhet utenfor 

balansen, samlede forvaltede eiendeler.» 

d)  Nye numre skal lyde: 

«8.  Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske 

banktilsynsmyndighet, EBA) opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1093/2010(*), Den europeiske tilsynsmyndighet 

(Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og 

tjenestepensjoner, EIOPA) opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1094/2010(**) og Den europeiske tilsynsmyndighet 

(Den europeiske verdipapir- og markedstilsyns-

myndighet, ESMA) opprettet ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(***) (heretter 

samlet kalt «ESA-myndighetene») skal gjennom 

Felleskomiteen for de europeiske tilsynsmyndighetene 

(Felleskomiteen) utstede felles retningslinjer for å sikre 

tilnærming av tilsynspraksis med hensyn til 

anvendelsen av nr. 2, 3, 3a, 4 og 5 i denne artikkelen. 

9.  Vedkommende myndigheter skal hvert år 

vurdere på nytt unntak fra anvendelse av utvidet tilsyn 

på nytt og gjennomgå de kvantitative indikatorene 

fastsatt i denne artikkelen og de risikobaserte 

vurderingene som anvendes på finansielle konserner. 

  

 (*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12. 

 (**)  EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48. 

(***)  EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.» 

3)  I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal annet ledd lyde: 

 «For dette formålet 

— skal vedkommende myndigheter som har gitt 

tillatelse til regulerte foretak i konsernet, 

samarbeide nært, 

— skal en vedkommende myndighet dersom den 

anser at et regulert foretak som har fått tillatelse av 

denne vedkommende myndighet, er medlem av et 

konsern som kan være et finansielt konglomerat 

som ikke allerede er identifisert i henhold til dette 

direktivet, underrette de andre berørte ved-

kommende myndigheter og Felleskomiteen om sin 

oppfatning.» 

b)  I nr. 2 skal annet ledd lyde: 

 «Koordinatoren skal også underrette vedkommende 

myndigheter som har gitt tillatelse til regulerte foretak i 

konsernet, vedkommende myndigheter i medlemsstaten 

der det blandede finansielle holdingselskapet har sitt 

hovedkontor, samt Felleskomiteen.»  
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c)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Felleskomiteen skal på sitt nettsted offentliggjøre 

og ajourføre listen over de finansielle konglomeratene 

definert i samsvar med artikkel 2 nr. 14. Disse 

opplysningene skal være tilgjengelige via en 

hyperlenke på alle ESA-myndighetenes nettsteder. 

 Navnet på hver regulert enhet nevnt i artikkel 1 som 

er del av et finansielt konglomerat, skal oppføres på 

en liste som Felleskomiteen skal offentliggjøre og 

ajourføre på sitt nettsted.» 

4)  I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 skal bokstav b) lyde: 

«b)  alle regulerte foretak hvis morforetak er et 

blandet finansielt holdingselskap som har sitt 

hovedkontor i Unionen.» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Alle regulerte foretak som ikke er underlagt 

utvidet tilsyn i henhold til nr. 2, og som har et 

morforetak som er et regulert foretak eller et blandet 

finansielt holdingselskap med hovedkontor i en 

tredjestat, skal underlegges utvidet tilsyn på 

konglomeratnivå i den utstrekning og på den måte 

som er fastsatt i artikkel 18.» 

c)  I nr. 4 skal annet ledd lyde: 

 «For å kunne føre et slikt utvidet tilsyn må minst ett 

av foretakene være et regulert foretak som nevnt i 

artikkel 1, og vilkårene fastsatt i artikkel 2 nr. 14 

bokstav a) punkt ii) eller nr. 14 bokstav b) punkt ii) og 

artikkel 2 nr. 14 bokstav a) punkt iii) eller nr. 14 

bokstav b) punkt iii) må være oppfylt. De berørte 

vedkommende myndigheter skal når de treffer sin 

beslutning, ta hensyn til målene for det utvidede 

tilsynet som fastsatt i dette direktivet.» 

5)  I artikkel 6 skal nr. 3 og 4 lyde: 

«3.  Ved beregning av kapitaldekningskravene nevnt i 

nr. 2 første ledd skal følgende foretak innlemmes i 

virkeområdet for utvidet tilsyn i samsvar med vedlegg I: 

a)  En kredittinstitusjon, en finansinstitusjon eller et 

foretak som yter tilknyttede tjenester. 

b)  Et forsikringsforetak, et gjenforsikringsforetak eller et 

forsikringsholdingselskap. 

c)  Et verdipapirforetak. 

d)  Et blandet finansielt holdingselskap. 

4.  Ved beregning av de ekstra kapitaldekningskravene 

for et finansielt konglomerat ved anvendelse av metode 1 

(regnskapskonsolidering) nevnt i vedlegg I til dette 

direktivet skal den ansvarlige kapitalen og solvenskravene 

for foretakene i konsernet beregnes ved anvendelse av de 

tilsvarende sektorreglene for konsolideringens form og 

omfang som er fastsatt særlig i artikkel 133 og 134 i 

direktiv 2006/48/EF og i artikkel 221 i direktiv 

2009/138/EF. 

 Ved anvendelse av metode 2 (fradrag og sammenlegging) 

nevnt i vedlegg I skal det ved beregningen tas hensyn til 

den andelen av den tegnede kapitalen som innehas av 

morforetaket eller foretaket med deltakerinteresse i et 

annet foretak i konsernet.» 

6)  I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  I påvente av senere samordning av Unionens 

regelverk kan medlemsstatene fastsette kvantitative 

grenser, eller tillate sine vedkommende myndigheter å 

fastsette kvantitative grenser, eller treffe andre 

tilsynstiltak for å nå målene for utvidet tilsyn, med 

hensyn til enhver risikokonsentrasjon på konglo-

meratnivå.» 

b)  Nytt nr. skal lyde: 

«5.  ESA-myndighetene skal gjennom Felleskomiteen 

utstede felles retningslinjer for å sørge for tilnærming 

av tilsynspraksis når det gjelder anvendelsen av utvidet 

tilsyn med risikokonsentrasjon som omhandlet i nr. 1–4 

i denne artikkelen. For å unngå dobbeltarbeid skal 

retningslinjene sikre at anvendelsen av tilsyns-

verktøyene i henhold til denne artikkelen tilpasses 

anvendelsen av artikkel 106–118 i direktiv 2006/48/EF 

og artikkel 244 i direktiv 2009/138/EF. De skal utstede 

særlige felles retningslinjer for anvendelsen av nr. 1–4 i 

denne artikkelen på deltakerinteresser i det finansielle 

konglomeratet i tilfeller der bestemmelser i nasjonal 

selskapsrett hindrer anvendelse av artikkel 14 nr. 2 i 

dette direktivet.» 

7)  I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  I påvente av senere samordning av Unionens 

regelverk kan medlemsstatene fastsette kvantitative 

grenser og kvalitative krav, eller tillate sine 

vedkommende myndigheter å fastsette kvantitative 

grenser eller kvalitative krav, eller treffe andre 

tilsynstiltak for å nå målene for utvidet tilsyn, med 

hensyn til konserninterne transaksjoner mellom 

regulerte foretak i et finansielt konglomerat.»  
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b)  Nytt nr. skal lyde: 

«5.  ESA-myndighetene skal gjennom Felles-

komiteen utstede felles retningslinjer for å sørge for 

tilnærming av tilsynspraksis når det gjelder 

anvendelsen av utvidet tilsyn med konserninterne 

transaksjoner som omhandlet i nr. 1–4 i denne 

artikkelen. For å unngå dobbeltarbeid skal retnings-

linjene sikre at anvendelsen av tilsynsverktøyene i 

henhold til denne artikkelen tilpasses anvendelsen av 

artikkel 245 i direktiv 2009/138/EF. De skal utstede 

særlige felles retningslinjer for anvendelsen av nr. 1–4 i 

denne artikkelen på deltakerinteresser i det finansielle 

konglomeratet i tilfeller der bestemmelser i nasjonal 

selskapsrett hindrer anvendelse av artikkel 14 nr. 2 i 

dette direktivet.» 

8)  I artikkel 9 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Medlemsstatene skal sikre at det i alle foretak 

som omfattes av utvidet tilsyn i henhold til artikkel 5, 

finnes egnede internkontrollordninger for å fram-

skaffe data og opplysninger som er relevante for det 

utvidede tilsynet. 

Medlemsstatene skal kreve at regulerte foretak på 

konglomeratnivå regelmessig gir sine vedkommende 

myndigheter opplysninger om sin juridiske struktur 

og styrings- og organisasjonsstruktur, herunder alle 

regulerte foretak, uregulerte datterforetak og 

betydelige filialer. 

Medlemsstatene skal kreve at regulerte foretak på 

konglomeratnivå årlig offentliggjør en beskrivelse av 

sin juridiske struktur og styrings- og organisasjons-

struktur, enten fullstendig eller i form av henvisninger 

til tilsvarende opplysninger.» 

b)  Nytt nr. skal lyde: 

«6.  Vedkommende myndigheter skal tilpasse 

anvendelsen av det utvidede tilsynet med intern-

kontrollordningene og risikostyringsprosessene som 

omhandlet i denne artikkel til tilsynsprosessene 

omhandlet i artikkel 124 i direktiv 2006/48/EF og 

artikkel 248 i direktiv 2009/138/EF. For dette formålet 

skal ESA-myndighetene gjennom Felleskomiteen 

utstede felles retningslinjer for å sørge for tilnærming 

av tilsynspraksis når det gjelder anvendelsen av utvidet 

tilsyn med internkontrollordninger og risikostyrings-

prosesser som omhandlet i denne artikkelen, samt sikre 

samsvar med tilsynsprosessene som omhandlet i 

artikkel 124 i direktiv 2006/48/EF og artikkel 248 i 

direktiv 2009/138/EF. De skal utstede særlige felles 

retningslinjer for anvendelsen av denne artikkelen på 

deltakerinteresser i det finansielle konglomeratet i 

tilfeller der bestemmelser i nasjonal selskapsrett hindrer 

anvendelse av artikkel 14 nr. 2 i dette direktivet.» 

9)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 9b 

Stresstester 

1.  Medlemsstatene kan kreve at koordinatoren sørger 

for at finansielle konglomerater regelmessig underlegges 

egnede stresstester. De skal kreve at de berørte 

vedkommende myndigheter samarbeider fullt ut med 

koordinatoren. 

2.  Med sikte på å gjennomføre stresstester på 

unionsplan kan ESA-myndighetene gjennom Felles-

komiteen og i samarbeid med Det europeiske råd for 

systemrisiko nedsatt ved europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 1092/2010 av 24. november 2010 om 

makrotilsyn med finanssystemet i Den europeiske union og 

om opprettelse av et europeisk råd for systemrisiko(*) 

utarbeide ytterligere parametrer som tar hensyn til de 

særlige risikoer som er forbundet med finansielle 

konglomerater, i samsvar med forordning (EU) 

nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og 

forordning (EU) nr. 1095/2010. Koordinatoren skal 

underrette Felleskomiteen om resultatene av stresstestene. 

  

(*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 1.» 

10) I artikkel 10 nr. 2 bokstav b) gjøres følgende endringer: 

a)  I punkt ii) skal første ledd lyde: 

«ii)  Dersom minst to regulerte foretak med 

forretningskontor i Unionen har som morforetak 

det samme blandede finansielle holdingselskapet, 

og ett av disse foretakene har fått tillatelse i den 

medlemsstaten der det blandede finansielle 

holdingselskapet har sitt hovedkontor, skal 

oppgaven som koordinator utføres av ved-

kommende myndighet for det regulerte foretaket 

som har fått tillatelse i denne medlemsstaten.» 

b)  Punkt iii) skal lyde: 

«iii)  Dersom minst to regulerte foretak med 

forretningskontor i Unionen har som morforetak 

det samme blandede finansielle holdingselskapet, 

og ingen av disse foretakene har fått tillatelse i 

den medlemsstaten der det blandede finansielle 

holdingselskapet har sitt hovedkontor, skal 

oppgaven som koordinator utføres av ved-

kommende myndighet som ga tillatelse til det 

regulerte foretaket med den høyeste balanse-

summen i den største finansielle sektoren.»  
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11)  I artikkel 11 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Uten at det berører muligheten til å delegere 

særlige tilsynsfullmakter og særlig tilsynsansvar som 

fastsatt i Unionens regelverk, skal tilstedeværelsen 

av en koordinator som er pålagt særlige oppgaver 

knyttet til utvidet tilsyn med regulerte foretak i et 

finansielt konglomerat, ikke påvirke vedkommende 

myndigheters oppgaver og ansvar som fastsatt i 

sektorreglene.» 

b)  Nytt nr. skal lyde: 

«4.  Det nødvendige samarbeidet i henhold til dette 

avsnittet og utførelsen av oppgavene oppført i nr. 1, 

2 og 3 i denne artikkelen og i artikkel 12 skal, med 

forbehold for fortrolighetskravene og forenlighet 

med unionsretten og samordning med de berørte 

tilsynsmyndigheter i tredjestater når det er hensikts-

messig, ivaretas av de kollegiene som opprettes i 

henhold til artikkel 131a i direktiv 2006/48/EF eller 

artikkel 248 nr. 2 i direktiv 2009/138/EF. 

Samordningstiltakene nevnt i nr. 1 annet ledd skal 

avspeiles særskilt i de skriftlige samordnings-

ordningene som er opprettet i henhold til artikkel 

131 i direktiv 2006/48/EF eller artikkel 248 i direktiv 

2009/138/EF. Koordinatoren skal som leder for et 

kollegium opprettet i henhold til artikkel 131a i 

direktiv 2006/48/EF eller artikkel 248 nr. 2 i direktiv 

2009/138/EF, beslutte hvilke andre vedkommende 

myndigheter som skal delta i kollegiets møter eller 

annen virksomhet.» 

12)  Artikkel 12 nr. 1 annet ledd bokstav a) skal lyde: 

«a)  identifisering av konsernets juridiske struktur og 

styrings- og organisasjonsstruktur, herunder alle 

regulerte foretak, uregulerte datterforetak og 

betydelige filialer som tilhører det finansielle 

konglomeratet, av innehavere av kvalifiserte 

eierandeler på nivået til det overordnede 

morforetaket og av vedkommende myndigheter for 

de regulerte foretakene i konsernet,» 

13)  I artikkel 12a skal nytt nr. lyde: 

«3.  Koordinatorene skal skaffe Felleskomiteen de 

opplysningene som er nevnt i artikkel 9 nr. 4 og 

artikkel 12 nr. 1 annet ledd bokstav a). Felleskomiteen 

skal stille til rådighet for vedkommende myndigheter 

opplysninger om de finansielle konglomeratenes juridiske 

struktur og styrings- og organisasjonsstruktur.» 

14)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 12b 

Felles retningslinjer 

1.  ESA-myndighetene skal gjennom Felleskomiteen 

utvikle felles retningslinjer for hvordan risikobaserte 

vurderinger av finansielle konglomerater skal gjennomføres 

av vedkommende myndighet. Disse retningslinjene skal 

særlig sikre at risikobaserte vurderinger omfatter passende 

verktøyer til å vurdere de konsernrisikoer som de finansielle 

konglomeratene står overfor. 

2.  ESA-myndighetene skal gjennom Felleskomiteen 

utstede felles retningslinjer med sikte på å utvikle 

tilsynspraksis som muliggjør utvidet tilsyn med blandede 

finansielle holdingselskaper, for på en egnet måte å utfylle 

det konserntilsynet som er fastsatt i direktiv 98/78/EF og 

2009/138/EF, eller eventuelt det konsoliderte tilsynet som 

er fastsatt i direktiv 2006/48/EF. Disse retningslinjene skal 

gjøre det mulig å ta hensyn til alle relevante risikoer i 

tilsynet, samtidig som eventuell overlapping unngås.» 

15)  I artikkel 18 gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: 

«Morforetak i en tredjestat» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Vedkommende myndigheter kan anvende andre 

metoder som sikrer et egnet utvidet tilsyn med de 

regulerte foretakene i et finansielt konglomerat. Disse 

metodene skal godkjennes av koordinatoren etter 

samråd med de andre berørte vedkommende 

myndighetene. Vedkommende myndigheter kan 

særlig kreve at det opprettes et blandet finansielt 

holdingselskap som har sitt hovedkontor i Unionen, 

og anvende dette direktivet på de regulerte foretakene 

i det finansielle konglomeratet som ledes av dette 

holdingselskapet. Vedkommende myndigheter skal 

sikre at disse metodene fører til at målet for det 

utvidede tilsynet i henhold til dette direktivet nås, og 

skal underrette de andre berørte vedkommende 

myndighetene og Kommisjonen om dette.» 

16)  Artikkel 19 skal lyde: 

«Artikkel 19 

Samarbeid med tredjestaters vedkommende 

myndigheter 

Artikkel 39 nr. 1 og 2 i direktiv 2006/48/EF, artikkel 10a i 

direktiv 98/78/EF og artikkel 264 i direktiv 2009/138/EF får 

tilsvarende anvendelse på forhandlinger om avtaler med én 

eller flere tredjestater om metodene for å føre utvidet tilsyn 

med regulerte foretak i et finansielt konglomerat.»  
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17)  Overskriften i kapittel III skal lyde: 

«DELEGERTE RETTSAKTER OG GJENNOMFØRINGS-

TILTAK» 

18)  Artikkel 20 skal lyde: 

«Artikkel 20 

Kommisjonens myndighet 

Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 21c når det gjelder de 

tekniske tilpasningene til dette direktivet på følgende 

områder: 

a)  En mer presis formulering av definisjonene i artikkel 

2 for å ta hensyn til utviklingen på finansmarkedene 

ved anvendelse av dette direktivet. 

b)  Tilpasning av terminologi og rammene for 

definisjonene i dette direktivet i samsvar med 

framtidige unionsrettsakter om regulerte foretak og 

beslektede spørsmål. 

c)  En mer presis definisjon av beregningsmetodene 

fastsatt i vedlegg I for å ta hensyn til utviklingen på 

finansmarkedene og av tilsynsmetodene. 

Disse tiltakene skal ikke omfatte innholdet i den 

myndighet som delegeres til og gis Kommisjonen med 

hensyn til punktene oppført i artikkel 21a.» 

19)  I artikkel 21 oppheves nr. 2, 3 og 5. 

20)  I artikkel 21a gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 første ledd skal ny bokstav lyde: 

«d)  artikkel 6 nr. 2 for å sikre et ensartet format (med 

instruksjoner) for, fastsette hyppigheten for og 

eventuelt fastsette datoene for rapportering.» 

b)  Nytt nr. skal lyde: 

«1a.  For å sikre en ensartet anvendelse av artikkel 2, 

7 og 8 og vedlegg II skal ESA-myndighetene 

gjennom Felleskomiteen utarbeide utkast til tekniske 

reguleringsstandarder for å fastsette en mer presis 

formulering av definisjonene i artikkel 2 og samordne 

bestemmelsene vedtatt i henhold til artikkel 7 og 8 og 

vedlegg II. 

Felleskomiteen skal framlegge disse utkastene til 

tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen 

innen 1. januar 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de 

tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i 

samsvar med artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 

1093/2010, i forordning (EU) nr. 1094/2010 og i 

forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

c)  Nytt nr. skal lyde: 

«3.  Innen to år etter vedtakelsen av enhver teknisk 

gjennomføringsstandard i henhold til nr. 2 bokstav a) 

skal medlemsstatene kreve et ensartet format for, 

fastsette hyppigheten for og fastsette datoene for 

rapporteringen av beregningene omhandlet i denne 

artikkelen.» 

21)  I kapittel III skal nye artikler lyde: 

«Artikkel 21b 

Felles retningslinjer 

ESA-myndighetene skal gjennom Felleskomiteen utstede 

de felles retningslinjene nevnt i artikkel 3 nr. 8, artikkel 7 

nr. 5, artikkel 8 nr. 5, artikkel 9 nr. 6, artikkel 11 nr. 1 tredje 

ledd, artikkel 12b og artikkel 21 nr. 4 etter framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 56 i forordning (EU) nr. 1093/2010, i 

forordning (EU) nr. 1094/2010 og i forordning (EU) 

nr. 1095/2010. 

Artikkel 21c 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Kommisjonen er gitt myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter på vilkårene fastsatt i denne artikkelen. 

2.  Den delegeringen av myndighet som er nevnt i 

artikkel 20, skal gis til Kommisjonen for en periode på fire 

år fra 9. desember 2011. Kommisjonen skal utarbeide en 

rapport om den delegerte myndigheten senest seks måneder 

før utløpet av fireårsperioden. Delegeringen av myndighet 

skal stilltiende forlenges med perioder av samme varighet, 

med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en 

slik forlengelse senest tre måneder før utløpet av hver 

periode. 

3.  Den delegeringen av myndighet som er nevnt i 

artikkel 20, kan til enhver tid tilbakekalles av 

Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om 

tilbakekalling innebærer at delegeringen av myndighet som 

er angitt i beslutningen, opphører. Den får virkning dagen 

etter offentliggjøringen av beslutningen i Den europeiske 

unions tidende eller på en senere dato angitt i beslutningen. 

Tilbakekallingen berører ikke gyldigheten av de delegerte 

rettsaktene som allerede er i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen har vedtatt en delegert 

rettsakt, skal den samtidig underrette Europaparlamentet og 

Rådet om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 20 

skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller 

Rådet har gjort innsigelse innen en frist på tre måneder etter 

at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller 

dersom Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne 

fristen begge har underrettet Kommisjonen om at de ikke 

kommer til å gjøre innsigelse. Fristen skal forlenges med tre 

måneder på Europaparlamentets eller Rådets initiativ.»  
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22)  I artikkel 30 skal første ledd lyde: 

«I påvente av en ytterligere samordning av sektorreglene 

skal medlemsstatene sikre at kapitalforvaltningsselskaper 

omfattes av 

a)  virkeområdet for konsolidert tilsyn med kreditt-

institusjoner og verdipapirforetak eller av virkeområdet 

for utvidet tilsyn med forsikringsforetak i et 

forsikringskonsern, 

b)  dersom konsernet er et finansielt konglomerat, 

virkeområdet for utvidet tilsyn i henhold til dette 

direktivet, og 

c)  identifiseringsprosessen i samsvar med artikkel 3 

nr. 2.» 

23)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 30a 

Forvaltere av alternative investeringsfond 

1.  I påvente av en ytterligere samordning av 

sektorreglene skal medlemsstatene sikre at forvaltere av 

alternative investeringsfond omfattes av 

a)  virkeområdet for konsolidert tilsyn med kreditt-

institusjoner og verdipapirforetak eller av virkeområdet 

for utvidet tilsyn med forsikringsforetak i et 

forsikringskonsern, 

b)  dersom konsernet er et finansielt konglomerat, 

virkeområdet for utvidet tilsyn i henhold til dette 

direktivet, og 

c)  identifiseringsprosessen i samsvar med artikkel 3 

nr. 2. 

2.  Med sikte på anvendelsen av nr. 1 skal medlems-

statene fastsette, eller gi sine vedkommende myndigheter 

fullmakt til å fastsette, hvilke sektorregler (banksektor, 

forsikringssektor eller sektor for investeringstjenester) 

forvaltere av alternative investeringsfond skal omfattes av i 

forbindelse med det konsoliderte eller utvidede tilsynet som 

er nevnt i nr. 1 bokstav a). Ved anvendelse av dette 

nummeret skal de relevante sektorreglene som fastsetter i 

hvilken form og i hvilket omfang finansinstitusjoner skal 

omfattes, få tilsvarende anvendelse på forvaltere av 

alternative investeringsfond. I forbindelse med det utvidede 

tilsynet nevnt i nr. 1 bokstav b) skal forvaltere av alternative 

investeringsfond behandles som del av den sektoren de 

omfattes av i henhold til nr. 1 bokstav a). 

Når en forvalter av alternative investeringsfond er del av 

et finansielt konglomerat, skal henvisninger til regulerte 

foretak og til vedkommende myndigheter og berørte 

vedkommende myndigheter for dette direktivets formål 

derfor anses å omfatte henholdsvis forvaltere av alternative 

investeringsfond og vedkommende myndigheter som har 

ansvar for tilsynet med forvaltere av alternative 

investeringsfond. Dette gjelder tilsvarende for konserner 

nevnt i nr. 1 bokstav a).» 

24)  Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg II til dette 

direktivet. 

Artikkel 3 

Endring av direktiv 2006/48/EF 

I direktiv 2006/48/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 1 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Artikkel 39 og artikkel 124–143 får anvendelse på 

finansielle holdingselskaper, blandede finansielle holding-

selskaper og blandede holdingselskaper som har sitt 

hovedkontor i Unionen.» 

2)  I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 14–17 skal erstattes med følgende: 

«14) «morkredittinstitusjon i en medlemsstat» en 

kredittinstitusjon som har en kredittinstitusjon 

eller en finansinstitusjon som datterforetak, eller 

som har en deltakerinteresse i en slik institusjon, 

og som ikke selv er et datterforetak av en annen 

kredittinstitusjon med tillatelse i samme 

medlemsstat eller av et finansielt holdingselskap 

eller blandet finansielt holdingselskap etablert i 

samme medlemsstat, 

15) «finansielt morholdingselskap i en medlemsstat» 

et finansielt holdingselskap som ikke selv er et 

datterforetak av en kredittinstitusjon med 

tillatelse i samme medlemsstat eller av et 

finansielt holdingselskap eller blandet finansielt 

holdingselskap som er etablert i samme 

medlemsstat, 

15a) «blandet finansielt morholdingselskap i en 

medlemsstat» et blandet finansielt holdingselskap 

som ikke selv er et datterforetak av en kreditt-

institusjon med tillatelse i samme medlemsstat 

eller av et finansielt holdingselskap eller blandet 

finansielt holdingselskap som er etablert i samme 

medlemsstat, 

16) «morkredittinstitusjon i EU» en morkreditt-

institusjon i en medlemsstat som ikke er et 

datterforetak av en annen kredittinstitusjon med 

tillatelse i en medlemsstat eller av et finansielt 

holdingselskap eller blandet finansielt 

holdingselskap som er etablert i en medlemsstat,  
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17) «finansielt morholdingselskap i EU» et 

finansielt morholdingselskap i en medlemsstat 

som ikke er et datterforetak av en kredittinsti-

tusjon med tillatelse i en medlemsstat eller av et 

annet finansielt holdingselskap eller blandet 

finansielt holdingselskap som er etablert i en 

medlemsstat, 

17a) «blandet finansielt morholdingselskap i EU» et 

blandet finansielt morholdingselskap i en 

medlemsstat som ikke er et datterforetak av en 

kredittinstitusjon med tillatelse i en medlemsstat 

eller av et annet finansielt holdingselskap eller 

blandet finansielt holdingselskap som er etablert 

i en medlemsstat.» 

b)  Nytt nr. skal lyde: 

«19a) «blandet finansielt holdingselskap» et blandet 

finansielt holdingselskap som definert i 

artikkel 2 nr. 15 i direktiv 2002/87/EF.» 

c)  Nr. 48 skal lyde: 

«48) «konsoliderende tilsynsmyndighet» ved-

kommende myndighet som har ansvar for å føre 

tilsyn på konsolidert grunnlag med morkreditt-

institusjoner i EU og med kredittinstitusjoner 

som kontrolleres av finansielle morholding-

selskaper i EU eller blandede finansielle 

morholdingselskaper i EU.» 

3)  Artikkel 14 skal lyde: 

«Artikkel 14 

Alle tillatelser skal meldes til EBA. Navnet på alle 

kredittinstitusjoner som har fått tillatelse, skal føres opp 

på en liste som EBA skal offentliggjøre og ajourføre på 

sitt nettsted. Vedkommende myndighet med ansvar for å 

føre tilsyn på konsolidert grunnlag skal gi berørte 

vedkommende myndigheter og EBA alle opplysninger om 

bankkonsernet i samsvar med artikkel 12 nr. 3, artikkel 22 

nr. 1 og artikkel 73 nr. 3, særlig om konsernets juridiske 

struktur og styrings- og organisasjonsstruktur.» 

4)  I artikkel 39 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal bokstav b) lyde: 

«b)  kredittinstitusjoner som er etablert i en tredjestat, 

og der morforetaket er en kredittinstitusjon, et 

finansielt holdingselskap eller et blandet 

finansielt holdingselskap med hovedkontor i 

Unionen.» 

b)  I nr. 2 skal bokstav a) lyde: 

«a)  at vedkommende myndigheter i medlemsstatene 

får de opplysningene som er nødvendige for å føre 

tilsyn, på grunnlag av den konsoliderte finansielle 

tillingen, med kredittinstitusjoner, finansielle 

holdingselskaper eller blandede finansielle 

holdingselskaper som ligger i Unionen, og som 

har som datterforetak kredittinstitusjoner eller 

finansinstitusjoner etablert i en tredjestat, eller 

som har deltakerinteresser i slike institusjoner,» 

5)  Artikkel 69 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Medlemsstatene kan benytte muligheten fastsatt i 

nr. 1 når morforetaket er et finansielt holdingselskap eller 

et blandet finansielt holdingselskap som er etablert i 

samme medlemsstat som kredittinstitusjonen, forutsatt at 

det er underlagt samme tilsyn som det som anvendes på 

kredittinstitusjoner, og særlig standardene fastsatt i 

artikkel 71 nr. 1.» 

6)  Artikkel 71 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Uten at det berører artikkel 68–70 skal 

kredittinstitusjoner som kontrolleres av et finansielt 

morholdingselskap i en medlemsstat eller et blandet 

finansielt morholdingselskap i en medlemsstat, i den 

utstrekning og på den måte som er fastsatt i artikkel 133, 

overholde pliktene fastsatt i artikkel 75, 120 og 123 samt i 

avsnitt 5 på grunnlag av det finansielle holdingselskapets 

eller det blandede finansielle holdingselskapets konsoliderte 

finansielle stilling. 

 Dersom flere enn én kredittinstitusjon blir kontrollert av et 

finansielt morholdingselskap i en medlemsstat eller av et 

blandet finansielt morholdingselskap i en medlemsstat, får 

første ledd anvendelse bare på den kredittinstitusjonen 

som er omfattet av tilsyn på konsolidert grunnlag i 

samsvar med artikkel 125 og 126.» 

7)  Artikkel 72 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Kredittinstitusjoner kontrollert av et finansielt 

morholdingselskap i EU eller av et blandet finansielt 

morholdingselskap i EU skal overholde pliktene fastsatt i 

kapittel 5 på grunnlag av vedkommende finansielle 

holdingselskaps eller blandede finansielle holdingselskaps 

konsoliderte finansielle stilling. 

 Betydelige datterforetak av finansielle morholdingselskaper 

i EU eller blandede finansielle morholdingselskaper i EU 

skal offentliggjøre de opplysningene som er angitt i vedlegg 

XII del 1 nr. 5, på individuelt eller delkonsolidert 

grunnlag.» 

8)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 72a 

1.  Dersom et blandet finansielt holdingselskap er 

underlagt likeverdige bestemmelser i dette direktivet og i 

direktiv 2002/87/EF, særlig med hensyn til risikobasert 

tilsyn, kan den konsoliderende tilsynsmyndighet etter 

samråd med de andre berørte vedkommende myndigheter 

som har ansvar for å føre tilsyn med datterforetak, beslutte 

å anvende bare den relevante bestemmelsen i 

direktiv 2002/87/EF på det nevnte blandede finansielle 

holdingselskapet.  
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2.  Dersom et blandet finansielt holdingselskap er 

underlagt likeverdige bestemmelser i dette direktivet og i 

direktiv 2009/138/EF, særlig med hensyn til risikobasert 

tilsyn, kan den konsoliderende tilsynsmyndighet i forståelse 

med gruppetilsynsmyndigheten i forsikringssektoren 

beslutte å anvende bare bestemmelsen i direktivet som 

gjelder den mest betydelige finanssektoren i henhold til 

artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2002/87/EF, på det blandede 

finansielle holdingselskapet. 

3.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal 

underrette EBA og Den europeiske tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjeneste-

pensjoner, EIOPA) opprettet ved europaparlaments- og 

rådsdirektiv nr. 1094/2010(*) om de beslutningene som 

treffes i henhold nr. 1 og 2 i denne artikkelen. EBA, EIOPA 

og Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet, ESMA) opprettet 

ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1095/2010(**) skal gjennom Felleskomiteen for de 

europeiske tilsynsmyndighetene (Felleskomiteen) utarbeide 

retningslinjer for å sikre tilnærming av tilsynspraksis og 

utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder som de 

skal framlegge for Kommisjonen innen tre år etter at 

retningslinjene er vedtatt. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, i 

forordning (EU) nr. 1094/2010 og i forordning (EU) 

nr. 1095/2010. 

  

(*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48. 

(**) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.» 

9)  Artikkel 73 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Vedkommende myndigheter skal kreve at 

datterkredittinstitusjoner anvender kravene i artikkel 75, 

120 og 123 og i avsnitt 5 i dette direktivet på delkonsolidert 

grunnlag dersom disse kredittinstitusjonene, eller deres 

morforetak dersom dette er et finansielt holdingselskap eller 

blandet finansielt holdingselskap, har en kredittinstitusjon, 

en finansinstitusjon eller et kapitalforvaltningsselskap som 

definert i artikkel 2 nr. 5 i direktiv 2002/87/EF som 

datterforetak etablert i en tredjestat, eller har en 

deltakerinteresse i et slikt foretak.» 

10) Artikkel 80 nr. 7 bokstav a) skal lyde: 

«a)  motparten er en institusjon eller et finansielt 

holdingselskap, et blandet finansielt holdingselskap, 

en finansinstitusjon, et kapitalforvaltningsforetak 

eller et foretak som yter tilknyttede tjenester 

underlagt egnede tilsynskrav,» 

11)  I artikkel 84 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 skal annet ledd lyde: 

«Dersom en morkredittinstitusjon i EU og dennes 

datterforetak, et finansielt morholdingselskap i EU og 

dets datterforetak eller et blandet finansielt morhol-

dingselskap i EU og dets datterforetak benytter IRB-

metoden på en ensartet måte, kan vedkommende 

myndigheter tillate at minstekravene i vedlegg VII del 

4 skal oppfylles av morforetaket og dets datterforetak 

under ett.» 

b)  Nr. 6 skal lyde: 

«6.  Når IRB-metoden benyttes av morkreditt-

institusjonen i EU og dens datterforetak, av det 

finansielle morholdingselskapet i EU og dets 

datterforetak eller av det blandede finansielle 

morholdingselskapet i EU og dets datterforetak, skal 

vedkommende myndigheter for de ulike juridiske 

personene samarbeide nært i henhold til artikkel 129–

132.» 

12)  Artikkel 89 nr. 1 bokstav e) skal lyde: 

«e)  en kredittinstitusjons eksponeringer mot en motpart 

som er kredittinstitusjonens morforetak, dens 

datterforetak eller et datterforetak av dens morforetak, 

og forutsatt at motparten er en institusjon eller et 

finansielt holdingselskap, et blandet finansielt 

holdingselskap, en finansinstitusjon, et kapitalforvalt-

ningsforetak eller et foretak som yter tilknyttede 

tjenester underlagt egnede tilsynskrav, eller et foretak 

som har en tilknytning i henhold til artikkel 12 nr. 1 i 

direktiv 83/349/EØF, og eksponeringer mellom 

kredittinstitusjoner som oppfyller kravene i artikkel 80 

nr. 8,» 

13)  Artikkel 105 nr. 3 og 4 skal lyde: 

«3.  Når en metode med avansert måling skal benyttes 

av morkredittinstitusjonen i EU og dens datterforetak eller 

av datterforetakene til et finansielt morholdingselskap i 

EU eller et blandet finansielt morholdingselskap i EU, 

skal vedkommende myndigheter for de ulike juridiske 

personene samarbeide nært i henhold til artikkel 129–132. 

Søknaden skal inneholde elementene oppført i vedlegg X 

del 3. 

4.  Når en morkredittinstitusjon i EU og dennes 

datterforetak eller datterforetakene til et finansielt 

morholdingselskap i EU eller et blandet finansielt 

morforetak i EU benytter en metode med avansert måling 

på en ensartet måte, kan vedkommende myndigheter 

tillate at kvalifikasjonskriteriene i vedlegg X del 3 skal 

oppfylles av morforetaket og dets datterforetak under ett.»  



Nr. 9/386 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.2.2021 

 

14)  Artikkel 122a nr. 2 skal lyde: 

«2.  Når en morkredittinstitusjon i EU, et finansielt 

morholdingselskap i EU eller et blandet finansielt 

morholdingselskap i EU eller et av disses datterforetak som 

initiativtakende eller organiserende kredittinstitusjon 

verdipapiriserer eksponeringer fra flere kredittinstitusjoner, 

verdipapirforetak eller andre finansinstitusjoner som er 

underlagt tilsyn på konsolidert grunnlag, kan kravet i nr. 1 

oppfylles på grunnlag av den konsoliderte stillingen til den 

tilknyttede morkredittinstitusjonen i EU eller det tilknyttede 

finansielle morholdingselskapet i EU eller blandede 

finansielle morholdingselskapet i EU. Dette nummeret får 

anvendelse bare når de kredittinstitusjoner, verdipapir-

foretak eller finansinstitusjoner som opprettet de 

verdipapiriserte eksponeringene, har forpliktet seg til å 

oppfylle kravene i nr. 6 og i god tid gi den initiativtakende 

eller organiserende kredittinstitusjon og morkreditt-

institusjonen i EU, det finansielle morholdingselskapet i 

EU eller det blandede finansielle morholdingselskapet i EU 

de opplysningene som er nødvendige for å oppfylle kravene 

i nr. 7.» 

15)  Artikkel 125 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Når morforetaket til en kredittinstitusjon er et 

finansielt morholdingselskap i en medlemsstat, et blandet 

finansielt morholdingselskap i en medlemsstat, et 

finansielt morholdingselskap i EU eller et blandet 

finansielt morholdingselskap i EU, skal tilsyn på 

konsolidert grunnlag utøves av vedkommende 

myndigheter som gav vedkommende kredittinstitusjon 

tillatelse i henhold til artikkel 6.» 

16)  Artikkel 126 skal lyde: 

«Artikkel 126 

1.  Når kredittinstitusjoner med tillatelse i to eller flere 

medlemsstater har samme finansielle morholdingselskap i 

en medlemsstat, samme blandede finansielle morholding-

selskap i en medlemsstat, samme finansielle morholding-

selskap i EU eller samme blandede finansielle 

morholdingselskap i EU som sitt morforetak, skal tilsyn på 

konsolidert grunnlag utøves av vedkommende myndigheter 

for den kredittinstitusjonen som har fått tillatelse i den 

medlemsstaten der det finansielle holdingselskapet eller det 

blandede finansielle holdingselskapet er etablert. 

Når kredittinstitusjoner med tillatelse i to eller flere 

medlemsstater har mer enn ett finansielt holdingselskap 

eller blandet finansielt holdingselskap med hovedkontor i 

ulike medlemsstater som morforetak, og det er en 

kredittinstitusjon i hver av disse medlemsstatene, skal tilsyn 

på konsolidert grunnlag utøves av vedkommende 

myndighet for den kredittinstitusjon som har den høyeste 

balansesummen. 

2.  Dersom mer enn én kredittinstitusjon med tillatelse i 

Unionen har det samme finansielle holdingselskapet eller 

det samme blandede finansielle holdingselskapet som 

morforetak, og ingen av disse kredittinstitusjonene har 

tillatelse i den medlemsstaten der det finansielle 

holdingselskapet eller det blandede finansielle 

holdingselskapet ble opprettet, skal tilsyn på konsolidert 

grunnlag utøves av vedkommende myndighet som gav 

tillatelse til kredittinstitusjonen med den høyeste 

balansesummen, som i dette direktivet skal anses for å være 

den kredittinstitusjonen som kontrolleres av et finansielt 

morholdingselskap i EU eller et blandet finansielt 

morholdingselskap i EU. 

3.  I særlige tilfeller kan vedkommende myndigheter 

ved felles overenskomst se bort fra kriteriene nevnt i nr. 1 

og 2 dersom det vil være uhensiktsmessig å anvende dem, 

idet det tas hensyn til kredittinstitusjonene og den relative 

betydningen av deres virksomhet i ulike stater, og utpeke 

en annen vedkommende myndighet til å føre tilsyn på 

konsolidert grunnlag. Før vedkommende myndigheter 

treffer en slik beslutning, skal de gi morkredittinstitusjonen 

i EU, det finansielle morholdingselskapet i EU, det 

blandede finansielle morholdingselskapet i EU eller 

kredittinstitusjonen med den høyeste balansesummen, alt 

etter hva som er relevant, en mulighet til å uttale seg. 

4.  Vedkommende myndigheter skal underrette 

Kommisjonen og EBA om unntak i henhold til nr. 3.» 

17)  I artikkel 127 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal treffe de tiltak som måtte 

være nødvendige for at finansielle holdingselskaper 

eller blandede finansielle holdingselskaper skal 

omfattes av tilsyn på konsolidert grunnlag. Uten at det 

berører artikkel 135 skal konsolideringen av det 

finansielle holdingselskapets eller det blandede 

finansielle holdingselskapets finansielle stilling på 

ingen måte innebære at vedkommende myndigheter 

har plikt til å utøve en tilsynsfunksjon med hensyn til 

det finansielle holdingselskapet eller det blandede 

finansielle holdingselskapet på individuelt grunnlag.» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Medlemsstatene skal fastsette at vedkommende 

myndigheter med ansvar for å føre tilsyn på konsolidert 

grunnlag kan be datterforetakene til en 

kredittinstitusjon, et finansielt holdingselskap eller et 

blandet finansielt holdingselskap som ikke omfattes av 

bestemmelsene om tilsyn på konsolidert grunnlag, om 

opplysningene nevnt i artikkel 137. I slike tilfeller får 

framgangsmåtene for oversending og kontroll av 

opplysningene fastsatt i nevnte artikkel anvendelse.» 

18)  I artikkel 129 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 første ledd skal innledende tekst lyde: 

«1.  I tillegg til de forpliktelser den er pålagt i 

henhold til dette direktivet, skal vedkommende 

myndighet med ansvar for å føre tilsyn på konsolidert 

grunnlag med morkredittinstitusjoner i EU og 

kredittinstitusjoner som er kontrollert av finansielle 

morholdingselskaper i EU eller blandede finansielle 

morholdingselskaper i EU, utføre følgende oppgaver:»  
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b)  I nr. 2 skal første ledd lyde: 

«2.  Når det gjelder søknader om de tillatelser som 

er omhandlet i henholdsvis artikkel 84 nr. 1, 

artikkel 87 nr. 9 og artikkel 105 samt i vedlegg III del 

6, som inngis av en morkredittinstitusjon i EU og 

dens datterforetak eller i fellesskap av datter-

foretakene til et finansielt morholdingselskap i EU 

eller et blandet finansielt morholdingselskap i EU, 

skal vedkommende myndigheter i fullt samråd 

samarbeide for å avgjøre om den tillatelsen det er søkt 

om, skal gis, og for å fastsette eventuelle vilkår for en 

slik tillatelse.» 

c)  I nr. 3 gjøres følgende endringer: 

i)  Første ledd skal lyde: 

«3.  Den konsoliderende tilsynsmyndighet og 

vedkommende myndigheter med ansvar for 

tilsynet med datterforetakene til en morkreditt-

institusjon i EU, et finansielt morholdingselskap i 

EU eller et blandet finansielt morholdingselskap i 

EU skal gjøre alt de kan for å treffe en felles 

beslutning om anvendelsen av artikkel 123 og 124 

for å avgjøre om størrelsen på konsernets 

konsoliderte ansvarlige kapital er tilstrekkelig med 

hensyn til dets finansielle stilling og risikoprofil og 

den påkrevde størrelsen på den ansvarlige 

kapitalen med sikte på anvendelsen av artikkel 136 

nr. 2 på hver enhet i bankkonsernet og på 

konsolidert grunnlag.» 

ii) Femte ledd skal lyde: 

 «Beslutningen om anvendelsen av artikkel 123 og 

124 og artikkel 136 nr. 2 skal treffes av de 

respektive vedkommende myndigheter med 

ansvar for tilsynet med datterforetak av en 

morkredittinstitusjon i EU, et finansielt 

morholdingselskap i EU eller et blandet finansielt 

morholdingselskap i EU på individuelt eller 

delkonsolidert grunnlag, etter at de har tatt 

behørig hensyn til de synspunkter og forbehold 

som den konsoliderende tilsynsmyndighet har gitt 

uttrykk for. Dersom en av de berørte 

vedkommende myndigheter etter utløpet av 

firemånedersperioden har henvist saken til EBA i 

samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) 

nr. 1093/2010, skal vedkommende myndigheter 

utsette sin beslutning og avvente en eventuell 

beslutning som treffes av EBA i samsvar med 

artikkel 19 nr. 3 i nevnte forordning, og skal 

treffe sin beslutning i samsvar med EBAs 

beslutning. Firemånedersperioden skal anses å 

utgjøre meglingsfasen i henhold til nevnte 

forordning. EBA skal treffe sin beslutning innen 

én måned. Saken kan ikke henvises til EBA etter 

utløpet av firemånedersperioden eller etter at det 

er truffet en felles beslutning.» 

iii)  Niende ledd skal lyde: 

 «Den felles beslutningen nevnt i første ledd og 

enhver beslutning som treffes i mangel av en felles 

beslutning i samsvar med fjerde og femte ledd, 

skal ajourføres årlig eller, i unntakstilfeller, dersom 

en vedkommende myndighet med ansvar for 

tilsynet med datterforetak av en morkreditt-

institusjon i EU, et finansielt morholdingselskap i 

EU eller et blandet finansielt morholdingselskap i 

EU i en skriftlig og behørig begrunnet anmodning 

til den konsoliderende tilsynsmyndighet ber om at 

beslutningen om anvendelsen av artikkel 136 nr. 2 

ajourføres. I sistnevnte tilfelle kan ajourføringen 

behandles på tosidig grunnlag mellom den 

konsoliderende tilsynsmyndighet og ved-

kommende myndighet som framsetter 

anmodningen.» 

19)  I artikkel 131a nr. 2 skal sjette ledd lyde: 

 «Følgende kan delta i tilsynskollegiene: 

a)  vedkommende myndigheter med ansvar for tilsynet 

med datterforetak av en morkredittinstitusjon i EU, et 

finansielt morholdingselskap i EU eller et blandet 

finansielt morholdingselskap i EU, 

b)  vedkommende myndigheter i en vertsstat der det er 

etablert betydelige filialer som omhandlet i 

artikkel 42a, 

c)  sentralbanker, der det er relevant, og 

d)  tredjestaters vedkommende myndigheter, når det er 

relevant, og forutsatt at fortrolighetskravene etter alle 

vedkommende myndigheters oppfatning er 

likeverdige med kravene i artikkel 44–52.» 

20)  I artikkel 132 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Femte ledd skal lyde: 

«Særlig skal vedkommende myndigheter med ansvar 

for konsolidert tilsyn med morkredittinstitusjoner i EU 

og kredittinstitusjoner kontrollert av finansielle 

morholdingselskaper i EU eller av blandede finansielle 

morholdingselskaper i EU gi vedkommende 

myndigheter i andre medlemsstater som fører tilsyn 

med datterforetak av disse morforetakene, alle 

relevante opplysninger. Når omfanget av relevante 

opplysninger skal fastsettes, skal det tas hensyn til 

disse datterforetakenes betydning innenfor ved-

kommende medlemsstaters finanssystem.»  
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b)  I sjette ledd skal bokstav a) lyde: 

«a)  identifisering av konsernets juridiske struktur og 

styrings- og organisasjonsstruktur, herunder alle 

regulerte foretak, uregulerte datterforetak og 

betydelige filialer som tilhører konsernet, av 

morforetak i samsvar med artikkel 12 nr. 3, 

artikkel 22 nr. 1 og artikkel 73 nr. 3 og av 

vedkommende myndigheter for de regulerte 

foretakene i konsernet.» 

21)  Artikkel 135 skal lyde: 

«Artikkel 135 

Medlemsstatene skal kreve at personer som faktisk leder 

forretningsvirksomheten til et finansielt holdingselskap 

eller et blandet finansielt holdingselskap, har den 

nødvendige gode vandel og tilstrekkelig erfaring til å 

utøve disse funksjonene.» 

22)  I artikkel 139 skal nr. 3 første ledd lyde: 

«3.  Medlemsstatene skal tillate utveksling mellom sine 

vedkommende myndigheter av opplysningene nevnt i 

nr. 2, forutsatt at innhenting eller besittelse av 

opplysninger om finansielle holdingselskaper, blandede 

finansielle holdingselskaper, finansinstitusjoner eller 

foretak som yter tilknyttede tjenester, på ingen måte skal 

innebære at vedkommende myndigheter har plikt til utøve 

en tilsynsfunksjon med hensyn til disse institusjonene 

eller foretakene på individuelt grunnlag.» 

23)  I artikkel 140 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Når en kredittinstitusjon, et finansielt 

holdingselskap, et blandet finansielt holdingselskap 

eller et blandet holdingselskap kontrollerer ett eller 

flere datterselskaper som er forsikringsselskaper, eller 

andre foretak som tilbyr investeringstjenester underlagt 

en ordning med tillatelse, skal det opprettes et nært 

samarbeid mellom vedkommende myndigheter og de 

myndigheter som har ansvar for det offentlige tilsynet 

med forsikringsselskaper eller med de andre nevnte 

foretakene som tilbyr investeringstjenester. Uten at det 

berører deres respektive myndighetsområder, skal disse 

myndigheter utveksle alle opplysninger som kan lette 

deres arbeid, og tillate tilsyn med virksomheten og den 

samlede finansielle stillingen til de foretakene som er 

underlagt deres tilsyn.» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Vedkommende myndigheter med ansvar for 

tilsyn på konsolidert grunnlag skal sette opp lister 

over de finansielle holdingselskapene eller blandede 

finansielle holdingselskapene nevnt i artikkel 71 nr. 2. 

Disse listene skal oversendes vedkommende 

myndigheter i de andre medlemsstatene, EBA og 

Kommisjonen.» 

24)  Artikkel 141 og 142 skal lyde: 

«Artikkel 141 

Når vedkommende myndigheter i en medlemsstat ved 

anvendelsen av dette direktivet i særlige tilfeller ønsker å 

kontrollere opplysninger om en kredittinstitusjon, et 

finansielt holdingselskap, en finansinstitusjon, et foretak 

som yter tilknyttede tjenester, et blandet holdingselskap, 

et blandet finansielt holdingselskap, et datterforetak som 

nevnt i artikkel 137 eller et datterforetak som nevnt i 

artikkel 127 nr. 3 som ligger i en annen medlemsstat, skal 

de anmode vedkommende myndigheter i den andre 

medlemsstaten om å foreta kontrollen. De myndigheter 

som mottar en slik anmodning, skal etterkomme den 

innenfor rammen av sin myndighet, enten ved selv å 

foreta kontrollen, ved å tillate at de myndigheter som 

anmodet om kontrollen, foretar den selv, eller ved å la en 

revisor eller en sakkyndig foreta den. Vedkommende 

myndighet som anmodet om kontrollen, kan delta i 

kontrollen når den ikke selv foretar den. 

Artikkel 142 

Uten at det berører deres strafferettslige bestemmelser skal 

medlemsstatene sørge for at det kan iverksettes sanksjoner 

eller tiltak overfor finansielle holdingselskaper, blandede 

finansielle holdingselskaper og blandede holdingselskaper 

eller overfor deres ansvarlige ledere for overtredelse av 

lover og forskrifter vedtatt for å innarbeide artikkel 124–

141 og denne artikkelen i nasjonal lovgivning, for å bringe 

til opphør fastslåtte overtredelser eller årsakene til dem. 

Vedkommende myndigheter skal samarbeide nært for å 

sikre at disse sanksjonene eller tiltakene får de ønskede 

virkningene, særlig når hovedadministrasjonen eller 

hovedvirksomheten til et finansielt holdingselskap, et 

blandet finansielt holdingselskap eller et blandet 

holdingselskap ikke ligger i samme medlemsstat som 

selskapets forretningskontor.» 

25)  I artikkel 143 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Når en kredittinstitusjon hvis morforetak er en 

kredittinstitusjon, et finansielt holdingselskap eller et 

blandet finansielt holdingselskap med hovedkontor i 

en tredjestat, ikke er underlagt konsolidert tilsyn i 

henhold til artikkel 125 og 126, skal vedkommende 

myndigheter kontrollere om kredittinstitusjonen er 

underlagt konsolidert tilsyn av en tredjestats 

vedkommende myndighet som tilsvarer det som 

omfattes av prinsippene fastsatt i dette direktivet. 

Kontrollen skal foretas av den vedkommende 

myndighet som ville hatt ansvar for konsolidert tilsyn 

dersom nr. 3 skulle anvendes, på anmodning fra 

morforetaket eller et av de regulerte foretakene med 

tillatelse i Unionen, eller på eget initiativ. Denne 

vedkommende myndighet skal rådføre seg med de 

andre berørte vedkommende myndigheter.»  
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b)  I nr. 3 skal tredje ledd lyde: 

«Vedkommende myndigheter kan særlig kreve at det 

opprettes et finansielt holdingselskap eller et blandet 

finansielt holdingselskap som har sitt hovedkontor i 

Unionen, og kan anvende bestemmelsene om 

konsolidert tilsyn på dette finansielle holding-

selskapets eller dette blandede finansielle holding-

selskapets konsoliderte stilling.» 

26)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 146a 

Medlemsstatene skal kreve at kredittinstitusjoner på 

bankkonsernnivå årlig offentliggjør en beskrivelse av sin 

juridiske struktur og styrings- og organisasjonsstruktur, 

enten fullstendig eller i form av henvisninger til 

tilsvarende opplysninger.» 

27)  Vedlegg X endres i samsvar med vedlegg III til dette 

direktivet. 

Artikkel 4 

Endring av direktiv 2009/138/EF 

I direktiv 2009/138/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 212 nr. 1 bokstav f) og g) skal erstattes med 

følgende: 

«f) «forsikringsholdingselskap» et morforetak som ikke er 

et blandet finansielt holdingselskap, og som har som 

hovedvirksomhet å erverve og inneha deltaker-

interesser i datterforetak når disse datterforetakene helt 

eller hovedsakelig er forsikrings- eller gjenforsikrings-

foretak eller forsikrings- eller gjenforsikringsforetak i 

tredjestater, og når minst ett av datterforetakene er et 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetak, 

g) «blandet forsikringsholdingselskap» et morforetak 

som ikke er et forsikringsforetak, et forsikringsforetak 

i en tredjestat, et gjenforsikringsforetak, et gjenfor-

sikringsforetak i en tredjestat, et forsikrings-

holdingselskap eller et blandet finansielt holding-

selskap, og som omfatter minst ett forsikringsforetak 

eller gjenforsikringsforetak blant sine datterforetak. 

h) «blandet finansielt holdingselskap» et blandet 

finansielt holdingselskap som definert i artikkel 2 nr. 

15 i direktiv 2002/87/EF.» 

2)  I artikkel 213 skal nr. 2 og 3 erstattes med følgende: 

«2.  Medlemsstatene skal sikre at det på gruppenivå 

føres tilsyn med 

a)  forsikrings- eller gjenforsikringsforetak som er 

deltakende foretak i minst ett forsikringsforetak, 

gjenforsikringsforetak, forsikringsforetak i en tredjestat 

eller gjenforsikringsforetak i en tredjestat i samsvar 

med artikkel 218–258, 

b)  forsikrings- eller gjenforsikringsforetak hvis mor-

foretak er et forsikringsholdingselskap eller et blandet 

finansielt holdingselskap som har sitt hovedkontor i 

Unionen, i samsvar med artikkel 218–258, 

c)  forsikrings- eller gjenforsikringsforetak hvis 

morforetak er et forsikringsholdingselskap eller et 

blandet finansielt holdingselskap som har sitt 

hovedkontor i en tredjestat, eller et forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetak i en tredjestat i samsvar med 

artikkel 260–263, 

d)  forsikrings- eller gjenforsikringsforetak hvis 

morforetak er et blandet forsikringsholdingselskap i 

samsvar med artikkel 265. 

3.  I tilfellene nevnt i nr. 2 bokstav a) og b), der det 

deltakende forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket eller 

det forsikringsholdingselskapet eller blandede finansielle 

holdingselskapet som har sitt hovedkontor i Unionen, enten 

er tilknyttet eller selv er et regulert foretak eller et blandet 

finansielt holdingselskap som er underlagt utvidet tilsyn i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2 i direktiv 2002/87/EF, kan 

gruppetilsynsmyndigheten etter samråd med de andre 

berørte tilsynsmyndighetene beslutte ikke å gjennomføre 

tilsynet med hensyn til risikokonsentrasjonen omhandlet i 

artikkel 244 i dette direktivet eller tilsynet med 

gruppeinterne transaksjoner omhandlet i artikkel 245 i dette 

direktivet, eller begge deler, på nivået for det deltakende 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket eller for 

forsikringsholdingselskapet eller det blandede forsikrings-

holdingselskapet. 

4.  Dersom et blandet finansielt holdingselskap er 

underlagt ekvivalente bestemmelser i dette direktivet og i 

direktiv 2002/87/EF, særlig med hensyn til risikobasert 

tilsyn, kan gruppetilsynsmyndigheten etter samråd med de 

andre berørte tilsynsmyndighetene beslutte å anvende bare 

de relevante bestemmelsene i direktiv 2002/87/EF på det 

nevnte blandede finansielle holdingselskapet. 

5.  Dersom et blandet finansielt holdingselskap er 

underlagt ekvivalente bestemmelser i dette direktivet og i 

direktiv 2006/48/EF, særlig med hensyn til risikobasert 

tilsyn, kan gruppetilsynsmyndigheten i forståelse med den 

konsoliderende tilsynsmyndighet i banksektoren og 

sektoren for investeringstjenester anvende bare bestem-

melsene i direktivet for den mest betydelige sektoren, som 

fastsatt i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i direktiv 

2002/87/EF.  
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6.  Gruppetilsynsmyndigheten skal underrette Den 

europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktil-

synsmyndighet, EBA) opprettet ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(*) og Den europeiske 

tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for 

forsikring og tjenestepensjoner, EIOPA) opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1094/2010(**) om de beslutninger som treffes i henhold 

til nr. 4 og 5. EBA, EIOPA og Den europeiske til-

synsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markeds-

tilsynsmyndighet, ESMA) opprettet ved europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(***) skal gjennom 

Felleskomiteen for de europeiske tilsynsmyndighetene 

(Felleskomiteen) utarbeide retningslinjer for å sikre 

tilnærming av tilsynspraksis og utarbeide utkast til tekniske 

reguleringsstandarder som de skal framlegge for Kommi-

sjonen innen tre år etter at retningslinjene er vedtatt. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, i 

forordning (EU) nr. 1094/2010 og i forordning (EU) 

nr. 1095/2010. 

  

 (*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12. 

 (**) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48. 

(***) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.» 

3)  Artikkel 214 nr. 1 skal lyde: 

«1.  Utøvelse av gruppetilsyn i samsvar med artikkel 213 

innebærer ikke på noen måte at tilsynsmyndighetene har 

plikt til å føre tilsyn med hvert enkelt forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetak i en tredjestat, forsikrings-

holdingselskap, blandede finansielle holdingselskap eller 

blandede forsikringsholdingselskap, uten at dette berører 

artikkel 257 med hensyn til forsikringsholdingselskaper 

eller blandende finansielle holdingselskaper.» 

4)  I artikkel 215 skal nr. 1 og 2 lyde: 

«1.  Dersom det deltakende forsikrings- eller gjenfor-

sikringsforetaket eller forsikringsholdingselskapet eller det 

blandede finansielle holdingselskapet nevnt i artikkel 213 

nr. 2 bokstav a) og b) selv er et datterforetak av et annet 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetak eller av et annet 

forsikringsholdingselskap eller et annet blandet finansielt 

holdingselskap som har sitt hovedkontor i Unionen, får 

artikkel 218–258 anvendelse bare på nivået for forsikrings- 

eller gjenforsikringsforetaket, forsikringsholdingselskapet 

eller det blandede finansielle holdingselskapet som er 

overordnet morforetak med hovedkontor i Unionen. 

2.  Dersom forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket, 

forsikringsholdingselskapet eller det blandede finansielle 

holdingselskapet som er overordnet morforetak med 

hovedkontor i Unionen, som nevnt i nr. 1, er et 

datterforetak av et foretak som er underlagt utvidet tilsyn i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2 i direktiv 2002/87/EF, kan 

gruppetilsynsmyndigheten etter samråd med de andre 

berørte tilsynsmyndighetene beslutte ikke å gjennomføre 

tilsyn med hensyn til risikokonsentrasjonen omhandlet i 

artikkel 244 eller tilsyn med gruppeinterne transaksjoner 

omhandlet i artikkel 245, eller begge deler, på nivået for det 

overordnede morforetaket eller morselskapet.» 

5)  Artikkel 216 nr. 1 skal lyde: 

«1.  Dersom det deltakende forsikrings- eller gjenfor-

sikringsforetaket, forsikringsholdingselskapet eller det 

blandende finansielle holdingselskapet med hovedkontor i 

Unionen, som omhandlet i artikkel 213 nr. 2 bokstav a) og 

b), ikke har hovedkontor i samme medlemsstat som det 

overordnede morforetaket på unionsplan omhandlet i 

artikkel 215, kan medlemsstatene etter samråd med 

gruppetilsynsmyndigheten og det overordnede morforetaket 

på unionsplan tillate sine tilsynsmyndigheter å beslutte å 

føre gruppetilsyn med forsikrings- eller gjenforsikrings-

foretaket, forsikringsholdingselskapet eller det blandede 

finansielle holdingselskapet som er overordnet morforetak 

på nasjonalt plan.» 

6)  Artikkel 219 skal lyde: 

«Artikkel 219 

Beregningshyppighet 

1.  Gruppetilsynsmyndigheten skal sikre at 

beregningene omhandlet i artikkel 218 nr. 2 og 3 

gjennomføres minst en gang i året, enten av det deltakende 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket, forsikrings-

holdingselskapet eller det blandende finansielle 

holdingselskapet. 

Relevante data for og resultatet av beregningen skal 

framlegges for gruppetilsynsmyndigheten av det 

deltakende forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket eller, 

dersom det ledende foretaket ikke er et forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetak, av forsikringsholdingselskapet 

eller det blandede finansielle holdingselskapet eller av det 

foretaket i gruppen som gruppetilsynsmyndigheten har 

utpekt etter samråd med de øvrige berørte tilsynsmyn-

digheter og med gruppen selv. 

2.  Forsikringsforetaket, gjenforsikringsforetaket, 

forsikringsholdingselskapet og det blandede finansielle 

holdingselskapet skal løpende overvåke gruppens 

solvenskapitalkrav. Dersom gruppens risikoprofil avviker 

vesentlig fra de forutsetningene som ligger til grunn for 

gruppens sist innrapporterte solvenskapitalkrav, skal en ny 

beregning av dette kravet foretas omgående og rapporteres 

til gruppetilsynsmyndigheten.  
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Dersom det foreligger bevis som tilsier at gruppens 

risikoprofil er vesentlig endret siden datoen for siste 

rapportering av solvenskapitalkravet, kan gruppetilsyns-

myndigheten kreve en ny beregning av dette kravet.» 

7)  Artikkel 226 skal lyde: 

«Artikkel 226 

Mellomliggende forsikringsholdingselskaper 

1.  Ved beregning av gruppesolvensen for et 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetak som gjennom et 

forsikringsholdingselskap eller et blandet finansielt 

holdingselskap har en deltakerinteresse i et tilknyttet 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetak eller et forsikrings- 

eller gjenforsikringsforetak i en tredjestat, skal det tas 

hensyn til dette forsikringsholdingselskapets eller det 

blandede finansielle holdingselskapets situasjon. 

Det mellomliggende forsikringsholdingselskapet eller det 

mellomliggende blandede finansielle holdingselskapet skal, 

utelukkende med henblikk på denne beregningen, 

behandles som om det var et forsikrings- eller gjenforsik-

ringsforetak som omfattes av reglene fastsatt i avdeling I 

kapittel VI avsnitt 4 underavsnitt 1, 2 og 3 når det gjelder 

solvenskapitalkravet, og av samme vilkår som dem fastsatt 

i avdeling I kapittel VI avsnitt 3 underavsnitt 1, 2 og 3 når 

det gjelder ansvarlig kapital til dekning av solvens-

kapitalkravet. 

2.  I tilfeller der et mellomliggende forsikrings-

holdingselskap eller et mellomliggende blandet finansielt 

holdingselskap innehar ansvarlig lånekapital eller annen 

tellende ansvarlig kapital som er begrenset i henhold til 

artikkel 98, skal dette godkjennes som tellende ansvarlig 

kapital opptil beløpene beregnet ved anvendelse av 

grensene fastsatt i artikkel 98 for samlet tellende ansvarlig 

kapital utestående på gruppenivå i forhold til solvens-

kapitalkravet på gruppenivå. 

All tellende ansvarlig kapital i et mellomliggende 

forsikringsholdingselskap eller mellomliggende blandet 

finansielt holdingselskap som krever forhåndsgodkjenning 

fra tilsynsmyndigheten i samsvar med artikkel 90 dersom 

den innehas av et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak, 

kan inngå i beregningen av gruppesolvensen bare i den 

utstrekning den er behørig godkjent av gruppetilsyns-

myndigheten.» 

8)  I artikkel 231 nr. 1 skal første ledd lyde: 

«1.  Dersom et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak 

og dets tilknyttede foretak eller foretak tilknyttet et 

forsikringsholdingselskap eller et blandet finansielt 

holdingselskap i fellesskap søker om tillatelse til å beregne 

gruppens konsoliderte solvenskapitalkrav og solvens-

kapitalkravet for forsikrings- og gjenforsikringsforetakene i 

gruppen på grunnlag av en intern modell, skal de berørte 

tilsynsmyndigheter samarbeide for å beslutte hvorvidt det 

kan gis tillatelse, og eventuelt fastsette vilkår for slik 

tillatelse.» 

9)  Artikkel 233 nr. 5 skal lyde: 

«5.  Dersom en søknad om tillatelse til å beregne 

solvenskapitalkravet for forsikrings- og gjenforsikrings-

foretak i gruppen på grunnlag av en intern modell inngis av 

et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak og dets 

tilknyttede foretak eller i fellesskap av foretak tilknyttet et 

forsikringsholdingselskap eller et blandet finansielt 

holdingselskap, får artikkel 231 tilsvarende anvendelse.» 

10)  I avdeling III kapittel II avsnitt 1 skal overskriften til 

underavsnitt 5 lyde: 

«Tilsyn med gruppesolvens for forsikrings- og gjenfor-

sikringsforetak som er datterforetak av et forsikrings-

holdingselskap eller et blandet finansielt holdingselskap» 

11)  Artikkel 235 skal lyde: 

«Artikkel 235 

Gruppesolvens for et forsikringsholdingselskap eller et 

blandet finansielt holdingselskap 

1.  Når forsikrings- og gjenforsikringsforetak er 

datterforetak av et forsikringsholdingselskap eller et blandet 

finansielt holdingselskap, skal gruppetilsynsmyndigheten 

sikre at gruppesolvensen beregnes for forsikringsholding-

selskapet eller det blandede finansielle holdingselskapet 

ved anvendelse av artikkel 220 nr. 2 til artikkel 233. 

2.  Morforetaket skal med henblikk på denne 

beregningen behandles som om det var et forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetak som omfattes av reglene fastsatt i 

avdeling I kapittel VI avsnitt 4 underavsnitt 1, 2 og 3 når 

det gjelder solvenskapitalkravet, og av samme vilkår som 

dem fastsatt i avdeling I kapittel VI avsnitt 3 underavsnitt 1, 

2 og 3 når det gjelder ansvarlig kapital til dekning av 

solvenskapitalkravet.»  
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12)  Artikkel 243 skal lyde: 

«Artikkel 243 

Datterforetak av et forsikringsholdingselskap og et 

blandet finansielt holdingselskap 

Artikkel 236–242 får tilsvarende anvendelse på 

forsikrings- og gjenforsikringsforetak som er datterforetak 

av et forsikringsholdingselskap eller et blandet finansielt 

holdingselskap.» 

13)  Artikkel 244 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Medlemsstatene skal kreve at forsikrings- og 

gjenforsikringsforetak eller forsikringsholdingselskaper 

eller blandede finansielle holdingselskaper regelmessig og 

minst en gang i året avlegger rapport til gruppetilsyns-

myndigheten om enhver vesentlig risikokonsentrasjon på 

gruppenivå, med mindre artikkel 215 nr. 2 får anvendelse. 

De nødvendige opplysningene skal inngis til gruppetil-

synsmyndigheten av forsikrings- eller gjenforsikrings-

foretaket som er morforetak i gruppen, eller, når 

morforetaket ikke er et forsikrings- eller gjenforsikrings-

foretak, av forsikringsholdingselskapet, det blandede 

finansielle holdingselskapet eller forsikrings- eller gjenfor-

sikringsforetaket i gruppen som gruppetilsynsmyndigheten 

har utpekt etter samråd med øvrige berørte tilsynsmyn-

digheter og gruppen. 

Gruppetilsynsmyndigheten skal utføre tilsynsevaluering av 

risikokonsentrasjonene nevnt i første ledd.» 

14)  Artikkel 245 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Medlemsstatene skal kreve at forsikrings- og 

gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskaper og 

blandede finansielle holdingselskaper regelmessig og minst 

en gang i året avlegger rapport til gruppetilsyns-

myndigheten om alle vesentlige gruppeinterne 

transaksjoner utført av forsikrings- og gjenforsikrings-

foretak i en gruppe, herunder transaksjoner som er 

gjennomført med en fysisk person med nære forbindelser til 

et foretak i gruppen, med mindre artikkel 215 nr. 2 får 

anvendelse. 

Medlemsstatene skal dessuten kreve at svært vesentlige 

gruppeinterne transaksjoner rapporteres så snart det er 

praktisk mulig. 

De nødvendige opplysningene skal inngis til gruppetilsyns-

myndigheten av forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket 

som er morforetak i gruppen, eller, når morforetaket ikke er 

et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak, av forsikrings-

holdingselskapet, det blandede finansielle holdingselskapet 

eller forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket i gruppen 

som gruppetilsynsmyndigheten har utpekt etter samråd med 

øvrige berørte tilsynsmyndigheter og gruppen. 

Gruppetilsynsmyndigheten skal utføre tilsynsevaluering 

av gruppeinterne transaksjoner.» 

15)  I artikkel 246 nr. 4 skal første, annet og tredje ledd lyde: 

«4.  Medlemsstatene skal kreve at det deltakende 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket, forsikrings-

holdingselskapet eller det blandede finansielle holding-

selskapet foretar vurderingen omhandlet i artikkel 45 på 

gruppenivå. Gruppetilsynsmyndigheten skal utføre 

tilsynsevaluering av egenvurderingen av risiko og solvens 

på gruppenivå i samsvar med kapittel III. 

Dersom solvens på gruppenivå beregnes i henhold til 

metode 1 omhandlet i artikkel 230, skal det deltakende 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket, forsikrings-

holdingselskapet eller det blandede finansielle holding-

selskapet vise gruppetilsynsmyndigheten at man virkelig 

forstår forskjellen mellom summen av solvenskapital-

kravene for alle tilknyttede forsikrings- eller gjenfor-

sikringsforetak i gruppen og gruppens konsoliderte 

solvenskapitalkrav. 

Det deltakende forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket, 

forsikringsholdingselskapet eller det blandede finansielle 

holdingselskapet kan med samtykke fra gruppetilsyns-

myndigheten beslutte å foreta enhver vurdering som 

kreves i henhold til i artikkel 45, samtidig på gruppenivå 

og på nivået for ethvert datterforetak i gruppen samt 

utarbeide et felles dokument som inneholder alle 

vurderinger.» 

16)  I artikkel 247 nr. 2 skal bokstav b) lyde: 

«b)  dersom det ledende foretaket i gruppen ikke er et 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetak, av følgende 

tilsynsmyndighet: 

i) dersom morforetaket til et forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetak er et forsikringsholding-

selskap eller et blandet finansielt holdingselskap, 

av tilsynsmyndigheten som har gitt dette 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket 

tillatelse,  
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ii) dersom mer enn ett forsikrings- eller gjenfor-

sikringsforetak med hovedkontor i Unionen har 

samme forsikringsholdingselskap eller blandede 

finansielle holdingselskap som morforetak, og et 

av disse foretakene har tillatelse i den medlems-

staten der forsikringsholdingselskapet eller det 

blandede finansielle holdingselskapet har sitt 

hovedkontor, av tilsynsmyndigheten for 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket som har 

tillatelse i denne medlemsstaten, 

iii) dersom gruppen har mer enn ett ledende foretak 

som er et forsikringsholdingselskap eller et 

blandet finansielt holdingselskap med hoved-

kontor i flere medlemsstater, og det i hver av 

disse medlemsstatene er et forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetak, av tilsynsmyndigheten for 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket med 

den høyeste balansesummen, 

iv) dersom mer enn ett forsikrings- eller gjenfor-

sikringsforetak med hovedkontor i Unionen har 

samme forsikringsholdingselskap eller blandede 

finansielle holdingselskap som morforetak, og 

ingen av disse foretakene har tillatelse i medlems-

staten der forsikringsholdingselskapet eller det 

blandede finansielle holdingselskapet har sitt 

hovedkontor, av tilsynsmyndigheten som har gitt 

tillatelse til forsikrings- eller gjenforsikrings-

foretaket med den høyeste balansesummen, eller 

v) dersom gruppen ikke har et morforetak, eller 

under alle omstendigheter som ikke er omhandlet 

i nr. i)–iv), av tilsynsmyndigheten som har gitt 

tillatelse til forsikrings- eller gjenforsikrings-

foretaket med den høyeste balansesummen.» 

17)  I artikkel 249 nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

«Gruppetilsynsmyndigheten skal gi berørte tilsyns-

myndigheter og EIOPA opplysninger om gruppen i 

samsvar med artikkel 19, artikkel 51 nr. 1 og artikkel 254 

nr. 2, særlig med hensyn til gruppens juridiske struktur og 

styrings- og organisasjonsstruktur.» 

18)  I artikkel 256 skal nr. 1 og 2 lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal kreve at deltakende 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetak, forsikrings-

holdingselskaper og blandede finansielle holdingselskaper 

årlig offentliggjør en rapport om solvensen og den 

finansielle stillingen på gruppenivå. Artikkel 51, 53, 54 

og 55 får tilsvarende anvendelse. 

2.  Et deltakende forsikrings- eller gjenforsikrings-

foretak, et forsikringsholdingselskap eller et blandet 

finansielt holdingselskap kan med samtykke fra 

gruppetilsynsmyndigheten beslutte å framlegge en felles 

rapport om solvens og finansiell stilling som skal 

inneholde 

a)  opplysninger på gruppenivå som skal offentliggjøres i 

henhold til nr. 1, 

b)  opplysninger om ethvert datterforetak i gruppen, som 

skal være individuelt identifiserbare og 

offentliggjøres i henhold til artikkel 51, 53, 54 og 55. 

Før gruppetilsynsmyndigheten gir sitt samtykke i henhold 

til første ledd, skal den rådføre seg med medlemmene i 

tilsynskollegiet og ta behørig hensyn til deres synspunkter 

og forbehold.» 

19)  Artikkel 257 skal lyde: 

«Artikkel 257 

Administrasjons-, ledelses- og kontrollorgan i 

forsikringsholdingselskaper og blandede finansielle 

holdingselskaper 

Medlemsstatene skal kreve at alle personer som i praksis 

leder virksomheten i et forsikringsholdingselskap eller et 

blandet finansielt holdingselskap, er egnet til å utføre sine 

plikter. 

Artikkel 42 får tilsvarende anvendelse.» 

20)  I artikkel 258 skal nr. 1 og 2 lyde: 

«1.  Dersom forsikrings- eller gjenforsikringsforetakene 

i en gruppe ikke oppfyller kravene omhandlet i 

artikkel 218–246, eller dersom kravene oppfylles, men 

solvensen likevel kan være truet, eller de gruppeinterne 

transaksjonene eller risikokonsentrasjonene truer 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetakenes finansielle 

stilling, skal nødvendige tiltak for å bringe forholdet i 

orden snarest mulig treffes av 

a)  gruppetilsynsmyndigheten når det gjelder forsikrings-

holdingselskaper og blandede finansielle holdingsel-

skaper, 

b)  tilsynsmyndighetene når det gjelder forsikrings- og 

gjenforsikringsforetakene. 

Når gruppetilsynsmyndigheten omhandlet i første ledd 

bokstav a) ikke er en av tilsynsmyndighetene i den 

medlemsstaten der forsikringsholdingselskapet eller det 

blandede finansielle holdingselskapet har sitt hoved-

kontor, skal gruppetilsynsmyndigheten underrette disse 

tilsynsmyndighetene om sine funn slik at de kan treffe de 

nødvendige tiltak.  
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Når gruppetilsynsmyndigheten omhandlet i første ledd 

bokstav b) ikke er en av tilsynsmyndighetene i den 

medlemsstaten der forsikrings- eller gjenforsikrings-

foretaket har sitt hovedkontor, skal gruppetilsyns-

myndigheten underrette disse tilsynsmyndighetene om sine 

funn slik at de kan treffe de nødvendige tiltak. 

Uten at dette berører nr. 2, skal medlemsstatene fastsette 

hvilke tiltak tilsynsmyndighetene kan treffe når det 

gjelder forsikringsholdingselskaper og blandede 

finansielle holdingselskaper. 

De berørte tilsynsmyndighetene, herunder gruppetilsyns-

myndigheten, skal ved behov samordne sine tiltak. 

2.  Med forbehold for sine strafferettsbestemmelser 

skal medlemsstatene iverksette sanksjoner eller tiltak 

overfor forsikringsholdingselskaper og blandede 

finansielle holdingselskaper eller overfor personer som i 

praksis leder disse selskapene, for overtredelse av lover 

og forskrifter vedtatt for å innarbeide denne avdelingen i 

nasjonal lovgivning. Tilsynsmyndighetene skal ha et nært 

samarbeid for å sikre at slike sanksjoner og tiltak er 

effektive, særlig når et forsikringsholdingselskaps eller et 

blandet finansielt holdingselskaps hovedadministrasjon 

eller viktigste etablerte forretningssted ikke ligger på 

samme sted som hovedkontoret.» 

21)  Artikkel 262 skal lyde: 

«Artikkel 262 

Morforetak etablert i en tredjestat: dersom ekvivalens 

ikke foreligger 

1.  Dersom kontrollen foretatt i samsvar med 

artikkel 260 viser at det ikke foreligger ekvivalent tilsyn, 

skal medlemsstatene enten anvende artikkel 218–258 

tilsvarende på forsikrings- og gjenforsikringsforetak, med 

unntak av artikkel 236–243, eller en av metodene fastsatt 

i nr. 2. 

De allmenne prinsippene og metodene fastsatt i 

artikkel 218–258 får anvendelse på forsikrings-

holdingselskaper, blandede finansielle holdingselskaper, 

forsikringsforetak i tredjestater eller gjenforsikrings-

foretak i tredjestater. 

Utelukkende med henblikk på beregningen av 

gruppesolvensen skal morforetaket behandles som om det 

var et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak som omfattes 

av de samme vilkår som dem som er fastsatt i avdeling I 

kapittel VI avsnitt 3 underavsnitt 1, 2 og 3 når det gjelder 

ansvarlig kapital til dekning av solvenskapitalkravet, og 

enten av 

a)  et solvenskapitalkrav som fastsatt i henhold til 

prinsippene i artikkel 226, dersom det gjelder et 

forsikringsholdingselskap eller et blandet finansielt 

holdingselskap, eller 

b)  et solvenskapitalkrav som fastsatt i henhold til 

prinsippene i artikkel 227, dersom det gjelder et 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetak i en 

tredjestat. 

2.  Medlemsstatene skal gi tilsynsmyndighetene 

tillatelse til å anvende andre metoder som sikrer 

tilfredsstillende tilsyn med forsikrings- eller gjenfor-

sikringsforetakene i en gruppe. Disse metodene skal 

godkjennes av gruppetilsynsmyndigheten etter samråd med 

de øvrige berørte tilsynsmyndigheter. 

Tilsynsmyndighetene kan særlig kreve at det etableres et 

forsikringsholdingselskap med hovedkontor i Unionen eller 

et blandet finansielt holdingselskap med hovedkontor i 

Unionen, og anvende denne avdelingen på forsikrings- og 

gjenforsikringsforetakene i gruppen som ledes av dette 

forsikringsholdingselskapet eller blandede finansielle 

holdingselskapet. 

Metodene som velges, skal gjøre det mulig å nå målene 

med gruppetilsynet som definert i denne avdelingen, og 

skal meddeles de øvrige berørte tilsynsmyndigheter og 

Kommisjonen.» 

22)  I artikkel 263 skal første og annet ledd lyde: 

«Dersom morforetaket omhandlet i artikkel 260 selv er et 

datterselskap av et forsikringsholdingselskap eller et blandet 

finansielt holdingselskap med hovedkontor i en tredjestat 

eller av et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak i en 

tredjestat, skal medlemsstatene anvende kontrollen fastsatt i 

artikkel 260 bare på nivået for det overordnede 

morforetaket som er et forsikringsholdingselskap i en 

tredjestat, et blandet finansielt holdingselskap i en tredjestat 

eller et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak i en 

tredjestat. 

Tilsynsmyndighetene kan imidlertid, dersom det ikke 

foreligger ekvivalent tilsyn som omhandlet i artikkel 260, 

utføre en ny kontroll på et lavere nivå dersom forsikrings- 

eller gjenforsikringsforetaket har et morforetak, uansett om 

det er et forsikringsholdingselskap i en tredjestat, et blandet 

finansielt holdingselskap i en tredjestat eller et forsikrings- 

eller gjenforsikringsforetak i en tredjestat.»  
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Artikkel 5 

Kommisjonen skal foreta en fullstendig gjennomgåelse av 

direktiv 2002/87/EF, herunder av de delegerte rettsaktene og 

gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til nevnte 

direktiv. Etter denne gjennomgåelsen skal Kommisjonen 

senest 31. desember 2012 oversende en rapport til Europa-

parlamentet og Rådet som særlig skal omhandle virkeområdet 

for nevnte direktiv, herunder om virkeområdet bør utvides ved 

en ny gjennomgåelse av artikkel 3, og anvendelsen av nevnte 

direktiv på uregulerte foretak, særlig spesialforetak. Rapporten 

skal også omhandle kriteriene for identifisering av finansielle 

konglomerater som eies av større ikke-finansielle konserner 

hvis samlede virksomhet i banksektoren, forsikringssektoren 

og sektoren for investeringstjenester er av vesentlig betydning 

i det indre marked for finanstjenester. 

Kommisjonen skal også vurdere om ESA-myndighetene 

gjennom Felleskomiteen bør utarbeide retningslinjer for 

vurderingen av denne vesentlige betydningen. 

Rapporten bør samtidig omhandle finansielle konglomerater 

som er systemrelevante, som på grunn av sin størrelse, 

innbyrdes sammenkopling eller kompleksitet blir særlig 

sårbare, og som skal identifiseres i analogi med de stadig 

høyere standardene som fastsettes av Rådet for finansiell 

stabilitet og Basel-komiteen for banktilsyn. I rapporten skal 

dessuten muligheten for å innføre obligatoriske stresstester 

gjennomgås på nytt. Rapporten skal om nødvendig ledsages 

av egnede forslag til regelverk. 

Artikkel 6 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 10. juni 2013 sette i kraft de 

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

artikkel 1, 2 og 3 i dette direktivet. De skal umiddelbart 

oversende Kommisjonen teksten til disse tiltakene og en 

sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse 

tiltakene og dette direktivet. 

2.  Medlemsstatene skal innen 10. juni 2013 sette i kraft de 

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

artikkel 4 i dette direktivet. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse tiltakene og en sammen-

ligningstabell som viser sammenhengen mellom disse 

tiltakene og dette direktivet. 

3.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene innen  

22. juli 2013 sette i kraft de lover og forskrifter som er 

nødvendige for å etterkomme artikkel 2 nr. 23 i dette direktivet, 

samt artikkel 2 nr. 1 og artikkel 2 nr. 2 bokstav a) i dette 

direktivet, i den utstrekning disse bestemmelsene endrer 

artikkel 1, artikkel 2 nr. 4, 5a og 16 og artikkel 3 nr. 2 i 

direktiv 2002/87/EF med hensyn til forvaltere av alternative 

investeringsfond. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 

teksten til disse tiltakene og en sammenligningstabell som viser 

sammenhengen mellom disse tiltakene og dette direktivet. 

4.  Når tiltakene nevnt i denne artikkelen vedtas av 

medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette 

direktivet, eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. 

Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlems-

statene. 

5.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste bestemmelsene i nasjonal lovgivning som de 

vedtar på det området dette direktivet omhandler. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

Dette direktivet trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 8 

Adressater 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 16. november 2011. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 J. BUZEK  W. SZCZUKA 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg I og II til direktiv 98/78/EF gjøres følgende endringer: 

A. I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

1)  I avsnitt 2.1 gjøres følgende endringer: 

a)  I fjerde ledd skal annet strekpunkt lyde: 

«—  dersom forsikringsforetaket eller gjenforsikringsforetaket er tilknyttet et forsikringsholdingselskap 

eller et blandet finansielt holdingselskap som har forretningskontor i samme medlemsstat som 

forsikringsforetaket eller gjenforsikringsforetaket, og både forsikringsholdingselskapet eller det 

blandede finansielle holdingselskapet og det tilknyttede forsikringsforetaket eller gjenforsikrings-

foretaket tas i betraktning når beregningen utføres.» 

b)  Femte ledd skal lyde: 

«Medlemsstatene kan også unnlate å beregne justert solvens for et forsikringsforetak eller et 

gjenforsikringsforetak dersom det dreier seg om et forsikringsforetak eller et gjenforsikringsforetak 

tilknyttet et annet forsikringsforetak eller gjenforsikringsforetak eller et forsikringsholdingselskap eller 

blandet finansielt holdingselskap som har forretningskontor i en annen medlemsstat, og dersom 

vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstater er enige om at det utvidede tilsynet skal føres av 

vedkommende myndighet i den andre medlemsstaten.» 

2)  Avsnitt 2.2 skal lyde: 

«2.2.  Mellomliggende forsikringsholdingselskaper og mellomliggende blandede finansielle holdingselskaper 

Ved beregningen av justert solvens for et forsikringsforetak eller et gjenforsikringsforetak som 

gjennom et forsikringsholdingselskap eller et blandet finansielt holdingselskap har en deltakerinteresse 

i et tilknyttet forsikringsforetak eller et tilknyttet gjenforsikringsforetak, et forsikringsforetak i en 

tredjestat eller et gjenforsikringsforetak i en tredjestat, skal det tas hensyn til situasjonen til det 

mellomliggende forsikringsholdingselskapet eller det mellomliggende blandede finansielle 

holdingselskapet. Utelukkende med henblikk på denne beregningen, som skal foretas i samsvar med de 

alminnelige prinsippene og metodene beskrevet i dette vedlegget, skal nevnte forsikrings-

holdingselskap eller blandede finansielle holdingselskap behandles som om det var et forsikrings-

foretak eller et gjenforsikringsforetak underlagt et solvenskrav lik null, og dessuten underlagt de 

samme vilkårene som dem fastsatt i artikkel 16 i direktiv 73/239/EØF, artikkel 27 i direktiv 

2002/83/EF eller artikkel 36 i direktiv 2005/68/EF med hensyn til hvilke elementer som kan inngå i 

solvensmarginen.» 

B. I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

1)  Overskriften skal lyde: 

«UTVIDET TILSYN MED FORSIKRINGSFORETAK OG GJENFORSIKRINGSFORETAK SOM ER 

DATTERFORETAK AV ET FORSIKRINGSHOLDINGSELSKAP, ET BLANDET FINANSIELT 

HOLDINGSELSKAP, ET FORSIKRINGSFORETAK I EN TREDJESTAT ELLER ET 

GJENFORSIKRINGSFORETAK I EN TREDJESTAT» 

2)  Nr. 1 første ledd skal lyde: 

«1.  Dersom det dreier seg om to eller flere forsikringsforetak eller gjenforsikringsforetak som nevnt i 

artikkel 2 nr. 2 som er datterforetak av et forsikringsholdingselskap, et blandet finansielt holdingselskap, 

et forsikringsforetak i en tredjestat eller et gjenforsikringsforetak i en tredjestat, og som er etablert i 

forskjellige medlemsstater, skal vedkommende myndigheter påse at den metoden som er beskrevet i 

dette vedlegget, anvendes konsekvent.» 
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3)  I nr. 2 skal annet og tredje strekpunkt og leddet etter tredje strekpunkt lyde: 

«—  dersom forsikringsforetaket eller gjenforsikringsforetaket og ett eller flere andre forsikringsforetak eller 

gjenforsikringsforetak med tillatelse i samme medlemsstat har samme forsikringsholdingselskap, 

blandede finansielle holdingselskap, forsikringsforetak i en tredjestat eller gjenforsikringsforetak i en 

tredjestat som morforetak, og forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket tas med i beregningen fastsatt i 

dette vedlegget som utføres for et av de andre foretakene, 

—  dersom forsikringsforetaket eller gjenforsikringsforetaket og ett eller flere andre forsikringsforetak eller 

gjenforsikringsforetak med tillatelse i andre medlemsstater har samme forsikringsholdingselskap, 

blandede finansielle holdingselskap, forsikringsforetak i en tredjestat eller gjenforsikringsforetak i en 

tredjestat som morforetak, og det er inngått en avtale i samsvar med artikkel 4 nr. 2 som gir 

tilsynsmyndigheten i en annen medlemsstat rett til å føre utvidet tilsyn som nevnt i dette vedlegget. 

Når et forsikringsholdingselskap, et blandet finansielt holdingselskap, et forsikringsforetak i en tredjestat eller 

et gjenforsikringsforetak i en tredjestat har suksessive deltakerinteresser i forsikringsholdingselskapet, det 

blandede finansielle holdingselskapet eller forsikringsforetaket i en tredjestat eller gjenforsikringsforetaket i 

en tredjestat, kan medlemsstatene anvende de beregninger som er fastsatt i dette vedlegget bare overfor 

forsikringsforetakets eller gjenforsikringsforetakets overordnede morforetak, som er et forsikrings-

holdingselskap, et blandet finansielt holdingselskap eller et forsikringsforetak i en tredjestat eller et 

gjenforsikringsforetak i en tredjestat.» 

4)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Vedkommende myndigheter skal påse at det foretas beregninger tilsvarende dem beskrevet i vedlegg I 

for forsikringsholdingselskapet, det blandede finansielle holdingselskapet, forsikringsforetaket i en 

tredjestat eller gjenforsikringsforetaket i en tredjestat. 

Det vil si at de alminnelige prinsippene og metodene beskrevet i vedlegg I får anvendelse på 

forsikringsholdingselskapet, det blandede finansielle holdingselskapet, forsikringsforetaket i en tredjestat 

eller gjenforsikringsforetaket i en tredjestat. 

Utelukkende med henblikk på denne beregningen skal morforetaket behandles som om det var et 

forsikringsforetak eller et gjenforsikringsforetak som er underlagt følgende: 

—  Et solvenskrav lik null dersom det dreier seg om et forsikringsholdingselskap eller et blandet 

finansielt holdingselskap. 

—  Et solvenskrav fastsatt i samsvar med prinsippene nevnt i punkt 2.3 i vedlegg I dersom det dreier seg 

om et forsikringsforetak i en tredjestat eller et gjenforsikringsforetak i en tredjestat. 

—  Samme vilkår som dem fastsatt i artikkel 16 nr. 1 i direktiv 73/239/EØF eller artikkel 18 i direktiv 

79/267/EØF når det gjelder elementene som kan inngå i solvensmarginen.» 

 ______  
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VEDLEGG II 

I vedlegg I til direktiv 2002/87/EF, under «II. Tekniske beregningsmetoder», skal metode 3 og 4 erstattes med 

følgende: 

 «Metode 3: «Kombinasjonsmetode» 

 Vedkommende myndigheter kan tillate en kombinasjon av metode 1 og metode 2.» 

 ______  
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VEDLEGG III 

I del 3 avsnitt 3 i vedlegg X til direktiv 2006/48/EF skal punkt 30 lyde: 

«30.  Når en metode med avansert måling skal benyttes av morkredittinstitusjonen i EU og dens datterforetak, 

datterforetakene til et finansielt morholdingselskap i EU eller et blandet finansielt morholdingselskap i EU, 

skal søknaden inneholde en beskrivelse av den metoden som benyttes til å fordele kapital for operasjonell 

risiko mellom de ulike foretakene i konsernet.» 

 ____________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1108 

av 7. mai 2018 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 med tekniske reguleringsstandarder for 

kriteriene for utpeking av sentrale kontaktpunkter for e-pengeutstedere og betalingstjenesteytere og med 

regler for deres funksjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 av 20. mai 2015 om tiltak for å hindre at finanssystemet 

brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF og kommisjonsdirektiv 2006/70/EF(1), særlig 

artikkel 45 nr. 11, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) E-pengeutstedere og betalingstjenesteytere kan utpeke sentrale kontaktpunkter for å sikre, på vegne av de utpekende 

institusjonene, at reglene for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (anti-money 

laundering and countering the financing of terrorism, AML/CFT) blir overholdt, og for å legge til rette for at 

vedkommende myndigheter kan føre tilsyn. Medlemsstatene kan kreve at det skal utpekes et sentralt kontaktpunkt 

dersom betalingstjenesteytere og e-pengeutstedere yter tjenester på deres territorium gjennom virksomheter etablert i en 

annen form enn filialer, men ikke når de yter tjenester uten å gå gjennom en virksomhet. 

2) Utpekingen av et sentralt kontaktpunkt for å sikre at AML/CFT-reglene blir overholdt, synes å være berettiget dersom 

størrelsen på og omfanget av aktiviteten som utøves av betalingstjenesteytere og e-pengeutstedere gjennom virksomheter 

etablert i en annen form enn filialer, når eller overstiger visse terskelverdier. Disse terskelverdiene bør fastsettes på et nivå 

som står i forhold til målet til direktiv (EU) 2015/849 om å legge til rette for at vedkommende myndigheter kan føre tilsyn 

med at slike virksomheter overholder, på vegne av deres utpekende institusjon, lokale AML/CFT-forpliktelser, uten at dette 

skaper en unødig stor regelverksbyrde for betalingstjenesteytere og e-pengeutstedere. 

3) Kravet om å utpeke et sentralt kontaktpunkt synes også å være berettiget dersom en medlemsstat anser at risikoen for 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme knyttet til driften av slike virksomheter er forhøyet, som kan vises 

for eksempel på grunnlag av en vurdering av risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme knyttet til 

visse kategorier betalingstjenesteytere eller e-pengeutstedere. Medlemsstatene bør ikke være forpliktet til å foreta en 

risikovurdering av enkeltinstitusjoner for dette formål. 

4) I unntakstilfeller, dersom medlemsstatene har rimelig grunn til å tro at det er en høy risiko for hvitvasking av penger og 

finansiering av terrorisme knyttet til en bestemt betalingstjenesteyter eller e-pengeutsteder som driver etablerte 

virksomheter på deres territorium, bør de imidlertid kunne kreve at betalingstjenesteyteren eller e-pengeutstederen skal 

utpeke et sentralt kontaktpunkt, selv om den ikke når terskelverdiene fastsatt i denne forordningen eller ikke tilhører en 

kategori av institusjoner som er pålagt å utpeke et sentralt kontaktpunkt på grunnlag av medlemsstatens vurdering av 

risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 203 av 10.8.2018, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 132/2020 av 

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 141 av 5.6.2015, s. 73. 

2021/EØS/9/19 
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5) Dersom det utpekes et sentralt kontaktpunkt, bør kontaktpunktet sikre, på vegne av den utpekende e-pengeutstederen 

eller betalingstjenesteyteren, at virksomhetene overholder gjeldende AML/CFT-regler. For dette formål bør det sentrale 

kontaktpunktet ha solid kjennskap til gjeldende AML/CFT-krav og legge til rette for utvikling og gjennomføring av 

AML/CFT-retningslinjer og -framgangsmåter. 

6) Det sentrale kontaktpunktet bør blant annet ha en sentral samordningsrolle mellom den utpekende e-pengeutstederen 

eller betalingstjenesteyteren og dens virksomheter, og mellom e-pengeutstederen eller betalingstjenesteyteren og 

vedkommende myndigheter i medlemsstaten der virksomhetene er etablert, for å legge til rette for tilsyn. 

7) Medlemsstatene bør ha rett til, på grunnlag av sin samlede vurdering av risiko for hvitvasking av penger og finansiering 

av terrorisme knyttet til aktiviteten til betalingstjenesteytere og e-pengeutstedere som er etablert på deres territorium i en 

annen form enn filialer, å fastsette at sentrale kontaktpunkter skal utføre visse ytterligere funksjoner som del av sine 

plikter for å sikre at lokale AML/CFT-forpliktelser blir overholdt. Det kan særlig være hensiktsmessig for medlems-

statene å kreve at sentrale kontaktpunkter skal oversende, på vegne av den utpekende e-pengeutstederen eller 

betalingstjenesteyteren, rapporter om mistenkelige transaksjoner til enheten for finansiell etterretning i vertsstaten der 

den ansvarlige enheten er etablert. 

8) Det er opp til hver medlemsstat å avgjøre om sentrale kontaktpunkter bør ha en bestemt form. Dersom formen er 

fastsatt, bør medlemsstatene sikre at kravene er forholdsmessige og ikke går lenger enn det som er nødvendig for å 

oppnå målet om å overholde AML/CFT-reglene og legge til rette for tilsyn. 

9) Denne forordningen bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som de europeiske tilsynsmyndighetene 

(Den europeiske banktilsynsmyndighet, Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner og Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) har framlagt for Kommisjonen. 

10) De europeiske tilsynsmyndighetene har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i henholdsvis europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1), europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(2) og 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(3). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

I denne forordningen fastsettes 

a) kriterier for å fastslå under hvilke omstendigheter et sentralt kontaktpunkt i henhold til artikkel 45 nr. 9 i direktiv (EU) 

2015/849 bør utpekes, 

b) regler for sentrale kontaktpunkters funksjoner. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «vedkommende myndighet» myndigheten i en medlemsstat som har ansvar for å sikre at e-pengeutstedere og 

betalingstjenesteytere som er etablert på deres territorium i en annen form enn filialer, og hvis hovedkontor ligger i en 

annen medlemsstat, overholder kravene i direktiv (EU) 2015/849 slik de er innarbeidet i nasjonal lovgivning,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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2) «vertsstat» medlemsstaten på hvis territorium e-pengeutstedere og betalingstjenesteytere som har hovedkontor i en annen 

medlemsstat, er etablert i en annen form enn filialer, 

3) «e-pengeutstedere og betalingstjenesteytere» utstedere av elektroniske penger som definert i artikkel 2 nr. 3 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EU(1) og betalingstjenesteytere som definert i artikkel 4 nr. 9 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/64/EF(2). 

Artikkel 3 

Kriterier for utpeking av et sentralt kontaktpunkt 

1. Vertsstatene kan kreve at e-pengeutstedere og betalingstjenesteytere som har etablert virksomheter på deres territorium i 

en annen form enn filialer, og hvis hovedkontor ligger i en annen medlemsstat, skal utpeke et sentralt kontaktpunkt når ett eller 

flere av følgende kriterier er oppfylt: 

a) Antall slike virksomheter er minst 10. 

b) Det samlede beløpet for de elektroniske pengene som er distribuert og innløst, eller den samlede verdien av 

betalingstransaksjonene som er utført av virksomhetene, forventes å overstige 3 millioner euro per regnskapsår eller har 

oversteget 3 millioner euro i foregående regnskapsår. 

c) De opplysningene som er nødvendige for å vurdere om kriteriet i bokstav a) eller b) er oppfylt, gjøres ikke tilgjengelige for 

vertsstatens vedkommende myndighet på anmodning og til rett tid. 

2. Uten at det berører kriteriene fastsatt i nr. 1, kan vertsstatene kreve at visse kategorier av e-pengeutstedere og 

betalingstjenesteytere som har etablert virksomheter på deres territorium i en annen form enn filialer, og hvis hovedkontor 

ligger i en annen medlemsstat, skal utpeke et sentralt kontaktpunkt dersom dette kravet står i rimelig forhold til nivået på 

risikoen for hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme knyttet til driften av disse virksomhetene. 

3. Vertsstatene skal basere sin vurdering av nivået på risikoen for hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme 

knyttet til driften av disse virksomhetene på resultatene av risikovurderinger utført i samsvar med artikkel 6 nr. 1 og artikkel 7 

nr. 1 i direktiv (EU) 2015/849 og på andre troverdige og pålitelige kilder som de har tilgang til. Som del av denne vurderingen 

skal vertsstatene ta hensyn til minst følgende kriterier: 

a) Risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme knyttet til typene produkter og tjenestene som tilbys, og 

distribusjonskanalene som brukes. 

b) Risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme knyttet til typene kunder. 

c) Risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme knyttet til at virksomheten er basert på enkeltstående 

transaksjoner framfor forretningsforbindelser. 

d) Risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme knyttet til de landene og de geografiske områdene som 

betjenes. 

4. Uten at det berører kriteriene fastsatt i nr. 1 og 2, kan en vertsstat i unntakstilfeller gi vertsstatens vedkommende 

myndighet fullmakt til å kreve at en e-pengeutsteder eller betalingstjenesteyter som har virksomheter på vertsstatens territorium 

i en annen form enn filialer, og hvis hovedkontor ligger i en annen medlemsstat, skal utpeke et sentralt kontaktpunkt, forutsatt 

at vertsstaten har rimelig grunn til å tro at driften av virksomhetene til e-pengeutstederen eller betalingstjenesteyteren utgjør en 

høy risiko for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EU av 16. september 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet som e-pengeforetak og 

om tilsyn med slik virksomhet, om endring av direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og om oppheving av direktiv 2000/46/EF (EUT L 267 

av 10.10.2009, s. 7). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/64/EF av 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked og om endring av direktiv 

97/7/EF, 2002/65/EF, 2005/60/EF og 2006/48/EF samt oppheving av direktiv 97/5/EF (EUT L 319 av 5.12.2007, s. 1). 
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Artikkel 4 

Sikring av at AML/CFT-reglene overholdes 

Det sentrale kontaktpunktet skal sikre at virksomheter som angitt i artikkel 45 nr. 9 i direktiv (EU) 2015/849 overholder 

vertsstatens AML/CFT-regler. For dette formål skal det sentrale kontaktpunktet 

a) legge til rette for utvikling og gjennomføring av AML/CFT-retningslinjer og -framgangsmåter i henhold til artikkel 8 nr. 3 

og 4 i direktiv (EU) 2015/849 ved å informere den utpekende e-pengeutstederen eller betalingstjenesteyteren om 

AML/CFT-kravene som gjelder i vertsstaten, 

b) overvåke, på vegne av den utpekende e-pengeutstederen eller betalingstjenesteyteren, at disse virksomhetene faktisk 

overholder de AML/CFT-kravene som gjelder i vertsstaten, samt de retningslinjene, kontrollene og framgangsmåtene som 

den utpekende e-pengeutstederen eller betalingstjenesteyteren har vedtatt i henhold til artikkel 8 nr. 3 og 4 i direktiv (EU) 

2015/849, 

c) underrette hovedkontoret til den utpekende e-pengeutstederen eller betalingstjenesteyteren om eventuelle overtredelser eller 

etterlevelsesproblemer i disse virksomhetene, herunder alle opplysninger som kan påvirke virksomhetens evne til effektivt 

å overholde den utpekende e-pengeutstederens eller betalingstjenesteyterens AML/CFT-retningslinjer og -framgangsmåter, 

eller som på annen måte kan påvirke den utpekende e-pengeutstederens eller betalingstjenesteyterens risikovurdering, 

d) sikre, på vegne av den utpekende e-pengeutstederen eller betalingstjenesteyteren, at det treffes korrigerende tiltak i tilfeller 

der disse virksomhetene ikke overholder, eller er i fare for ikke å overholde, gjeldende AML/CFT-regler, 

e) sikre, på vegne av den utpekende e-pengeutstederen eller betalingstjenesteyteren, at disse virksomhetene og deres personale 

deltar i opplæringsprogrammer nevnt i artikkel 46 nr. 1 i direktiv (EU) 2015/849, 

f) representere den utpekende e-pengeutstederen eller betalingstjenesteyteren i dens kommunikasjon med vedkommende 

myndigheter og vertsstatens enhet for finansiell etterretning. 

Artikkel 5 

Tilrettelegging av tilsyn som utføres av vertsstatens vedkommende myndigheter 

Det sentrale kontaktpunktet skal legge til rette for det tilsynet som vertsstatens vedkommende myndigheter skal føre med 

virksomheter som angitt i artikkel 45 nr. 9 i direktiv (EU) 2015/849. For dette formål skal det sentrale kontaktpunktet, på vegne 

av den utpekende e-pengeutstederen eller betalingstjenesteyteren, 

a) representere den utpekende e-pengeutstederen eller betalingstjenesteyteren i dens kommunikasjon med vedkommende 

myndigheter, 

b) få tilgang til opplysninger som disse virksomhetene innehar, 

c) svare på enhver anmodning fra vedkommende myndigheter knyttet til aktiviteten til disse virksomhetene, gi vedkommende 

myndigheter relevante opplysninger som innehas av den utpekende e-pengeutstederen eller betalingstjenesteyteren og disse 

virksomhetene, og eventuelt regelmessig rapportere, 

d) legge til rette for stedlige tilsyn av disse virksomhetene dersom vedkommende myndigheter krever det. 

Artikkel 6 

Ytterligere funksjoner som ivaretas av sentrale kontaktpunkter 

1. I tillegg til funksjonene angitt i artikkel 4 og 5 kan vertsstatene kreve at sentrale kontaktpunkter skal utføre, på vegne av 

den utpekende e-pengeutstederen eller betalingstjenesteyteren, én eller flere av følgende funksjoner: 

a) Sende inn rapporter i henhold til artikkel 33 nr. 1 i direktiv (EU) 2015/849, som innarbeidet i vertsstatens nasjonale 

lovgivning. 

b) Svare på enhver anmodning fra enheten for finansiell etterretning angående aktiviteten til virksomheter som angitt i artikkel 

45 nr. 9 i direktiv (EU) 2015/849, og gi enheten for finansiell etterretning relevante opplysninger knyttet til slike 

virksomheter. 
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c) Granske transaksjoner for å identifisere mistenkelige transaksjoner der det er relevant, i lys av størrelsen på og 

kompleksiteten til aktiviteten til e-pengeutstederen eller betalingstjenesteyteren i vertsstaten. 

2. Vertsstatene kan kreve at sentrale kontaktpunkter skal utføre én eller flere av de ytterligere funksjonene angitt i nr. 1 

dersom disse ytterligere funksjonene står i rimelig forhold til det samlede nivået på risikoen for hvitvasking av penger og 

finansiering av terrorisme knyttet til driften av de betalingstjenesteyterne og e-pengeutstederne som har etablert virksomheter 

på deres territorium i en annen form enn filialer. 

3. Vertsstatene skal basere sin vurdering av nivået på risikoen for hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme 

knyttet til driften av slike virksomheter på resultatene av risikovurderinger utført i samsvar med artikkel 6 nr. 1 og artikkel 7 

nr. 1 i direktiv (EU) 2015/849, artikkel 3 nr. 2 i denne forordningen, dersom det er relevant, og på andre troverdige og pålitelige 

kilder som de har tilgang til. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 7. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/758 

av 31. januar 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for de tiltakene som kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner som et minstekrav skal 

iverksette, samt typen ytterligere tiltak som de skal treffe, for å redusere risikoen for hvitvasking av penger 

og finansiering av terrorisme i visse tredjestater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 av 20. mai 2015 om tiltak for å hindre at finanssystemet 

brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF og kommisjonsdirektiv 2006/70/EF(1), særlig 

artikkel 45 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner er pålagt å identifisere, vurdere og håndtere den risikoen for hvitvasking av 

penger og finansiering av terrorisme som de er eksponert for, særlig dersom de har opprettet filialer eller majoritetseide 

datterforetak i tredjestater eller vurderer å etablere filialer eller majoritetseide datterforetak i tredjestater. Direktiv (EU) 

2015/849 fastsetter derfor standarder for effektiv vurdering og håndtering av risikoen for hvitvasking av penger og 

finansiering av terrorisme på konsernnivå. 

2) En konsekvent gjennomføring av konsernfelles retningslinjer og framgangsmåter for bekjempelse av hvitvasking av 

penger og finansiering av terrorisme er avgjørende for å sikre en robust og effektiv håndtering av risikoen for 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme innenfor konsernet. 

3) Det er imidlertid situasjoner der et konsern har filialer eller majoritetseide datterforetak i en tredjestat der lovgivningen 

ikke tillater gjennomføring av konsernfelles retningslinjer og framgangsmåter for bekjempelse av hvitvasking av penger 

og finansiering av terrorisme. Dette kan for eksempel være tilfellet dersom tredjestatens lovgivning om vern av 

personopplysninger eller bankers taushetsplikt begrenser konsernets mulighet til å få tilgang til, behandle eller utveksle 

opplysninger om kunder i filialer eller majoritetseide datterforetak i tredjestaten. 

4) Under slike omstendigheter og i situasjoner der vedkommende myndigheters mulighet til effektivt å føre tilsyn med 

konsernets overholdelse av kravene i direktiv (EU) 2015/849 er begrenset fordi vedkommende myndigheter ikke har 

tilgang til relevante opplysninger som innehas av filialer eller majoritetseide datterforetak i tredjestater, kreves det 

ytterligere retningslinjer og framgangsmåter for å håndtere risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av 

terrorisme på en effektiv måte. Disse ytterligere retningslinjene og framgangsmåtene kan omfatte innhenting av 

samtykke fra kunder, noe som kan bidra til å tilsidesette visse rettslige hindringer for gjennomføringen av konsernfelles 

retningslinjer og framgangsmåter for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme i tredjestater 

der andre alternativer er begrensede. 

5) Behovet for å sikre en enhetlig reaksjon på unionsplan mot rettslige hindringer for gjennomføring av konsernfelles 

retningslinjer og framgangsmåter berettiger innføringen av spesifikke tiltak som kreditt- og finansinstitusjoner som et 

minstekrav bør pålegges å treffe i slike situasjoner. Slike ytterligere retningslinjer og framgangsmåter bør imidlertid 

være risikobaserte. 

6) Kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner bør kunne dokumentere overfor sin vedkommende myndighet at de ytterligere 

tiltakene de har truffet, er hensiktsmessige i forhold til risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. 

Dersom vedkommende myndighet anser at de ytterligere tiltakene som en kredittinstitusjon eller finansinstitusjon har 

truffet, er utilstrekkelige til å håndtere denne risikoen, bør imidlertid vedkommende myndighet kunne pålegge 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 125 av 14.5.2019, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 133/2020 av 

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 141 av 5.6.2015, s. 73. 

2021/EØS/9/20 
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kredittinstitusjonen eller finansinstitusjonen å treffe særskilte tiltak for å sikre at kredittinstitusjonen eller 

finansinstitusjonen overholder sine forpliktelser knyttet til bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av 

terrorisme. 

7) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(2), europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1094/2010(3) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(4) gir henholdsvis Den europeiske 

banktilsynsmyndighet (EBA), Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner (EIOPA) og Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) fullmakt til å utstede felles retningslinjer for å sikre en 

felles, ensartet og konsekvent anvendelse av unionsretten. Ved overholdelsen av denne forordningen bør 

kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner ta hensyn til de felles retningslinjene utstedt i samsvar med artikkel 17 og 

artikkel 18 nr. 4 i direktiv (EU) 2015/849 om forenklet og utvidet kundekontroll og de faktorene som kreditt- og 

finansinstitusjoner bør ta hensyn til ved vurderingen av risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme 

knyttet til individuelle forretningsforbindelser og enkeltstående transaksjoner, og gjøre sitt ytterste for å overholde disse 

retningslinjene. 

8) Bestemmelsene i denne forordningen bør ikke berøre den plikten vedkommende myndigheter i hjemstaten har til å 

iverksette ytterligere tilsynstiltak i henhold til artikkel 45 nr. 5 i direktiv (EU) 2015/849 i tilfeller der anvendelsen av de 

ytterligere tiltakene fastsatt i denne forordningen viser seg å være utilstrekkelige. 

9) Bestemmelsene i denne forordningen bør heller ikke berøre de utvidede kundekontrolltiltakene som kredittinstitusjoner 

og finansinstitusjoner er pålagt/forpliktet til å treffe i forbindelse med fysiske personer eller juridiske enheter som er 

etablert i stater som Kommisjonen har identifisert som høyrisikostater i henhold til artikkel 9 i direktiv (EU) 2015/849. 

10) Kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner bør gis tilstrekkelig tid til å tilpasse sine retningslinjer og framgangsmåter til 

kravene i denne forordningen. For dette formålet er det hensiktsmessig at anvendelsen av denne forordningen utsettes 

med tre måneder fra datoen da den trer i kraft. 

11) Denne forordningen bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som de europeiske tilsynsmyndighetene 

(Den europeiske banktilsynsmyndighet, Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner og Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) har utarbeidet og framlagt for Kommisjonen. 

12) De europeiske tilsynsmyndighetene har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) 

nr. 1093/2010. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Denne forordningen fastsetter et sett med ytterligere tiltak, herunder et minstesett av tiltak, som kredittinstitusjoner og 

finansinstitusjoner skal treffe for å håndtere risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme på en effektiv måte 

dersom en tredjestats lovgivning ikke tillater gjennomføring av konsernfelles retningslinjer og framgangsmåter, som omhandlet 

i artikkel 45 nr. 1 og 3 i direktiv (EU) 2015/849, i filialer eller majoritetseide datterforetak som er del av konsernet og etablert i 

tredjestaten.  

  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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Artikkel 2 

Alminnelige forpliktelser for hver tredjestat 

For hver tredjestat der kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner har opprettet en filial eller er majoritetseier i et datterforetak, 

skal de minst 

a) vurdere risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme for konsernet, registrere denne vurderingen, holde 

den oppdatert og oppbevare den for å kunne dele den med sin vedkommende myndighet, 

b) sikre at risikoen nevnt i bokstav a) behørig gjenspeiles i deres konsernfelles retningslinjer og framgangsmåter for 

bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, 

c) innhente konsernledelsens godkjenning av risikovurderingen nevnt i bokstav a) og av de konsernfelles retningslinjene og 

framgangsmåtene for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme nevnt i bokstav b), 

d) gi relevante ansatte i tredjestaten målrettet opplæring og sikre at opplæringen er effektiv, slik at de kan identifisere 

risikoindikatorer for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. 

Artikkel 3 

Individuelle risikovurderinger 

1. Dersom tredjestatens lovgivning forbyr eller begrenser anvendelsen av retningslinjer og framgangsmåter som er 

nødvendige for å identifisere og i tilstrekkelig grad vurdere risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme 

knyttet til en forretningsforbindelse eller enkeltstående transaksjoner, som følge av begrensninger i tilgangen til relevante 

opplysninger om kunder og reelle eiere eller begrensninger i bruken av slike opplysninger for kundekontrollformål, skal 

kredittinstitusjoner eller finansinstitusjoner gjøre minst følgende: 

a) Underrette vedkommende myndighet i hjemstaten om følgende uten unødig opphold og under alle omstendigheter senest 

28 kalenderdager etter at tredjestaten er identifisert: 

i) Navnet på den berørte tredjestaten. 

ii) Hvordan gjennomføringen av tredjestatens lovgivning forbyr eller begrenser anvendelsen av retningslinjer og 

framgangsmåter som er nødvendige for å identifisere og vurdere risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av 

terrorisme knyttet til en kunde. 

b) Sikre at deres filialer eller majoritetseide datterforetak som er etablert i tredjestaten, fastslår om samtykke fra deres kunder 

og eventuelt deres kunders reelle eiere kan benyttes til rettslig å tilsidesette begrensningene eller forbudene nevnt i bokstav 

a) punkt ii). 

c) Sikre at deres filialer eller majoritetseide datterforetak som er etablert i tredjestaten, krever av sine kunder og eventuelt sine 

kunders reelle eiere at de gir sitt samtykke til å tilsidesette begrensningene eller forbudene nevnt i bokstav a) punkt ii) i den 

utstrekning dette er forenlig med tredjestatens lovgivning. 

2. Dersom samtykket nevnt i nr. 1 bokstav c) ikke er mulig, skal kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner treffe ytterligere 

tiltak i tillegg til sine standardtiltak for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme for å håndtere 

risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. 

Disse ytterligere tiltakene skal omfatte de ytterligere tiltakene angitt i artikkel 8 bokstav c) og ett eller flere av tiltakene angitt i 

bokstav a), b), d), e) og f) i nevnte artikkel. 

Dersom en kredittinstitusjon eller finansinstitusjon ikke kan håndtere risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av 

terrorisme på en effektiv måte ved å treffe tiltakene nevnt i nr. 1 og 2, skal den 

a) sikre at filialen eller det majoritetseide datterforetaket avslutter forretningsforbindelsen,  
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b) sikre at filialen eller det majoritetseide datterforetaket ikke utfører den enkeltstående transaksjonen, 

c) avvikle deler av eller hele virksomheten i filialen eller det majoritetseide datterforetaket som er etablert i tredjestaten. 

3. Kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner skal fastsette omfanget av de ytterligere tiltakene nevnt i nr. 2 og 3 på et 

risikobasert grunnlag og kunne dokumentere overfor sin vedkommende myndighet at de ytterligere tiltakene er hensiktsmessige 

i forhold til risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. 

Artikkel 4 

Utveksling og behandling av kundeopplysninger 

1. Dersom en tredjestats lovgivning forbyr eller begrenser utveksling eller behandling av kundeopplysninger for bekjempelse 

av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme innenfor konsernet, skal kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner gjøre 

minst følgende: 

a) Underrette vedkommende myndighet i hjemstaten om følgende uten unødig opphold og under alle omstendigheter senest 

28 dager etter at tredjestaten er identifisert: 

i) Navnet på den berørte tredjestaten. 

ii) Hvordan gjennomføringen av tredjestatens lovgivning forbyr eller begrenser utvekslingen eller behandlingen av 

kundeopplysninger for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. 

b) Sikre at deres filialer eller majoritetseide datterforetak som er etablert i tredjestaten, fastslår om samtykke fra deres kunder 

og eventuelt deres kunders reelle eiere kan benyttes til rettslig å tilsidesette begrensningene eller forbudene nevnt i bokstav 

a) punkt ii). 

c) Sikre at deres filialer eller majoritetseide datterforetak som er etablert i tredjestaten, krever av sine kunder og eventuelt sine 

kunders reelle eiere at de gir sitt samtykke til å tilsidesette begrensningene eller forbudene nevnt i bokstav a) punkt ii) i den 

utstrekning dette er forenlig med tredjestatens lovgivning. 

2. I tilfeller der samtykket nevnt i nr. 1 bokstav c) ikke er mulig, skal kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner treffe 

ytterligere tiltak i tillegg til sine standardtiltak for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme for å 

håndtere risikoen. Disse ytterligere tiltakene skal omfatte de ytterligere tiltakene angitt i artikkel 8 bokstav a) eller de ytterligere 

tiltakene angitt i bokstav c) i nevnte artikkel. Dersom risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme er 

tilstrekkelig høy til å kreve flere ytterligere tiltak, skal kreditt- og finansinstitusjoner treffe ett eller flere av de resterende 

ytterligere tiltakene angitt i artikkel 8 bokstav a)–c). 

3. Dersom en kredittinstitusjon eller finansinstitusjon ikke kan håndtere risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av 

terrorisme på en effektiv måte ved å treffe tiltakene nevnt i nr. 1 og 2, skal den avvikle deler av eller hele virksomheten i filialen 

eller det majoritetseide datterforetaket som er etablert i tredjestaten. 

4. Kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner skal fastsette omfanget av de ytterligere tiltakene nevnt i nr. 2 og 3 på et 

risikobasert grunnlag og kunne dokumentere overfor sin vedkommende myndighet at de ytterligere tiltakene er hensiktsmessige 

i forhold til risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. 

Artikkel 5 

Formidling av opplysninger om mistenkelige transaksjoner 

1. Dersom tredjestatens lovgivning forbyr eller begrenser utveksling av opplysningene nevnt i artikkel 33 nr. 1 i direktiv 

(EU) 2015/849 mellom filialer og majoritetseide datterforetak etablert i tredjestaten og andre enheter i konsernet, skal 

kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner gjøre minst følgende: 

a) Underrette vedkommende myndighet i hjemstaten om følgende uten unødig opphold og under alle omstendigheter senest 

28 dager etter at tredjestaten er identifisert: 

i) Navnet på den berørte tredjestaten. 

ii) Hvordan gjennomføringen av tredjestatens lovgivning forbyr eller begrenser utvekslingen med andre enheter i 

konsernet eller behandlingen av innholdet i opplysningene som er nevnt i artikkel 33 nr. 1 i direktiv (EU) 2015/849, og 

som er identifisert av en filial eller et majoritetseid datterforetak etablert i en tredjestat.  
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b) Kreve at filialen eller det majoritetseide datterforetaket gir relevante opplysninger til kredittinstitusjonens eller 

finansinstitusjonens øverste ledelse slik at den kan vurdere risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme 

knyttet til filialens eller det majoritetseide datterforetakets virksomhet, og hvilken virkning dette har på konsernet, for 

eksempel 

i) antall mistenkelige transaksjoner som rapporteres innenfor et bestemt tidsrom, 

ii) aggregerte statistiske opplysninger som gir en oversikt over de omstendighetene som førte til mistanken. 

2. Kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner skal treffe ytterligere tiltak i tillegg til sine standardtiltak for bekjempelse av 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme og tiltakene nevnt i nr. 1 for å håndtere risikoen. 

Disse ytterligere tiltakene skal omfatte ett eller flere av de ytterligere tiltakene angitt i artikkel 8 bokstav a)–c) og g)–i). 

3. Dersom kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner ikke kan håndtere risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av 

terrorisme på en effektiv måte ved å treffe tiltakene nevnt i nr. 1 og 2, skal de avvikle deler av eller hele virksomheten i filialen 

eller det majoritetseide datterforetaket som er etablert i tredjestaten. 

4. Kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner skal fastsette omfanget av de ytterligere tiltakene nevnt i nr. 2 og 3 på et 

risikobasert grunnlag og kunne dokumentere overfor sin vedkommende myndighet at de ytterligere tiltakene er hensiktsmessige 

i forhold til risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. 

Artikkel 6 

Overføring av kundeopplysninger til medlemsstater 

Dersom tredjestatens lovgivning forbyr eller begrenser overføringen av opplysninger om kunder i en filial eller et majoritetseid 

datterforetak etablert i en tredjestat til en medlemsstat i forbindelse med tilsyn for bekjempelse av hvitvasking av penger og 

finansiering av terrorisme, skal kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner gjøre minst følgende: 

a) Underrette vedkommende myndighet i hjemstaten om følgende uten unødig opphold og under alle omstendigheter senest 

28 kalenderdager etter at tredjestaten er identifisert: 

i) Navnet på den berørte tredjestaten. 

ii) Hvordan gjennomføringen av tredjestatens lovgivning forbyr eller begrenser overføringen av opplysninger om kunder i 

forbindelse med tilsyn for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. 

b) Foreta utvidede gjennomgåelser, herunder, dersom dette står i forhold til risikoen for hvitvasking av penger og finansiering 

av terrorisme knyttet til virksomheten i filialen eller det majoritetseide datterforetaket etablert i tredjestaten, stedlig kontroll 

eller uavhengige revisjoner, for å forsikre seg om at filialen eller det majoritetseide datterforetaket gjennomfører de 

konsernfelles retningslinjene og framgangsmåtene på en effektiv måte, og at filialen eller det majoritetseide datterforetaket i 

tilstrekkelig grad identifiserer, vurderer og håndterer risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. 

c) På anmodning framlegge resultatet av gjennomgåelsene nevnt i bokstav b) for vedkommende myndighet i hjemstaten. 

d) Kreve at filialen eller det majoritetseide datterforetaket etablert i tredjestaten regelmessig gir relevante opplysninger til 

kredittinstitusjonens eller finansinstitusjonens øverste ledelse, herunder minst følgende: 

i) Antall høyrisikokunder og aggregerte statistiske opplysninger som gir en oversikt over årsakene til at kunder er blitt 

klassifisert som høyrisikokunder, for eksempel status som politisk utsatt person. 

ii) Antall mistenkelige transaksjoner som er identifisert og rapportert, og aggregerte statistiske opplysninger som gir en 

oversikt over de omstendighetene som førte til mistanken. 

e) På anmodning gjøre opplysningene nevnt i bokstav d) tilgjengelig for vedkommende myndighet i hjemstaten.  
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Artikkel 7 

Oppbevaring av dokumenter 

1. Dersom tredjestatens lovgivning forbyr eller begrenser anvendelsen av tiltak for oppbevaring av dokumenter tilsvarende 

dem som er angitt i kapittel V i direktiv (EU) 2015/849, skal kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner gjøre minst følgende: 

a) Underrette vedkommende myndighet i hjemstaten om følgende uten unødig opphold og under alle omstendigheter senest 

28 dager etter at tredjestaten er identifisert: 

i) Navnet på den berørte tredjestaten. 

ii) Hvordan gjennomføringen av tredjestatens lovgivning forbyr eller begrenser anvendelsen av tiltak for oppbevaring av 

dokumenter tilsvarende dem som er angitt i direktiv (EU) 2015/849. 

b) Fastslå om samtykke fra kunden og eventuelt dens reelle eier kan benyttes til rettslig å tilsidesette begrensninger eller 

forbud nevnt i bokstav a) punkt ii). 

c) Sikre at deres filialer eller majoritetseide datterforetak som er etablert i tredjestaten, krever av sine kunder og eventuelt sine 

kunders reelle eiere at de gir sitt samtykke til å tilsidesette begrensningene eller forbudene nevnt i bokstav a) punkt ii) i den 

utstrekning dette er forenlig med tredjestatens lovgivning. 

2. I tilfeller der samtykket nevnt i nr. 1 bokstav c) ikke er mulig, skal kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner treffe 

ytterligere tiltak i tillegg til sine standardtiltak for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme og 

tiltakene nevnt i nr. 1 for å håndtere risikoen. Disse ytterligere tiltakene skal omfatte ett eller flere av de ytterligere tiltakene 

angitt i artikkel 8 bokstav a)–c) og j). 

3. Kreditt- og finansinstitusjoner skal fastsette omfanget av de ytterligere tiltakene nevnt i nr. 2 på et risikobasert grunnlag 

og kunne dokumentere overfor sin vedkommende myndighet at de ytterligere tiltakene er hensiktsmessige i forhold til risikoen 

for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. 

Artikkel 8 

Ytterligere tiltak 

Kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner skal treffe følgende ytterligere tiltak i henhold til henholdsvis artikkel 3 nr. 2, artikkel 

4 nr. 2, artikkel 5 nr. 2 og artikkel 7 nr. 2: 

a) Sikre at deres filialer eller majoritetseide datterforetak som er etablert i tredjestaten, begrenser arten og typen av finansielle 

produkter og tjenester som tilbys av filialen eller det majoritetseide datterforetaket i tredjestaten, til slike som utgjør en lav 

risiko for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme og har liten innvirkning på konsernets risikoeksponering. 

b) Sikre at andre enheter i samme konsern ikke støtter seg til kundekontrolltiltak utført av en filial eller et majoritetseid 

datterforetak etablert i tredjestaten, men i stedet utfører kundekontroll av alle kunder i en filial eller et majoritetseid 

datterforetak etablert i tredjestaten som ønsker å benytte produkter eller tjenester fra disse andre enhetene i samme konsern, 

også dersom vilkårene i artikkel 28 i direktiv (EU) 2015/849 er oppfylt. 

c) Foreta utvidede gjennomgåelser, herunder, dersom dette står i forhold til risikoen for hvitvasking av penger og finansiering 

av terrorisme knyttet til virksomheten i filialen eller det majoritetseide datterforetaket etablert i tredjestaten, stedlig kontroll 

eller uavhengige revisjoner, for å forsikre seg om at filialen eller det majoritetseide datterforetaket på en effektiv måte 

identifiserer, vurderer og håndterer risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. 

d) Sikre at deres filialer eller majoritetseide datterforetak som er etablert i tredjestaten, ber om godkjenning fra kreditt-

institusjonens eller finansinstitusjonens øverste ledelse for å etablere og opprettholde forretningsforbindelser som medfører 

høyere risiko, eller for å gjennomføre en enkeltstående transaksjon som medfører høyere risiko. 

e) Sikre at deres filialer eller majoritetseide datterforetak som er etablert i tredjestaten, fastslår kilden til og eventuelt målet for 

midler som skal benyttes i forretningsforbindelsen eller den enkeltstående transaksjonen. 
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f) Sikre at deres filialer eller majoritetseide datterforetak som er etablert i tredjestaten, gjennomfører løpende utvidet 

overvåking av forretningsforbindelsen, herunder utvidet transaksjonsovervåking, inntil filialene eller de majoritetseide 

datterforetakene er rimelig sikre på at de forstår risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme knyttet til 

forretningsforbindelsen. 

g) Sikre at deres filialer eller majoritetseide datterforetak som er etablert i tredjestaten, formidler til kredittinstitusjonen eller 

finansinstitusjonen opplysninger som ligger til grunn for rapporter om mistenkelige transaksjoner, og som førte til 

kunnskap om, mistanke om eller rimelig grunn til mistanke om at hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme ble 

forsøkt eller hadde forekommet, for eksempel faktaopplysninger, transaksjoner, omstendigheter og dokumenter som 

mistanken bygger på, herunder personopplysninger, i den utstrekning dette er mulig i henhold til tredjestatens lovgivning. 

h) Gjennomføre løpende utvidet overvåking av alle kunder og eventuelt de reelle eierne av kunder i en filial eller et 

majoritetseid datterforetak som er etablert i tredjestaten, som er kjent for å ha vært gjenstand for rapporter om mistenkelige 

transaksjoner fra andre enheter i samme konsern. 

i) Sikre at deres filialer eller majoritetseide datterforetak som er etablert i tredjestaten, har innført effektive systemer og 

kontroller for å identifisere og rapportere mistenkelige transaksjoner. 

j) Sikre at deres filialer eller majoritetseide datterforetak som er etablert i tredjestaten, holder risikoprofilen til og 

kundekontrollopplysningene om en kunde i en filial eller et majoritetseid datterforetak som er etablert i tredjestaten, 

oppdatert og oppbevarer opplysningene sikkert så lenge dette er juridisk mulig, og under alle omstendigheter minst så lenge 

forretningsforbindelsen varer. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 3. september 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 31. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1269 

av fredag 26. juli 2019 

om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/287/EU om fastsettelse av kriterier for opprettelse og evaluering av 

europeiske referansenettverk og deres medlemmer og for å lette utveksling av opplysninger og sakkunnskap om 

opprettelse og evaluering av slike nettverk(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/24/EU av 9. mars 2011 om anvendelse av pasientrettigheter ved 

helsetjenester over landegrensene(1), særlig artikkel 12 nr. 4 bokstav b) og c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/287/EU(2) fastsettes kriterier for opprettelse og evaluering av 

europeiske referansenettverk og deres medlemmer og for å lette utveksling av opplysninger og sakkunnskap om 

opprettelse og evaluering av slike nettverk. I artikkel 6 i nevnte beslutning oppfordres medlemsstatene til å opprette et 

styre av medlemsstater som skal treffe beslutninger om å godkjenne eller avvise forslag til nettverk, medlemskap i disse 

og opphør av et nettverk. Medlemsstatene opprettet styret av medlemsstater, som deretter godkjente 23 europeiske 

referansenettverk i desember 2016, og ett i februar 2017. Alle nettverk innledet sin virksomhet i 2017. 

2) For å øke effektiviteten til de europeiske referansenettverkene bør styret av medlemsstater bli et forum for utveksling av 

opplysninger og sakkunnskap for å styre utviklingen av europeiske referansenettverk, gi veiledning til nettverkene og til 

medlemsstatene og gi Kommisjonen råd i spørsmål som gjelder opprettelse av nettverkene. For å fremme utvekslingen 

av erfaringer og legge til rette for en prosess som er i tråd med annen utveksling av helseopplysninger over 

landegrensene, bør styret planlegge et tett samarbeid med nettverket for e-helsetjenester for, når det er mulig, å utarbeide 

felles metoder, datastrukturer og retningslinjer som sikrer åpen tilgang til ulike tjenester og effektiviserer reglene for 

helsetjenesteytere. Styret bør også fremme diskusjoner med andre relevante EU-fora (for eksempel styringsgruppen for 

helsefremming, sykdomsforebygging og håndtering av ikke-smittsomme sykdommer) på områder av felles interesse. 

3) De aktuelle erfaringene med de 24 eksisterende europeiske referansenettverkene har vist at for å sikre at hvert nettverk 

fungerer effektivt, bør dets medlemmer ha et tett samarbeid når de utfører sine oppgaver, for eksempel utveksler 

helseopplysninger om pasienters diagnoser og behandling på en effektiv og sikker måte, som bidrar til vitenskapelig 

forskning og utvikling av medisinske retningslinjer. Et tett samarbeid krever gjensidig tillit mellom medlemmene i hvert 

nettverk og gjensidig anerkjennelse, særlig av deres sakkunnskap og kompetanse, av kvaliteten på deres kliniske 

behandling samt av deres særlige ressurser med hensyn til personale, infrastruktur og utstyr som fastsatt i nr. 2 i vedlegg 

II til delegert kommisjonsbeslutning 2014/286/EU(3). 

4) Gjensidig tillit og anerkjennelse fra fagfeller er også viktig når helsetjenesteytere ønsker å delta i et eksisterende 

nettverk, da dette sikrer de rette forutsetningene for framtidig samarbeid innenfor nettverket. Når en søknad om 

medlemskap vurderes av et uavhengig vurderingsorgan som er utpekt av Kommisjonen, bør en slik søknad derfor 

ledsages av en positiv uttalelse fra styret for det nettverket som helsetjenesteyteren ønsker å delta i, etter en 

fagfellevurdering utført av nettverket på grunnlag av kriteriene og vilkårene angitt i nr. 2 i vedlegg II til delegert 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 200 av 29.7.2019, s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 134/2020 av 

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Generelle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 45. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/287/EU av 10. mars 2014 om fastsettelse av kriterier for opprettelse og evaluering av 

europeiske referansenettverk og deres medlemmer og for å lette utveksling av opplysninger og sakkunnskap om opprettelse og evaluering 

av slike nettverk (EUT L 147 av 17.5.2014, s. 79). 

(3) Delegert kommisjonsbeslutning 2014/286/EU av 10. mars 2014 om fastsettelse av kriterier og vilkår som må oppfylles av europeiske 

referansenettverk og helsetjenesteytere som ønsker å delta i et europeisk referansenettverk (EUT L 147 av 17.5.2014, s. 71). 
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beslutning 2014/286/EU. For å gi helsetjenesteyteren mulighet til å uttrykke sine synspunkter på uttalelsen fra styret for 

nettverket, bør helsetjenesteyteren kunne framlegge merknader til utkastet til uttalelse innen en måned fra datoen for 

mottak av nevnte uttalelse. 

5) Det bør fastsettes rimelige frister for nettverksstyret med hensyn til utkastet til uttalelse og den endelige uttalelsen. 

Fristen for den endelige uttalelsen bør derfor i prinsippet være fire måneder. Dersom helsetjenesteyteren imidlertid 

framlegger merknader til nettverksstyrets utkast til uttalelse, bør fristen på fire måneder for å avgi den endelige 

uttalelsen forlenges med én måned, slik at nettverksstyret kan ta de mottatte merknadene i betraktning. Dersom 

nettverksstyret unnlater å sende utkastet til uttalelse eller ikke avgir sin endelige uttalelse innen fristene angitt over, skal 

den endelige uttalelsen av hensyn til rettssikkerheten anses som positiv. 

6) Dersom styret for det nettverket som helsetjenesteyteren ønsker å delta i, avgir en negativ uttalelse om søknaden om 

medlemskap, samtidig som det har mottatt en godkjenning i form av en skriftlig erklæring fra medlemsstaten der 

helsetjenesteyteren er etablert, bør medlemsstaten der tjenesteyteren er etablert, ha mulighet til å anmode om at styret 

for medlemsstaten, på grunnlag av kriteriene og vilkårene fastsatt i nr. 2 i vedlegg II til delegert beslutning 

2014/286/EU, beslutter om søknaden likevel kan framlegges for Kommisjonen. 

7) For å støtte helsepersonell i de europeiske referansenettverkene i fjernsamarbeid om diagnostisering og behandling av 

pasienter med komplekse sykdommer eller tilstander som er sjeldne eller har lav prevalens, på tvers av nasjonale grenser 

og for å fremme vitenskapelig forskning på slike sykdommer eller tilstander, har Kommisjonen utviklet et system for 

klinisk pasientstyring (heretter kalt «CPMS») for europeiske referansenettverk, for å lette opprettelsen av de europeiske 

referansenettverkene som fastsatt i artikkel 12 nr. 4 bokstav c) i direktiv 2011/24/EU og deres virkemåte. 

8) CPMS bør bestå av en felles infrastruktur for helsepersonell, slik at de kan samarbeide innenfor de europeiske 

referansenettverkene om diagnostisering og behandling av pasienter med komplekse sykdommer eller tilstander som er 

sjeldne eller har lav prevalens. Det bør stille til rådighet hjelpemidler slik at utveksling av opplysninger og sakkunnskap 

om slike sykdommer kan finne sted innenfor de europeiske referansenettverkene på en så effektiv måte som mulig. 

9) CPMS bør derfor bestå av en sikker IT-infrastruktur som omfatter et felles grensesnitt der helsetjenesteytere som er 

medlemmer av de europeiske referansenettverkene, tilknyttede partnere(4) eller gjestebrukere («helsetjenesteytere som 

har rett til å ha tilgang til CPMS») kan utveksle opplysninger innenfor nettverkene om de berørte pasientene, med det 

formål å lette deres tilgang til sikre helsetjenester av høy kvalitet, og fremme effektivt samarbeid om helsetjenester 

mellom medlemsstater ved å lette utvekslingen av relevante opplysninger. 

10) For å sikre samsvar med reglene for vern av personopplysninger og sikre at det brukes et effektivt og sikkert miljø for 

utveksling av pasienters personopplysninger mellom helsetjenesteytere innenfor de europeiske referansenettverkene for 

de formålene som er angitt i artikkel 12 nr. 2 i direktiv 2011/24/EU, bør slik utveksling finne sted bare etter uttrykkelig 

samtykke fra pasientene, og bare gjennom CPMS. Helsetjenesteyterne har ansvar for å ivareta sikkerheten for dataene 

de behandler utenfor CPMS, med henblikk på å legge dem inn i CPMS samt for de dataene som ikke legges inn i 

CPMS, men som de behandler i forbindelse med CPMS (f.eks. samtykkeskjemaer), eller for data som de laster ned fra 

CPMS og behandler utenfor CPMS. 

11) CPMS behandler sensitive opplysninger om pasienter som lider av komplekse sykdommer som er sjeldne eller har lav 

prevalens. Disse opplysningene behandles utelukkende for å lette diagnostisering og behandling av pasienter, for å 

kunne legge dem inn i relevante registre eller andre databaser for komplekse sykdommer som er sjeldne og har lav 

prevalens, som benyttes til vitenskapelig forskning, for kliniske eller helsepolitiske formål og til å kontakte potensielle 

deltakere i vitenskapelige forskningsinitiativer. Helsetjenesteytere innenfor de europeiske referansenettverkene bør 

kunne behandle pasientopplysninger i CPMS når de har innhentet spesifikt, informert og frivillig samtykke fra pasienten 

til tre mulige bruksområder for disse opplysningene (medisinsk vurdering av journalen for å få råd om diagnostisering 

og behandling, innlegging av data i registre over sjeldne sykdommer eller andre databaser for komplekse sykdommer 

som er sjeldne og har lav prevalens, og muligheten for kontakt med pasientene med tanke på deltakelse i vitenskapelige 

forskningsinitiativer). Dette samtykket bør innhentes separat for hvert av disse tre formålene. Denne beslutningen bør 

fastslå formålene og sikkerhetstiltakene for behandling av slike opplysninger i CPMS. Kommisjonen bør særlig fastsette 

de generelle funksjonene i CPMS for hvert nettverk, levere og vedlikeholde den sikre IT-infrastrukturen som kreves for 

dette formålet og sikre at det fungerer teknisk og er sikkert. I tråd med prinsippet om begrensning av opplysninger bør 

  

(4) Som nevnt i betraktning 14 og nr. 7 bokstav c) i vedlegg I til delegert beslutning 2014/286/EU og i erklæringen fra styret av medlemsstater 

av 10. oktober 2017, som er tilgjengelig på https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/boms_affiliated_partners_en.pdf 
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Kommisjonen bare behandle personopplysninger som er strengt nødvendige for å sikre forvaltningen av CPMS for hvert 

enkelt nettverk, og bør derfor ikke ha tilgang til pasienters helseopplysninger som utveksles i de europeiske 

referansenettverkene, med mindre det er strengt nødvendig for at den skal kunne oppfylle sine forpliktelser som felles 

behandlingsansvarlig. 

12) Denne gjennomføringsbeslutningen bør få anvendelse bare på behandling av personopplysninger som foregår i CPMS, 

særlig kontaktopplysninger og helseopplysninger innenfor de europeiske referansenettverkene. 

13) I henhold til artikkel 26 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679(5) og artikkel 28 i europaparlaments og 

rådsforordning (EU) 2018/1725(6) skal de felles behandlingsansvarlige for personopplysninger være forpliktet til, på en 

åpen måte, å fastsette sitt respektive ansvar for å overholde forpliktelsene i henhold til disse forordningene. Disse 

bestemmelsene gir også mulighet for å få dette ansvaret fastsatt i unionsretten eller medlemsstatens nasjonale rett som 

de behandlingsansvarlige er underlagt. 

14) Gjennomføringsbeslutning 2014/287/EU bør derfor endres. 

15) EUs datatilsyn er blitt rådspurt i samsvar med artikkel 42 nr. 1 i forordning (EF) nr. 2018/1725 og avga uttalelse 

13. september 2018. 

16) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i direktiv 

2011/24/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsbeslutning 2014/287/EU gjøres følgende endringer: 

1) Ny artikkel 1a skal lyde: 

«Artikkel 1a 

Definisjoner 

I denne gjennomføringsbeslutning menes med 

a) «koordinator for europeisk referansenettverk» personen som er utpekt som koordinator for nettverket av det 

medlemmet av et europeiske referansenettverk som er utpekt som koordinerende medlem som nevnt i betraktning 3 og 

artikkel 4 i delegert beslutning 2014/286/EU, 

b) «nettverksstyre» et organ som har ansvar for styringen av nettverket, som består av representanter fra hvert medlem av 

nettverket som nevnt i betraktning 3 og nr. 1 bokstav b) punkt ii) i vedlegg I til delegert beslutning 2014/286/EU, 

c) «tilknyttet partner» (assosiert nasjonalt senter, samarbeidende nasjonalt senter og nasjonal samordningssentral) som 

nevnt i betraktning 14 og nr. 7 bokstav c) i vedlegg I til delegert beslutning 2014/286/EU og i erklæringen fra styret av 

medlemsstater 10. oktober 2017, 

d) «gjestebruker» en helsetjenesteyter som ikke er medlem eller tilknyttet partner, og som etter godkjenning fra 

vedkommende koordinator for det europeiske referansenettverket har rett til, i et begrenset tidsrom, å registrere 

pasienter i CPMS og delta i panelet som gjelder denne pasienten eller delta i et bestemt panel som sakkyndig.» 

2) I artikkel 8 skal nytt nr. 4, 5 og 6 lyde: 

«4. Dersom Kommisjonen konkluderer med at kravene i artikkel 8 nr. 2 og 3 er oppfylt, skal styret for det nettverket som 

helsetjenesteyteren ønsker å bli medlem av, avgi en uttalelse om søknaden om medlemskap etter en fagfellevurdering utført 

av nettverket på grunnlag av kriteriene og vilkårene angitt i nr. 2 i vedlegg II til delegert beslutning 2014/286/EU.  

  

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

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

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

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

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

forordning (EF) nr. 45/2001 og beslutning nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 av 21.11.2018, s. 39). 
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5. Før nettverksstyret avgir uttalelsen nevnt i nr. 4 og innen tre måneder etter at Kommisjonen har bekreftet at kravene i 

artikkel 8 nr. 2 og 3 er oppfylt, skal nettverksstyret sende et utkast til uttalelse til den helsetjenesteyteren som søker, som 

kan formidle sine merknader til nettverket innen to måneder etter mottak av utkastet til uttalelse. Dersom nettverksstyret 

ikke mottar merknader til dette utkastet, skal det innen fire måneder etter at Kommisjonen har bekreftet at kravene i artikkel 

8 nr. 2 og 3 er oppfylt, avgi en endelig uttalelse om søknaden om medlemskap. 

Dersom nettverksstyret mottar merknader, forlenges fristen for å avgi endelig uttalelse til fem måneder etter at 

Kommisjonen har bekreftet at kravene i artikkel 8 nr. 2 og 3 er oppfylt. Når nettverksstyret mottar merknader, skal det 

endre sin uttalelse og redegjøre for om merknadene gir grunn til en endring i dets vurdering. Dersom nettverksstyret 

unnlater å sende utkastet til uttalelse eller ikke avgir sin endelige uttalelse innen fristene angitt over, skal den endelige 

uttalelsen anses som positiv. 

6. Dersom nettverksstyret avgir en negativ uttalelse, kan styret av medlemsstater på anmodning fra medlemsstaten der 

tjenesteyteren er etablert, avgi en positiv uttalelse etter å ha revurdert søknaden på grunnlag av kriteriene og vilkårene angitt 

i nr. 2 i vedlegg II til delegert beslutning 2014/286/EU. Denne positive uttalelsen skal ledsage søknaden.» 

3) I artikkel 9 skal nr. 1 lyde: 

«1. Dersom en positiv uttalelse er avgitt i samsvar med artikkel 8 nr. 5 eller 6, skal Kommisjonen utpeke et organ som 

skal vurdere den søknaden om medlemskap som den ledsager.» 

4) I kapittel IV skal ny artikkel 15a lyde: 

«Artikkel 15a 

Utveksling av opplysninger og sakkunnskap blant medlemsstatene 

Medlemsstatene oppfordres til å utveksle opplysninger og sakkunnskap i styret av medlemsstater for å styre utviklingen av 

europeiske referansenettverk, gi veiledning til nettverkene og til medlemsstatene og gi Kommisjonen råd i spørsmål som 

gjelder opprettelse av nettverkene.» 

5) Ny artikkel 16a skal lyde: 

«Artikkel 16a 

Systemet for klinisk pasientstyring 

1. Det opprettes herved et system for klinisk pasientstyring (CPMS – Clinical Patient Management System) for 

elektronisk utveksling av personopplysninger mellom helsetjenesteytere som har rett til tilgang til CPMS innenfor de 

europeiske referansenettverkene. 

2. CPMS skal bestå av et sikkert IT-verktøy som Kommisjonen stiller til rådighet for å dele og lagre pasientopplysninger 

og for rettidig kommunikasjon i sanntid av pasientsaker innenfor de europeiske referansenettverkene. 

3. Det skal blant annet omfatte en framviser for medisinske bilder, datarapporteringskapasitet, brukerdefinerte datasett 

og det skal gi tilstrekkelige garantier for vern av personopplysninger i samsvar med vedlegg I.» 

6) Ny artikkel 16b skal lyde: 

«Artikkel 16b 

Personopplysninger som behandles i CPMS 

1. Pasientenes personopplysninger, som består av navn, kjønn, fødselsdato og fødested samt andre personopplysninger 

som er nødvendige for diagnostisering og behandling, skal utveksles og behandles i de europeiske referansenettverkene 

utelukkende gjennom CPMS. Denne behandlingen skal begrenses til formål som gjelder å lette samarbeidet om den 

medisinske vurderingen av en pasientjournal for diagnostisering og behandling, innlegging av data i registre og andre 

databaser for komplekse sykdommer som er sjeldne og har lav prevalens, som benyttes til vitenskapelig forskning, kliniske 

eller helsepolitiske formål og kontakte med potensielle deltakere i vitenskapelige forskningsinitiativer. Den skal baseres på 

samtykke innhentet i samsvar med vedlegg IV. 

2. Kommisjonen skal anses som behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger knyttet til forvaltningen av 

tilgangsrettigheter, og skal behandle disse dataene på grunnlag av uttrykkelig samtykke fra de personene som 

helsetjenesteyterne har identifisert som brukere, og som er godkjent av de relevante europeiske referansenettverkene i det 

omfang som er nødvendig for å sikre at 

a) disse personene får tilgangsrettigheter, 
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b) disse personene kan utøve sine rettigheter og oppfylle sine forpliktelser, og 

c) den kan oppfylle sine forpliktelser som behandlingsansvarlig. 

3. Kommisjonen skal ikke ha tilgang til pasientenes personopplysninger med mindre det er strengt nødvendig for at den 

skal kunne oppfylle sine forpliktelser som felles behandlingsansvarlig. 

4. Bare personer som er godkjent av de europeiske referansenettverkene og som tilhører de kategoriene av personale og 

andre personer som er knyttet til de helsetjenesteyterne som har rett til tilgang til CPMS, kan få tilgang til pasienters 

personopplysninger i CPMS. 

5. Pasientens navn samt fødested og nøyaktig fødselsdato skal krypteres og pseudonymiseres i CPMS. Andre 

personopplysninger som er nødvendige for diagnostisering og behandling, skal pseudonymiseres. Brukere av CPMS fra 

andre helsetjenesteytere skal bare få tilgang til pseudonymiserte data med henblikk på paneldiskusjoner og vurdering av 

pasientjournaler. 

6. Kommisjonen skal sørge for sikkerheten ved overføring og lagring av personopplysninger. 

7. Helsetjenesteytere som har rett til tilgang til CPMS, skal slette data som ikke lenger er nødvendige. Pasienters 

personopplysninger skal bare oppbevares så lenge det er nødvendig med tanke på pasientens helsetjenester, diagnostisering 

av sykdommer eller for å sikre helsetjenester innenfor et europeisk referansenettverk for pasientens familiemed-

lemmer. Minst hvert 15. år skal hver helsetjenesteyter som har rett til tilgang til CPMS, vurdere behovet for å oppbevare de 

pasientopplysningene som helsetjenesteyteren er behandlingsansvarlig for. 

8. Kommisjonen og de helsetjenesteyterne som har rett til tilgang til CMPS, skal regelmessig prøve, vurdere og evaluere 

effektiviteten til de tekniske og organisatoriske tiltakene som skal garantere sikkerheten i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i CPMS.» 

7) Ny artikkel 16c skal lyde: 

«Artikkel 16c 

Felles behandlingsansvar for pasienters personopplysninger som behandles i CPMS 

(1) Hver av de helsetjenesteyterne som behandler pasientopplysninger i CPMS, og Kommisjonen skal ha felles 

behandlingsansvar for behandlingen av disse dataene i CPMS. 

(2) Ved anvendelsen av nr. 1 skal ansvaret fordeles mellom de felles behandlingsansvarlige i samsvar med vedlegg III. 

(3) Hver av de felles behandlingsansvarlige skal overholde det relevante EU-regelverk og den nasjonale lovgivning som 

den enkelte behandlingsansvarlige omfattes av.» 

8) Nytt vedlegg III innsettes i samsvar med vedlegg I til denne beslutningen. 

9) Nytt vedlegg IV innsettes i samsvar med vedlegg II til denne beslutningen. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 26. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

«VEDLEGG III 

FORDELING AV ANSVAR MELLOM DE FELLES BEHANDLINGSANSVARLIGE 

1. Kommisjonen skal ha ansvaret for å 

i) opprette, drive og forvalte CPMS, 

ii) ved behov stille tekniske hjelpemidler til rådighet for helsetjenesteytere slik at pasienter får mulighet til å utøve sine 

rettigheter gjennom CPMS i samsvar med forordning (EU) 2018/1725, og å besvare og behandle anmodninger fra de 

registrerte når det er påkrevd i henhold til gjeldende regelverk, 

iii) sikre at CPMS oppfyller de kravene som gjelder for Kommisjonens kommunikasjons- og informasjonssystemer(1), 

iv) fastsette og gjennomføre de tekniske hjelpemidlene som skal gjøre det mulig for pasienter å utøve sine rettigheter i 

samsvar med forordning (EU) 2018/1725, 

v) underrette helsetjenesteyterne om alle brudd på personopplysningssikkerheten i CPMS, 

vi) eksportere personopplysninger fra CPMS dersom behandleren av personopplysninger endres, 

vii) identifisere de kategoriene av personale og andre personer som kan gis tilgang til CPMS, og som er knyttet til 

helsetjenesteytere som har rett til tilgang til CPMS, 

viii) sikre at pasientens navn og fødested (med mindre det er nødvendig for diagnostisering og behandling) samt nøyaktige 

fødselsdato krypteres og pseudonymiseres, og at andre personopplysninger som er nødvendige for diagnostisering og 

behandling, pseudonymiseres i CPMS, 

ix) innføre tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å ivareta sikkerheten til og fortroligheten for pasientenes personopplysninger 

som behandles gjennom CPMS. 

2. Hver helsetjenesteyter som har rett til tilgang til CPMS, skal være ansvarlig for å 

i) velge ut de pasientene hvis personopplysninger skal behandles gjennom CPMS, 

ii) samle inn og sikre at uttrykkelige, informerte, frivillige og spesifikke samtykker fra pasientene hvis data skal 

behandles gjennom CPMS bevares, i samsvar med de obligatoriske minstekravene til samtykkeskjemaet angitt i 

vedlegg IV, 

iii) fungere som kontaktpunkt for sine pasienter, herunder når de utøver sine rettigheter, besvare anmodninger fra 

pasienter eller deres representanter, og sikre at pasienter hvis data behandles i CPMS har mulighet til å utøve sine 

rettigheter i samsvar med regelverket for personvern, ved behov ved hjelp av de tekniske hjelpemidlene som 

Kommisjonen stiller til rådighet i samsvar med nr. 1 punkt ii), 

iv) minst hvert 15. år vurdere om det er behov for å behandle bestemte pasienters personopplysninger i CPMS, 

v) ivareta sikkerheten og fortroligheten ved all behandling av pasientenes personopplysninger utenfor CPMS som 

utføres av denne helsetjenesteyteren, dersom slike data behandles med henblikk på eller i forbindelse med behandling 

av pasientenes personopplysninger i CPMS, 

vi) underrette om alle brudd på personopplysningssikkerheten med hensyn til pasientopplysninger som behandles i 

CPMS, til Kommisjonen, til vedkommende tilsynsmyndigheter og når det er påkrevd, til pasienter i samsvar med 

artikkel 33 og 34 i forordning (EU) 2016/679 eller dersom Kommisjonen anmoder om dette, 

  

(1) Kommisjonsbeslutning (EU, Euratom) 2017/46 av 10. januar 2017 om sikkerhet i kommunikasjons- og informasjonssystemer i 

Europakommisjonen (EUT L 6 av 11.1.2017, s. 40) og kommisjonsbeslutning av 13. desember 2017 om gjennomføringsregler for artikkel 

3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 og 15 i beslutning (EU, Euratom) 2017/46 om sikkerhet i kommunikasjons- og informasjonssystemer i 

Europakommisjonen (C(2017) 8841 endelig utgave). 
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vii) i samsvar med tilgangskriteriene nevnt i nr. 1 punkt vii) i dette vedlegget, identifisere personale og andre personer 

knyttet til dem, som skal gis tilgang til pasientenes personopplysninger i CPMS, og underrette Kommisjonen om 

dette, 

viii) sikre at deres personale og andre personer knyttet til dem, som har tilgang til pasienters personopplysninger i CPMS, 

får tilstrekkelig opplæring til å sikre at de utfører sine oppgaver i samsvar med de reglene som gjelder for vern av 

personopplysninger, og omfattes av taushetsplikt i samsvar med artikkel 9 nr. 3 i forordning (EU) 2016/679.» 

 _____  
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG IV 

Obligatoriske minstekrav til samtykkeskjemaet som skal framlegges av helsetjenesteytere som har rett til tilgang til 

CPMS 

1. Samtykkeskjemaet skal inneholde en beskrivelse av det rettslige grunnlaget for og lovligheten av behandling, konsept og 

formålet med de europeiske referansenettverkene som er opprettet ved direktiv 2011/24/EU om anvendelse av 

pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene. Det skal orientere om de spesifikke behandlingene og den registrertes 

respektive rettigheter i samsvar med gjeldende personvernregelverk. Det skal opplyse om at nettverk består av medlemmer som 

er høyt spesialiserte helsetjenesteytere, og at deres formål er gjøre det mulig for helsepersonell å samarbeide for å støtte 

pasienter med komplekse sykdommer som er sjeldne eller har lav prevalens, eller har tilstander som krever høyt spesialiserte 

helsetjenester. 

2. Samtykkeskjemaet skal inneholde en anmodning om pasientens uttrykkelige samtykke til å dele sine personopplysninger 

med ett eller flere europeiske referansenettverk, utelukkende for det formål å forbedre hans/hennes adgang til 

diagnostisering og behandling samt yting av helsetjenester av høy kvalitet. For dette formål skal skjemaet opplyse om 

følgende: 

a) Dersom samtykke gis, vil pasientens personopplysninger bli behandlet av helsetjenesteytere med rett til tilgang til 

CPMS, forutsatt at de oppfyller følgende vilkår: 

i) Pasientens navn samt fødested og nøyaktig fødselsdato skal ikke inngå i opplysningene som utveksles. Pasientens 

identifiseringsopplysninger vil bli erstattet av et entydig kjennetegn som hindrer at pasienten kan identifiseres av 

andre enn helsetjenesteyteren (pseudonymisering). 

ii) Bare opplysninger som er relevante for diagnostisering og behandling, vil bli delt. Disse kan omfatte fødested og 

bosted, kjønn, fødselsår og -måned, medisinske bilder, laboratorierapporter samt opplysninger om biologiske 

prøver. Det kan også omfatte brev og rapporter fra annet helsepersonell som har levert helsetjenester til pasienten 

tidligere. 

iii) Pasientopplysningene vil bli delt gjennom systemet for klinisk pasientstyring (CPMS), som er et sikkert 

elektronisk informasjonssystem. 

iv) Bare helsepersonell og andre personer knyttet til slike helsetjenesteytere, som er underlagt taushetsplikt og som har 

rett til å få tilgang til pasientopplysninger i nettverkene, vil ha tilgang til pasientopplysningene. 

v) Helsepersonell og andre personer knyttet til slike helsetjenesteytere som har rett til å få tilgang til 

pasientopplysninger, kan foreta søk i CPMS og generere rapporter for å identifisere lignende pasienttilfeller. 

b) Dersom samtykke ikke gis, vil det ikke få noen betydning for vedkommende helsetjenesteyters levering av 

helsetjenester til pasienten. 

3. Samtykkeskjemaet kan også inneholde en anmodning om ytterligere samtykke fra pasienten til at hans/hennes data legges 

inn i registre eller andre databaser for komplekse sykdommer som er sjeldne og har lav prevalens, som brukes til 

vitenskapelig forskning samt kliniske eller helsepolitiske formål. Dersom det kreves samtykke for dette formålet, skal 

samtykkeskjemaet inneholde en beskrivelse av konseptet og formålet med registre eller databaser over sjeldne sykdommer, 

og følgende skal opplyses: 

a) Dersom samtykke gis, vil pasientens personopplysninger bli behandlet av helsetjenesteytere med rett til tilgang til 

CPMS, forutsatt at de oppfyller følgende vilkår: 

i) Bare relevante data om pasientens medisinske tilstand vil bli delt. 

ii) Helsepersonell og andre personer knyttet til slike helsetjenesteytere som har rett til å få tilgang til 

pasientopplysninger, kan foreta søk i CPMS og generere rapporter for å identifisere lignende pasienttilfeller. 

b) Dersom samtykke ikke gis, vil det på ingen måte påvirke verken hvilke helsetjenester pasienten får fra den berørte 

tjenesteyteren, eller det faktum at nettverket gir råd om diagnostisering og behandling på anmodning fra pasienten. 
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4. Samtykkeskjemaet kan også inneholde en anmodning om ytterligere samtykke fra pasienten til å bli kontaktet av et medlem 

av nettverket som mener at pasienten kan være egnet til et vitenskapelig forskningsinitiativ, et bestemt vitenskapelig 

forskningsprosjekt eller deler av et vitenskapelig forskningsprosjekt. Dersom det anmodes om samtykke for dette formålet, 

skal det i samtykkeskjemaet opplyses om at dersom det i denne fasen gis samtykke til å bli kontaktet for et vitenskapelig 

forskningsformål, innebærer ikke det at det gis samtykke til at pasientopplysningene kan benyttes til et bestemt 

forskningsinitiativ, og det innebærer heller ikke at pasienten i noe tilfelle vil bli kontaktet i forbindelse med, eller at 

pasienten vil bli del av, et bestemt vitenskapelig forskningsprosjekt, og at 

a) dersom samtykke gis, vil pasientens personopplysninger bli behandlet av helsetjenesteytere med rett til tilgang til 

CPMS, forutsatt at de oppfyller følgende vilkår: 

i) Helsepersonell og andre personer knyttet til slike helsetjenesteytere som har rett til å få tilgang til 

pasientopplysninger, kan foreta søk i CPMS og generere rapporter for å finne pasienter som er egnet til 

vitenskapelig forskning. 

ii) Dersom pasienten lider av en sykdom eller tilstand som er relevant for et bestemt vitenskapelig forskningsprosjekt, 

kan pasienten bli kontaktet for dette bestemte vitenskapelige forskningsprosjektet for å innhente vedkommendes 

samtykke til at hans/hennes data brukes til dette bestemte vitenskapelige forskningsprosjektet. 

b) dersom samtykke ikke gis, vil det på ingen måte påvirke verken hvilke helsetjenester pasienten får fra den berørte 

tjenesteyteren, eller det faktum at nettverket gir råd om diagnostisering og behandling på anmodning fra pasienten. 

5. Samtykkeskjemaet skal inneholde en redegjørelse for pasientens rettigheter med hensyn til hans/hennes respektive 

samtykke(r) til deling av personopplysninger, og særlig inneholde informasjon om at pasienten 

a) har rett til å gi eller holde tilbake sitt samtykke, og at dette ikke vil påvirke de helsetjenestene pasienten får, 

b) når som helst kan trekke tilbake samtykket som er gitt tidligere, 

c) har rett til å få vite hvilke data som deles i nettverket, og få tilgang til data som gjelder seg selv og be om retting av 

eventuelle feil, 

d) kan be om blokkering eller sletting av sine personopplysninger og har rett til dataportabilitet. 

6. Samtykkeskjemaet skal informere pasienten om at helsetjenesteyteren vil oppbevare personopplysningene bare så lenge 

som kreves for de formålene som pasienten har gitt sitt samtykke til, og at det minst hvert 15. år vurderes om det er 

nødvendig å lagre en bestemt pasients personopplysninger i CPMS. 

7. Samtykkeskjemaet skal informere pasienten om de behandlingsansvarliges identitet og kontaktopplysninger, og klart angi at 

kontaktpunktet som skal ivareta pasientens rettigheter, er den enkelte helsetjenesteyteren som har rett til tilgang til CPMS, 

om kontaktopplysningene til personvernombudet, og i relevante tilfeller, om tilgjengelige rettsmidler i forbindelse med vern 

av personopplysninger. Det skal også gi kontaktopplysningene til den nasjonale personvernmyndigheten. 

8. I samtykkeskjemaet skal hvert enkelt samtykke registreres separat for hver av de tre ulike formene for deling av 

opplysninger på en spesifikk, uttrykkelig og utvetydig måte som følger: 

a) Samtykket må framgå gjennom en tydelig bekreftelse, for eksempel gjennom et avkrysningsfelt og en underskrift på 

skjemaet. 

b) Begge alternativer (å gi eller å avslå å gi et samtykke) skal være inkludert.» 

 __________  



4.2.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/421 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/534 

av 16. april 2020 

om midlertidig innstilling av behandling av søknader om medlemskap i eksisterende europeiske referansenettverk(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/24/EU av 9. mars 2011 om anvendelse av pasientrettigheter ved 

helsetjenester over landegrensene(1), særlig artikkel 12 nr. 4 bokstav b) og c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/287/EU(2) fastsettes kriterier for opprettelse og evaluering av 

europeiske referansenettverk (heretter kalt «nettverk») og deres medlemmer og for å lette utveksling av opplysninger og 

sakkunnskap om opprettelse og evaluering av slike nettverk. I artikkel 6 i nevnte beslutning oppfordres medlemsstatene 

til å opprette et styre av medlemsstater som skal treffe beslutninger om å godkjenne eller avvise forslag til nettverk, 

medlemskap i disse og opphør av et nettverk. Medlemsstatene opprettet styret av medlemsstater, som deretter godkjente 

23 nettverk i desember 2016, og ett i februar 2017. Alle nettverk innledet sin virksomhet i 2017. 

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1269(3) endret gjennomføringsbeslutning 2014/287/EU og 

innførte blant annet konseptet om et styre for hvert enkelt nettverk, samt hvilke frister disse styrene har for å avgi utkast 

til uttalelse og endelig uttalelse om søknader om medlemskap. 

3) Artikkel 8 i gjennomføringsbeslutning 2014/287/EU fastsetter dermed framgangsmåten ved søknader om medlemskap i 

eksisterende nettverk, herunder de særlige fristene som skal overholdes av nettverksstyrene og av helsetjenesteyterne 

som inngir søknad. 

4) I 2019 ble det oppfordret til å inngi søknad om medlemskap i de eksisterende nettverkene, og vurderingen av de 

innkomne søknadene pågår. 

5) På grunn av covid-19-pandemien er helsetjenesteyteres og helsepersonells innsats i sin helhet konsentrert om å håndtere 

den pågående folkehelsekrisen. Flere av nettverksstyrene har gjennom en rekke anmodninger gjort Kommisjonen 

oppmerksom på at disse ekstraordinære omstendighetene gjør det umulig for dem og for søkerne å overholde fristene 

fastsatt i artikkel 8 i gjennomføringsbeslutning 2014/287/EU. 

6) For at framgangsmåten for vurdering skal kunne fortsette på rette måte så snart de ekstraordinære omstendighetene i 

forbindelse med denne folkehelsekrisen ikke lenger foreligger, bør behandlingen av søknader om medlemskap i 

eksisterende nettverk som pågikk 31. mars 2020, innstilles midlertidig fra 1. april 2020 til 31. august 2020. For å sikre 

fullt innsyn bør Kommisjonens kontorer underrette alle nettverksstyrer, søkere og medlemsstater om den midlertidige 

innstillingen sammen med en begrunnelse for innstillingen. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 119 av 17.4.2020, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 134/2020 av 

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Generelle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 45. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/287/EU av 10. mars 2014 om fastsettelse av kriterier for opprettelse og evaluering av 

europeiske referansenettverk og deres medlemmer og for å lette utveksling av opplysninger og sakkunnskap om opprettelse og evaluering 

av slike nettverk (EUT L 147 av 17.5.2014, s. 79). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1269 av 26. juli 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/287/EU om 

fastsettelse av kriterier for opprettelse og evaluering av europeiske referansenettverk og deres medlemmer og for å lette utveksling av 

opplysninger og sakkunnskap om opprettelse og evaluering av slike nettverk (EUT L 200 av 29.7.2019, s. 35). 

2021/EØS/9/22 
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7) For å fjerne usikkerheten ved de søknadene som er inngitt under pandemien, bør denne beslutningen tre i kraft dagen 

etter at den er kunngjort. 

8) Av hensyn til rettssikkerheten bør den få anvendelse med tilbakevirkende kraft fra 1. april 2020. 

9) Tiltaket fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i direktiv 

2011/24/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Behandlingen av søknader om medlemskap i eksisterende europeiske referansenettverk som pågikk 31. mars 2020, innstilles 

midlertidig fra 1. april 2020 til 31. august 2020. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. april 2020. 

Utferdiget i Brussel 16. april 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/2116 

av 28. november 2019 

om fastsettelse av det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i Unionen og om 

oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2018/1979(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 531/2012 av 13. juni 2012 om gjesting i offentlige 

mobilkommunikasjonsnett i Unionen(1), særlig artikkel 6e nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med forordning (EU) nr. 531/2012 bør innenlandske tilbydere fra 15. juni 2017 ikke innkreve en tilleggsavgift 

utover den innenlandske sluttbrukerprisen fra nettgjestingskunder i noen medlemsstat for mottatte regulerte 

nettgjestingsanrop, når disse anropene er innenfor rammen av en ordning for normal bruk. 

2) I henhold til forordning (EU) nr. 531/2012 skal en tilleggsavgift for mottatte regulerte nettgjestingsanrop ikke overstige 

det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i Unionen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1979(2) fastsatte det veide gjennomsnittet av de høyeste 

mobiltermineringstakstene i Unionen som skulle anvendes i 2019, på grunnlag av verdiene fra 1. juli 2018. 

4) Sammenslutningen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon har framlagt for 

Kommisjonen oppdaterte opplysninger samlet inn fra medlemsstatenes nasjonale reguleringsmyndigheter om de høyeste 

mobiltermineringstakstene som i samsvar med artikkel 7 og 16 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF(3) og 

artikkel 13 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/19/EF(4) er pålagt i hvert nasjonale engrosmarked for 

taleanropterminering i individuelle mobilnett, og om samlet antall abonnenter i medlemsstatene. 

5) I samsvar med forordning (EU) nr. 531/2012 har Kommisjonen beregnet det veide gjennomsnittet av de høyeste 

mobiltermineringstakstene i Unionen ved å multiplisere høyeste tillatte mobiltermineringstakst i en gitt medlemsstat 

med antallet abonnenter i den medlemsstaten, addere produktene beregnet på denne måten for alle medlemsstater og 

dividere totalsummen med samlet antall abonnenter i alle medlemsstater på grunnlag av verdiene fra 1. juli 2019. For 

medlemsstater utenfor euroområdet er den relevante valutakursen gjennomsnittet for annet kvartal 2019 hentet fra 

databasen til Den europeiske sentralbank. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 320 av 11.12.2019, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 135/2020 av 

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjons-

samfunnstjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 172 av 30.6.2012, s. 10. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1979 av 13. desember 2018 om fastsettelse av det veide gjennomsnittet av de høyeste 

mobiltermineringstakstene i Unionen og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2311 (EUT L 317 av 14.12.2018, s. 10). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(rammedirektivet) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/19/EF av 7. mars 2002 om tilgang til og samtrafikk mellom elektroniske kommunikasjonsnett og 

tilhørende ressurser (tilgangsdirektivet) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 7). 
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6) Det er derfor nødvendig å oppdatere verdiene for det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i 

Unionen som er fastsatt i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1979. 

7) Gjennomføringsforordning (EU) 2018/1979 bør derfor oppheves. 

8) I henhold til forordning (EU) nr. 531/2012 skal Kommisjonen årlig revidere det veide gjennomsnittet av de høyeste 

mobiltermineringstakstene i Unionen som fastsatt ved denne gjennomføringsforordningen. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Kommunikasjonskomiteen. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i Unionen fastsettes til 0,0079 euro per minutt. 

Artikkel 2 

Gjennomføringsforordning (EU) 2018/1979 oppheves. 

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. januar 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 28. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/6/EF 

av 20. februar 2008 

om endring av direktiv 97/67/EF med hensyn til fullstendig gjennomføring av det indre marked  

for posttjenester i Fellesskapet(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det 

europeiske fellesskap, særlig artikkel 47 nr. 2, artikkel 55 og 

artikkel 95, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I sin resolusjon av 7. februar 1994 om utviklingen av 

EF-posttjenester(4) uttalte Rådet at et av hovedmålene 

med Fellesskapets postpolitikk er å forene den gradvise, 

kontrollerte åpningen for konkurranse i markedet for 

posttjenester med en varig garanti om yting av 

leveringspliktige tjenester. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 52 av 27.2.2008, s. 3, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 136/2020 av 

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og infor-

masjonssamfunnstjenester) og protokoll 37 om listen omhandlet i 

artikkel 101, ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 168 av 20.7.2007, s. 74. 

(2) EUT C 197 av 24.8.2007, s. 37. Uttalelse avgitt etter ikke-

obligatorisk samråd. 

(3) Europaparlamentsuttalelse av 11. juli 2007 (ennå ikke offentlig-

gjort i EUT), Rådets felles holdning av 8. november 2007 

(EUT C 307 E av 18.12.2007, s. 22) og Europaparlamentets 

holdning av 31. januar 2008. 

(4) EFT C 48 av 16.2.1994, s. 3. 

2) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 97/67/EF av 

15. desember 1997 om felles regler for utviklingen av et 

indre marked for posttjenester i Fellesskapet og 

forbedring av tjenestenes kvalitet(5) ble det fastsatt 

rammeregler for postsektoren på fellesskapsplan, 

herunder tiltak for å sikre leveringspliktige tjenester, 

fastsettelse av øvre grenser for posttjenester som 

medlemsstatene kan reservere for tilbydere av 

leveringspliktige tjenester i den hensikt å bevare disse 

leveringspliktige tjenestene — grensene skal reduseres 

gradvis og fortløpende — samt en tidsplan for 

beslutningene om ytterligere åpning for konkurranse i 

markedet, med sikte på å opprette et indre marked for 

posttjenester. 

3) I traktatens artikkel 16 understrekes det at tjenester av 

allmenn økonomisk betydning inngår i Unionens felles 

verdier og at de spiller en rolle når det gjelder å 

fremme sosial og territorial utjevning. Videre heter det 

at tjenestene bør ytes på grunnlag av prinsipper og 

vilkår som setter dem i stand til å utføre sine oppgaver. 

4) Den positive rollen til tjenester av allmenn økonomisk 

betydning understrekes i Eurobarometerundersøkelse 

219 fra oktober 2005, som viser at posttjenester er de 

tjenestene av allmenn økonomisk betydning som 

brukere i EU setter størst pris på, med positiv respons fra 

77 % av de spurte. 

5) Ettersom posttjenester utgjør et viktig redskap for 

kommunikasjon og informasjonsutveksling er de av 

stor betydning for å oppnå målene om sosial, 

økonomisk og territorial utjevning i Unionen. 

Postnettene er av stor territorial og sosial betydning 

fordi de gir allmenn tilgang til viktige lokale tjenester.  

  

(5) EFT L 15 av 21.1.1998, s. 14. Direktivet sist endret ved 

forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1). 
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6) Tiltakene på området posttjenester bør utformes for å 

løse Fellesskapets oppgaver i henhold til traktatens 

artikkel 2 om å fremme en harmonisk, likevektig og 

bærekraftig utvikling av økonomisk virksomhet i 

Fellesskapet som helhet, et høyt nivå for sysselsetting og 

sosial trygghet, en bærekraftig og ikke-inflasjons-

drivende vekst, en sterk konkurranseevne og høy grad 

av tilnærming mellom de økonomiske resultater, en 

heving av levestandarden og livskvaliteten samt 

økonomisk og sosial utjevning og solidaritet mellom 

medlemsstatene. 

7) De europeiske postmarkedene har i de senere årene 

gjennomgått dramatiske endringer, og utviklingen er 

blitt framskyndet av teknologiske framskritt og økt 

konkurranse som følge av deregulering. På grunn av 

globaliseringen er det nødvendig å innta en proaktiv og 

utviklingsvennlig holdning slik at unionsborgerne kan 

dra nytte av disse endringene. 

8) I sine konklusjoner om vurderingen midtveis i Lisboa-

strategien gjentok Det europeiske råd på møtet 22. og 

23. mars 2005 at det er viktig å fullføre det indre marked 

som et redskap for å fremme vekst og skape flere og 

bedre arbeidsplasser, samt at effektive tjenester av 

allmenn økonomisk betydning spiller en viktig rolle i en 

konkurransedyktig og dynamisk økonomi. Konklu-

sjonene er fortsatt gyldige for posttjenester, som er et 

viktig redskap for kommunikasjon og handel, samt for 

sosial og territorial utjevning. 

9) I Europaparlamentets resolusjon av 2. februar 2006 om 

anvendelsen av postdirektivet(1) understrekes den 

sosiale og økonomiske betydningen av effektive 

posttjenester og deres viktige rolle innenfor rammen av 

Lisboa-strategien, og det påpekes at reformtiltakene som 

er truffet til nå, har medført en betydelig positiv 

utvikling i postsektoren, samt bedre kvalitet, økt 

effektivitet og en mer brukervennlig tjeneste. Ettersom 

plikten til å tilby leveringspliktige tjenester iblant 

utvikles på svært ulike måter i medlemsstatene, 

oppfordret Europaparlamentet i denne resolusjonen 

Kommisjonen, når den utarbeider sin framtidsrettede 

undersøkelse, til særlig å konsentrere seg om kvaliteten 

på de leveringspliktige tjenestene og den framtidige 

finansieringen av dem, samt innenfor rammen av 

undersøkelsen å foreslå en definisjon, et virkeområde og 

en hensiktsmessig finansiering for leveringspliktige 

tjenester. 

10) I samsvar med direktiv 97/67/EF er det gjennomført en 

framtidsrettet undersøkelse som for hver medlemsstat 

  

(1) EUT C 288 E av 25.11.2006, s. 77. 

vurderer hvordan den fullstendige gjennomføringen av 

det indre marked for posttjenester i 2009 vil påvirke 

leveringspliktige tjenester. Kommisjonen har også 

foretatt en omfattende gjennomgåelse av postsektoren i 

Fellesskapet, blant annet ved å iverksette undersøkelser 

om den økonomiske, sosiale og teknologiske utvikling i 

sektoren, og har i stor grad rådspurt de berørte parter. 

11) I den framtidsrettede undersøkelsen påpekes det at det 

grunnleggende målet om å bevare et varig tilbud av 

leveringspliktige tjenester som oppfyller kvalitets-

kravene fastsatt av medlemsstatene i henhold til 

direktiv 97/67/EF, kan nås i hele Fellesskapet innen 

2009 uten at det er behov for en reservert sektor. 

12) Den fortløpende og kontrollerte åpningen for 

konkurranse i markedene for posttjenester har gitt 

tilbydere av leveringspliktige tjenester tilstrekkelig tid til 

å iverksette de nødvendige moderniserings- og 

omstruktureringstiltak for å sikre levedyktigheten på 

lang sikt under nye markedsvilkår, og har gjort det 

mulig for medlemsstatene å tilpasse sine lovgivnings-

systemer til et åpnere miljø. Videre kan medlemsstatene 

benytte seg av muligheten som ligger i innarbeidings-

perioden, og det lange tidsrommet som innføringen av 

effektiv konkurranse krever, til ytterligere å modernisere 

og omstrukturere tilbyderne av leveringspliktige 

tjenester etter behov. 

13) Den framtidsrettede undersøkelsen viser at den 

reserverte sektoren ikke lenger bør være den foretrukne 

finansieringsløsningen for leveringspliktige tjenester. I 

vurderingen tas det hensyn til Fellesskapets og 

medlemsstatenes interesse av å gjennomføre det indre 

marked og dra nytte av dets evne til å skape vekst og 

sysselsetting og samtidig garantere tilgjengeligheten av 

en effektiv tjeneste av allmenn økonomisk betydning for 

alle brukere. Fristen for gjennomføringen av det indre 

marked for posttjenester bør derfor bekreftes. 

14) Flere krefter driver fram endringer i postsektoren, 

herunder etterspørsel og endrede behov hos kundene, 

organisasjonsendringer, automatisering og innføring av 

ny teknologi, utskiftning med elektroniske kommuni-

kasjonsmidler og åpning av markedet. For å møte 

konkurransen og nye forbrukerkrav, samt for å sikre nye 

finansieringskilder, kan tilbydere av posttjenester 

diversifisere sin virksomhet ved å tilby elektroniske 

forretningstjenester eller andre informasjons-

samfunnstjenester.  
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15) Tilbydere av posttjenester, herunder utpekte tilbydere av 

leveringspliktige tjenester, stimuleres til å bli mer 

effektive som en følge av nye konkurransemessige 

utfordringer (som digitalisering og elektronisk 

kommunikasjon) som skiller seg fra tradisjonelle 

posttjenester, noe som i seg selv vil bidra til å øke 

konkurranseevnen betydelig. 

16) En fullstendig markedsåpning vil bidra til å øke 

postmarkedenes samlede størrelse. Det vil også bidra til 

å opprettholde varige arbeidsplasser av høy kvalitet hos 

tilbydere av leveringspliktige tjenester, samt forenkle 

opprettelse av nye arbeidsplasser hos andre deltakere, 

nyinntredere og tilknyttede økonomiske sektorer. Dette 

direktivet berører ikke medlemsstatenes myndighet til å 

regulere ansettelsesvilkårene i postsektoren, men slik 

regulering bør ikke føre til illojal konkurranse. Det bør 

tas behørige sosiale hensyn i forbindelse med 

forberedelsene til åpningen av postmarkedet. 

17) Transport i seg selv bør ikke regnes som en 

posttjeneste. Direktereklame som består av bare 

reklame- eller markedsføringsmateriell, og som med 

unntak av mottakerens navn, adresse og identifi-

kasjonsnummer inneholder en identisk melding, kan 

betraktes som en brevpostsending. 

18) Økt konkurranseevne bør også gjøre det mulig å 

integrere postsektoren i alternative kommunikasjons-

former og øke kvaliteten på tjenester som tilbys brukere 

som stiller stadig høyere krav. 

19) Postnett i landdistrikter, blant annet i fjellområder og 

på øyer, spiller en viktig rolle for å integrere 

virksomheter i den nasjonale/globale økonomien og 

for å opprettholde sosial og sysselsettingsmessig 

utjevning. Videre kan postkontorer i fjerntliggende 

regioner utgjøre et viktig infrastrukturnett for tilgang 

til nye elektroniske kommunikasjonstjenester. 

20) Utviklingen i de tilgrensende kommunikasjons-

markedene har hatt forskjellig innvirkning på 

Fellesskapets ulike regioner og befolkningsgrupper, og 

på bruken av posttjenester. Territorial og sosial 

utjevning bør opprettholdes, og med tanke på at 

medlemsstatene kan tilpasse visse særlige tjenester til 

lokal etterspørsel ved å utnytte den fleksibilitet som 

direktiv 97/67/EF medfører, bør de leveringspliktige 

tjenestene og de tilknyttede kvalitetskravene 

fastsatt i direktiv 97/67/EF opprettholdes fullt ut. I tråd 

med gjeldende praksis bør det understrekes at 

medlemsstatene skal besørge innsamling og levering av 

post bare på virkedager som ikke er definert som 

offentlige helligdager i henhold til den nasjonale 

lovgivningen. For å sikre at åpningen av markedet 

fortsetter å være til nytte for alle brukere, særlig 

forbrukere og små og mellomstore bedrifter, bør 

medlemsstatene overvåke og føre tilsyn med markeds-

utviklingen. De bør treffe egnede lovgivningsmessige 

tiltak i henhold til direktiv 97/67/EF for å sikre at 

tilgangen til posttjenester fortsetter å dekke brukernes 

behov, blant annet ved å sikre et minste antall tjenester 

på samme tilgangspunkt og særlig et tilstrekkelig antall 

tilgangspunkter for posttjenester i landdistrikter og 

fjerntliggende regioner. 

21) De leveringspliktige tjenestene garanterer i prinsippet 

én innsamling og én levering til alle fysiske eller 

juridiske personers bosted eller fysiske adresse hver 

virkedag, også i fjerntliggende eller tynt befolkede 

områder. 

22) Yting av posttjenester av høy kvalitet bidrar i stor grad 

til å nå målet om sosial og territorial utjevning. Særlig 

elektronisk handel gir fjerntliggende og tynt befolkede 

områder nye muligheter for å delta i det økonomiske 

liv, og gode posttjenester er en forutsetning for dette. 

23) Med direktiv 97/67/EF ble det etablert en preferanse 

for at yting av leveringspliktige tjenester skal sikres 

ved å utpeke tilbydere av leveringspliktige tjenester. 

Medlemsstatene kan kreve at leveringspliktige 

tjenester tilbys på hele det nasjonale territoriet. Økt 

konkurranse og valgfrihet innebærer at medlems-

statene bør få økt fleksibilitet når det gjelder å finne 

den mest effektive og egnede ordningen for å sikre 

tilgjengeligheten av leveringspliktige tjenester, 

samtidig som prinsippene om objektivitet, klarhet, 

likebehandling, forholdsmessighet og minst mulig 

markedsforstyrrelse, som er nødvendige for å sikre et 

fritt tilbud av posttjenester på det indre marked, 

overholdes. Medlemsstatene kan anvende én eller flere 

av følgende muligheter: at leveringspliktige tjenester 

tilbys av markedskreftene, at ett eller flere foretak 

utpekes til å tilby ulike deler av leveringspliktige 

tjenester eller til å dekke ulike deler av territoriet, eller 

at tjenestene besørges gjennom offentlige innkjøp.   
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Dersom en medlemsstat beslutter å utpeke ett eller 

flere foretak som tilbydere av leveringspliktige 

tjenester, eller som tilbydere av ulike deler av 

leveringspliktige tjenester, må tilbyderne av 

leveringspliktige tjenester pålegges kvalitetskravene til 

de leveringspliktige tjenestene på en klar og 

forholdsmessig måte. Dersom en medlemsstat utpeker 

mer enn ett foretak, bør den sikre at det ikke 

forekommer noen overlapping av plikten til å tilby 

leveringspliktige tjenester. 

24) Det er viktig at brukerne er fullt informert om hvilke 

leveringspliktige tjenester som tilbys, og at tilbydere av 

posttjenester blir informert om hvilke rettigheter og 

plikter tilbydere av leveringspliktige tjenester har. 

Medlemsstatene bør sikre at brukerne til enhver tid er 

fullt informert om utformingen og tilgjengeligheten av 

tjenestene som tilbys. Medlemsstatene bør sørge for at 

slike opplysninger gjøres tilgjengelige. I lys av den økte 

fleksibiliteten medlemsstatene har fått med hensyn til å 

sikre at leveringsplikten oppfylles på andre måter enn 

ved å utpeke en eller flere tilbydere av leveringspliktige 

tjenester, bør imidlertid medlemsstatene selv få avgjøre 

hvordan disse opplysningene skal offentliggjøres. 

25) På grunnlag av gjennomførte undersøkelser og for å 

utnytte alle mulighetene i det indre marked for 

posttjenester, bør den reserverte sektoren og særretter 

avskaffes som et middel for å sikre finansieringen av 

leveringspliktige tjenester. 

26) Ekstern finansiering av leveringspliktige tjenesters 

resterende nettokostnader kan fortsatt være nødvendig i 

noen medlemsstater. De ulike alternativene for å sikre 

finansieringen av leveringspliktige tjenester bør derfor 

uttrykkelig angis i den grad det er nødvendig og 

tilstrekkelig begrunnet, samtidig som det overlates til 

medlemsstatene selv å velge hvilken finansierings-

ordning som skal benyttes. Alternativene omfatter bruk 

av offentlige innkjøpsordninger, herunder, som fastsatt i 

direktivene om offentlige innkjøp, konkurransepreget 

dialog eller kjøp etter forhandling med eller uten 

kunngjøring av konkurranse og, i de tilfeller hvor 

plikten til å tilby leveringspliktige tjenester innebærer 

nettokostnader som utgjør en urimelig økonomisk byrde 

for den utpekte tilbyderen av leveringspliktige tjenester, 

offentlig kompensasjon og kostnadsdeling mellom 

tjenestetilbydere og/eller brukere på en oversiktlig måte 

gjennom bidrag til et kompensasjonsfond. Medlems-

statene kan bruke andre finansieringsordninger som er 

tillatt i henhold til fellesskapsretten, for eksempel, 

dersom og når det er nødvendig, beslutte at fortjenesten 

som opparbeides av tilbydere av leveringspliktige 

tjenester i forbindelse med virksomhet som ikke 

omfattes av virkeområdet for leveringspliktige tjenester, 

helt eller delvis skal dekke finansieringen av 

nettokostnadene ved de leveringspliktige tjenestene, 

forutsatt at dette er forenlig med traktaten. Med 

forbehold for medlemsstatenes plikt til å overholde 

traktatens bestemmelser om statsstøtte, herunder 

særskilte meldingskrav i den forbindelse, kan medlems-

statene underrette Kommisjonen om finansierings-

ordningene som brukes til å dekke eventuelle 

nettokostnader ved leveringspliktige tjenester, noe som 

bør framgå av de regelmessige rapportene som 

Kommisjonen skal framlegge for Europaparlamentet og 

Rådet om anvendelsen av direktiv 97/67/EF. 

27) Tilbydere av posttjenester kan bli pålagt å bidra til 

finansieringen av leveringspliktige tjenester dersom 

det finnes et kompensasjonsfond. Når medlemsstatene 

avgjør hvilke foretak som kan pålegges å bidra til et 

kompensasjonsfond, bør de vurdere om tjenestene som 

tilbys av foretakene, fra en brukers ståsted kan 

betraktes som tjenester som omfattes av virkeområdet 

for leveringspliktige tjenester, ettersom de i 

tilstrekkelig grad fungerer på samme måte som 

leveringspliktige tjenester, samtidig som det tas hensyn 

til tjenestenes egenskaper, herunder deres merverdi, 

tiltenkte bruk og pris. Tjenestene trenger ikke å ha alle 

egenskapene til de leveringspliktige tjenestene, som 

daglig levering eller fullstendig nasjonal dekning. 

28) Av hensyn til forholdsmessighetsprinsippet bør 

medlemsstatene, når de fastsetter foretakenes bidrag til 

kostnadene ved å tilby leveringspliktige tjenester i en 

medlemsstat, benytte oversiktlige kriterier som 

innebærer likebehandling, for eksempel foretakenes 

andel av virksomheten som omfattes av virkeområdet 

for leveringspliktige tjenester i den berørte medlems-

staten. Medlemsstatene kan kreve at tilbydere som er 

pålagt å bidra til et kompensasjonsfond, innfører 

hensiktsmessig atskilte regnskaper for å sikre at fondet 

kan fungere.  
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29) Prinsippene om oversiktlighet, likebehandling og 

forholdsmessighet omhandlet i direktiv 97/67/EF bør 

fortsatt få anvendelse på alle finansieringsordninger, og 

alle beslutninger på dette området bør bygge på 

oversiktlige, objektive og kontrollerbare kriterier. Særlig 

bør leveringspliktige tjenesters nettokostnader, under 

tilsyn av den nasjonale reguleringsmyndigheten, 

beregnes som differansen mellom nettokostnadene for 

en utpekt tilbyder av leveringspliktige tjenester som er 

omfattet av en plikt til å tilby leveringspliktige tjenester, 

og en som ikke er omfattet av en slik plikt. Ved 

beregningen bør det tas hensyn til alle andre relevante 

aspekter, herunder eventuelle markedsfordeler som en 

tilbyder av posttjenester med plikt til å tilby 

leveringspliktige tjenester kan få, retten til rimelig 

fortjeneste og stimuleringstiltak for kostnadseffektivitet. 

30) Dersom medlemsstatene på sine nasjonale territorier 

beslutter å stille til rådighet for allmennheten 

tilleggstjenester eller utfyllende tjenester, med unntak av 

tjenester som omfattes av en plikt til å tilby 

leveringspliktige tjenester som definert i dette direktivet, 

som for eksempel levering av pensjoner og post-

anvisninger i landdistrikter, bør tjenestene ikke være 

underlagt noen kompensasjonsordning som krever 

bidrag fra bestemte foretak. Når det er hensiktsmessig 

kan medlemsstatene yte finansiell støtte til slike 

tilleggstjenester eller utfyllende tjenester i samsvar med 

traktatens bestemmelser om statsstøtte. Bortsett fra når 

det dreier seg om tilbydere av leveringspliktige tjenester, 

kan tillatelsene ikke være knyttet til en plikt til å tilby 

slike tilleggstjenester. 

31) Medlemsstater som har tiltrådt Unionen etter at 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/39/EF av 

10. juni 2002 om endring av direktiv 97/67/EF med 

hensyn til ytterligere åpning for konkurranse i 

markedet for posttjenester i Fellesskapet(1) trådte i 

kraft, og som har hatt særlige problemer med en 

problemfri tilpassing av sine postmarkeder fordi de 

sluttet seg til reformen av postsektoren på et sent 

tidspunkt, og visse medlemsstater med en liten 

befolkning og begrenset geografisk størrelse, der 

postsektoren derfor har særlige egenskaper, eller 

medlemsstater med en særlig vanskelig topografi, 

særlig medlemsstater med mange øyer, bør få mulighet 

til å utsette gjennomføringen av dette direktivet i et 

begrenset tidsrom slik at de fortsatt kan reservere visse 

tjenester for sine tilbydere av leveringspliktige 

tjenester, under forutsetning av at Kommisjonen 

underrettes. Ettersom en slik mulighet er et unntak bør 

medlemsstater som har gjennomført en fullstendig 

åpning av sine markeder, innenfor det begrensede 

  

(1) EFT L 176 av 5.7.2002, s. 21. 

tidsrommet og for et begrenset antall tjenester ha 

mulighet til å nekte monopoler som driver virksomhet 

i en annen medlemsstat, adgang til å drive virksomhet 

på deres eget territorium. 

32) Kommisjonen bør bistå medlemsstatene med de ulike 

sidene ved gjennomføringen av dette direktivet, 

herunder med beregningen av eventuelle netto-

kostnader. Videre bør samarbeid mellom nasjonale 

reguleringsmyndigheter om fortsatt utvikling av 

referanseverdier og retningslinjer på dette området 

bidra til en harmonisert anvendelse av dette direktivet. 

33) Medlemsstatene bør ha lov til å bruke generelle 

tillatelser og individuelle lisenser når dette er begrunnet 

og står i forhold til formålet. Som det framheves i den 

tredje rapporten om anvendelsen av direktiv 97/67/EF, 

virker det imidlertid nødvendig å harmonisere ytterligere 

de vilkår som kan innføres for å redusere uberettigede 

hindringer for tjenesteyting i det indre marked. I den 

forbindelse kan medlemsstatene for eksempel tillate at 

tilbydere av posttjenester får velge mellom plikten til å 

tilby en tjeneste og plikten til å bidra økonomisk til en 

annen tilbyders kostnader ved å tilby samme tjeneste, 

men de bør ikke lenger ha tillatelse til samtidig å 

pålegge et krav om bidrag til en delingsordning og en 

plikt til å tilby leveringspliktige tjenester eller 

kvalitetskrav som er ment å skulle tjene samme formål. 

Det bør dessuten presiseres at noen av bestemmelsene 

om generelle tillatelser og lisenser ikke bør få 

anvendelse på utpekte tilbydere av leveringspliktige 

tjenester. 

34) I en situasjon der flere postforetak tilbyr tjenester på det 

leveringspliktige området bør alle medlemsstater være 

pålagt å vurdere om visse deler av postens infrastruktur 

eller visse tjenester som i alminnelighet ytes av tilbydere 

av leveringspliktige tjenester, bør gjøres tilgjengelige for 

andre operatører som tilbyr lignende tjenester, for å 

fremme effektiv konkurranse og/eller beskytte alle 

brukere ved å sikre posttjenestenes allmenne kvalitet. 

Når det finnes flere tilbydere av leveringspliktige 

tjenester med regionale postnett, bør medlemsstatene i 

tillegg vurdere, og eventuelt sikre, samvirkingsevnen 

mellom dem for å fjerne hindringer for rask transport av 

postsendinger. Ettersom markedssituasjonen og den 

juridiske situasjonen til delene eller tjenestene varierer 

på tvers av medlemsstatene, bør det bare kreves at 

medlemsstatene treffer en veloverveid beslutning om 

behovet for, omfanget og valget av regulerings-

instrument, eventuelt også om kostnadsdeling. Denne 

bestemmelsen berører ikke medlemsstatenes rett til å 

treffe tiltak for å sikre tilgangen til postnettet på 

oversiktlige vilkår som ikke medfører forskjells-

behandling.  
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35) Medlemsstatene bør sørge for at tilbydere av 

posttjenester, når de behandler personopplysninger i 

henhold til direktiv 97/67/EF, anvender fellesskaps-

bestemmelser og nasjonale bestemmelser om vern av 

personopplysninger, særlig de som er fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 

24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i 

forbindelse med behandling av personopplysninger og 

om fri utveksling av slike opplysninger(1). 

36) Bestemmelsene i dette direktivet bør ikke berøre 

nasjonale bestemmelser om eksproprieringsvilkår som 

gjelder organiseringen av tilbudet av leveringspliktige 

tjenester. 

37) Ettersom posttjenester har stor betydning for blinde og 

svaksynte bør det bekreftes at åpningen i markedet 

ikke vil hindre tilbydere av leveringspliktige tjenester i 

å fortsette å tilby visse kostnadsfrie tjenester til blinde 

og svaksynte, som medlemsstatene har innført i 

samsvar med gjeldende internasjonale forpliktelser. 

38) I et miljø med helt fri konkurranse er det viktig,  

både for leveringspliktige tjenesters økonomiske 

likevekt og for å begrense markedsforstyrrelser, at 

avvik fra prinsippet om at priser gjenspeiler normale 

forretningsmessige vilkår og kostnader bare 

forekommer for å verne offentlighetens interesse. 

Dette målet bør nås ved at medlemsstatene fortsatt får 

tillatelse til å opprettholde enhetlige takster for post 

med enhetstakst, som er den tjenesten forbrukere, 

herunder små og mellomstore bedrifter, benytter oftest. 

Medlemsstatene kan også opprettholde enhetlige 

takster for visse andre postsendinger, som for 

eksempel aviser og bøker, for å verne offentlighetens 

interesser, som tilgang til kultur, sikring av deltaking i 

et demokratisk samfunn (pressefrihet) eller regional og 

sosial utjevning. 

39) Tjenester som tilbydere av leveringspliktige tjenester 

yter til alle brukere, herunder foretak, avsendere av 

massesendinger og mellommenn som samler inn post 

fra flere brukere, kan omfattes av mer fleksible 

takstbestemmelser i samsvar med prinsippet om 

kostnadsorientering. Ved fastsettelse av takstene skal 

det tas hensyn til sparte kostnader sammenlignet med 

standardtjenesten som omfatter alle tjenester som 

tilbys i forbindelse med innsamling, sortering, 

transport og utlevering av individuelle postsendinger. 

  

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. Direktivet sist endret ved 

forordning (EF) nr. 1882/2003. 

40) Tatt i betraktning de nasjonale særtrekk ved 

reguleringen av vilkårene for virksomheten til den 

etablerte tilbyderen av leveringspliktige tjenester i et 

marked med helt fri konkurranse, bør medlemsstatene 

stå fritt til å bestemme hvordan de best skal overvåke 

kryssubsidiering. 

41) I lys av overgangen til et marked med helt fri 

konkurranse, og for å unngå at kryssubsidiering 

påvirker konkurransen negativt, bør medlemsstatene 

fortsatt pålegges å opprettholde kravet om at tilbydere 

av leveringspliktige tjenester skal føre atskilte og 

oversiktlige regnskaper, med nødvendige tilpasninger. 

Gjennom dette kravet bør nasjonale regulerings-

myndigheter, konkurransemyndigheter og Kommi-

sjonen få tilgang til de opplysninger som er nødvendige 

for å treffe beslutninger om leveringspliktige tjenester, 

og for å overvåke at markedsforholdene er rettferdige 

inntil konkurransen fungerer effektivt. Samarbeid 

mellom nasjonale reguleringsmyndigheter om fortsatt 

utvikling av referanseverdier og retningslinjer på dette 

området bør bidra til en harmonisert anvendelse av disse 

reglene. 

Med atskilte og oversiktlige regnskaper bør medlems-

statene og de nasjonale reguleringsmyndighetene få 

regnskapsopplysninger som er grundige nok til å: 

–  treffe beslutninger om leveringspliktige tjenester, 

– kunne brukes som grunnlag for å avgjøre om plikten 

til å tilby leveringspliktige tjenester medfører en 

nettokostnad og utgjør en urimelig økonomisk 

byrde for tilbyderen av leveringspliktige tjenester, 

– sikre at takstene som gjelder for leveringspliktige 

tjenester er i samsvar med takstprinsippene fastsatt i 

dette direktivet, 

– sikre samsvar med prinsippene om terminalavgifter 

som fastsatt i dette direktivet, og 

– overvåke at markedsforholdene er rettferdige inntil 

konkurransen fungerer effektivt.  
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42) I samsvar med gjeldende regler på andre 

tjenesteområder og for å styrke forbrukervernet bør 

anvendelsen av prinsippene som minst må oppfylles når 

det gjelder klagebehandling, utvides til å omfatte andre 

enn tilbydere av leveringspliktige tjenester. For å gjøre 

framgangsmåtene for klagebehandling mer effektive, 

bør det oppmuntres til bruk av utenrettslige fram-

gangsmåter som fastsatt i kommisjonsrekommandasjon 

98/257/EF av 30. mars 1998 om de prinsipper som får 

anvendelse på organer med ansvar for utenrettslig 

løsning av forbrukertvister(1) og kommisjons-

rekommandasjon 2001/310/EF av 4. april 2001 om 

prinsipper for utenrettslige organer med ansvar for å løse 

forbrukertvister ved forlik(2). Forbrukernes interesser vil 

bli ytterligere fremmet gjennom økt samvirkingsevne 

mellom operatører som følge av tilgang til visse deler av 

infrastrukturen og visse tjenester, og gjennom kravet om 

samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter og 

forbrukervernorganer. 

For å verne brukernes interesse når postsendinger blir 

stjålet, borte eller skadet, bør medlemsstatene, når det 

er berettiget, innføre en ordning for refusjon og/eller 

erstatning. 

43) I direktiv 97/67/EF er det fastsatt at visse tiltak skal 

vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 

28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for 

utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er 

tillagt Kommisjonen(3). 

44) Beslutning 1999/468/EF er endret ved beslutning 

2006/512/EF, som innførte framgangsmåten med 

forskriftskomité med kontroll for vedtak av generelle 

tiltak som er utformet for å endre ikke-vesentlige 

bestemmelser i en grunnleggende rettsakt som er vedtatt 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251, 

blant annet ved å oppheve noen av disse bestemmelsene 

eller ved å utfylle rettsakten med nye ikke-vesentlige 

bestemmelser. 

45) Kommisjonen bør særlig få fullmakt til å vedta tiltak 

som gjelder framtidig tilpasning av tjenestekvalitets-

standarder til den tekniske utvikling eller markeds-

utviklingen, samt til standardiserte vilkår for uavhengig 

kvalitetskontroll utført av eksterne organer. Ettersom det 

dreier seg generelle tiltak som har som formål å endre 

  

(1) EFT L 115 av 17.4.1998, s. 31. 

(2) EFT L 109 av 19.4.2001, s. 56. 

(3) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Beslutningen endret ved 

beslutning 2006/512/EF (EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11). 

ikke-vesentlige bestemmelser i direktiv 97/67/EF, blant 

annet ved å utfylle dem ved å tilføye nye ikke-vesentlige 

bestemmelser, må de vedtas i samsvar med 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 

fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF. 

46) Komiteen som bistår Kommisjonen i samsvar med 

direktiv 97/67/EF bør følge utviklingen når det gjelder 

yting av leveringspliktige tjenester i medlemsstatene. 

47) De nasjonale reguleringsmyndighetene vil sannsynligvis 

fortsette å spille en avgjørende rolle, særlig i medlems-

stater der overgangen til konkurranse ennå ikke er 

fullført. I samsvar med prinsippet om å skille mellom 

regulerings- og driftsvirksomhet bør medlemsstatene 

garantere uavhengigheten til de nasjonale regulerings-

myndighetene og på den måten sikre upartiskhet i 

forbindelse med beslutninger. Kravet om uavhengighet 

berører ikke medlemsstatenes institusjonelle uavhen-

gighet og forfatningsmessige forpliktelser eller 

prinsippet om nøytralitet med hensyn til medlems-

statenes eiendomsrettslige ordninger fastsatt i traktatens 

artikkel 295. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør få 

alle ressurser i form av personale, sakkunnskap og 

finansiering som de trenger for å utføre sine oppgaver. 

48) Ettersom reguleringsvirksomheten ofte utøves av ulike 

nasjonale organer, bør det innføres åpenhet når det 

gjelder oppgavefordelingen og kreves at de ulike 

organene med ansvar for reguleringen av sektoren, 

anvendelsen av konkurransereglene og behandlingen 

av forbrukerspørsmål, samarbeider for å sikre at de 

utfører sine oppgaver på en effektiv måte. 

49) Alle som berøres av en beslutning truffet av en nasjonal 

reguleringsmyndighet bør ha rett til å klage til et organ 

som er uavhengig av myndigheten. Dette organet kan 

være en domstol. Denne framgangsmåten for 

klagebehandling berører ikke fordelingen av myndighet 

innenfor nasjonale rettssystemer, og heller ikke juridiske 

eller fysiske personers rettigheter i henhold til nasjonal 

lovgivning. For å garantere rettssikkerheten og 

sikkerheten i markedet bør det sikres at nasjonale 

reguleringsmyndigheters beslutninger gjelder inntil 

framgangsmåten er avsluttet.  
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50) Nasjonale reguleringsmyndigheter bør ved behov 

samarbeide med reguleringsmyndigheter i de andre 

medlemsstatene og med Kommisjonen når de utfører 

sine oppgaver i henhold til direktiv 97/67/EF. Dette vil 

fremme utviklingen av det indre marked for 

posttjenester og bidra til å sikre en enhetlig anvendelse 

av dette direktivets bestemmelser i alle medlemsstater, 

særlig på områder der nasjonal lovgivning som 

gjennomfører fellesskapsretten gir nasjonale regule-

ringsmyndigheter betydelig rom for skjønnsmessig 

vurdering ved anvendelsen av de berørte 

bestemmelsene. Samarbeidet kan blant annet foregå i 

komiteen som bistår Kommisjonen i samsvar med 

direktivet, eller i en gruppe bestående av europeiske 

reguleringsmyndigheter. Medlemsstatene bør bestemme 

hvilke organer som er nasjonale reguleringsmyndigheter 

i henhold til dette direktivet. 

51) Nasjonale reguleringsmyndigheter må samle inn 

opplysninger fra markedsdeltakere for å kunne utføre 

sine oppgaver effektivt. Anmodninger om opplysninger 

bør stå i forhold til formålet og ikke utgjøre en urimelig 

byrde for foretakene. Kommisjonen kan også få behov 

for å samle inn slike opplysninger for å kunne oppfylle 

forpliktelsene som følger av fellesskapsretten. 

Mottakeren av opplysningene skal sikre at de behandles 

fortrolig, i samsvar med gjeldende regler. 

52) For å holde Europaparlamentet og Rådet underrettet om 

utviklingen i det indre marked for posttjenester bør 

Kommisjonen med jevne mellomrom framlegge 

rapporter for disse institusjonene om gjennomføringen 

av direktiv 97/67/EF. 

53) Dette direktivet berører ikke arbeidsretten, dvs. 

lovbestemmelser eller kontraktbestemmelser om 

ansettelsesvilkår, arbeidsvilkår, herunder helse og 

sikkerhet på arbeidsplassen og forholdet mellom 

arbeidsgivere og arbeidstakere, som medlemsstatene 

anvender i samsvar med nasjonal lovgivning som er i 

samsvar med fellesskapsretten. Dette direktivet berører 

heller ikke medlemsstatenes trygdelovgivning. Ved 

behov kan medlemsstatene ta hensyn til arbeidsvilkår i 

sine framgangsmåter for å gi tillatelse, i tråd med 

prinsippene om oversiktlighet og forholdsmessighet. 

54) Medlemsstatene bør sikre at det opprettes et 

tilstrekkelig antall tilgangspunkter der det tas hensyn 

brukernes behov i landdistrikter og tynt befolkede 

områder. Medlemsstatene bør sikre at antall 

tilgangspunkter i disse områdene er tilstrekkelig til at 

plikten til å tilby leveringspliktige tjenester kan 

oppfylles. 

55) For å beholde rammen for regulering av postsektoren 

bør utløpsdatoen for direktiv 97/67/EF oppheves. 

Bestemmelser som ikke er blitt endret ved dette 

direktivet, får fortsatt anvendelse. De tjenester som 

medlemsstatene kan fortsette å reservere i gjennom-

føringsperioden, er de som er angitt i direktiv 97/67/EF. 

56) Ettersom målene for dette direktivet, som er å 

gjennomføre et indre marked for posttjenester i 

Fellesskapet, sikre et felles nivå for leveringspliktige 

tjenester for alle brukere og fastsette harmoniserte 

prinsipper for reguleringen av posttjenester, ikke kan nås 

i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på 

grunn av omfanget og virkningene bedre kan nås på 

fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 

med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens 

artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 

fastsatt i nevnte artikkel går dette direktivet ikke lenger 

enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

57) Direktiv 97/67/EF bør derfor endres. 

58) Dette direktivet er forenlig med andre fellesskaps-

dokumenter på tjenesteområdet. Dersom en 

bestemmelse i dette direktivet er i strid med en 

bestemmelse i et annet fellesskapsdokument, særlig 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF av 

12. desember 2006 om tjenester i det indre marked(1), 

skal bestemmelsene i dette direktivet ha forrang og få 

full anvendelse på postsektoren. 

59) Dette direktivet berører ikke anvendelsen av traktatens 

bestemmelser om konkurranse og adgang til å yte 

tjenester. I den grad finansieringsordninger for 

leveringspliktige tjenester innebærer at det ytes støtte fra 

en medlemsstat eller statlige midler i enhver tenkelig 

form som definert i traktatens artikkel 87 nr. 1, berører 

direktivet ikke medlemsstatenes forpliktelse til å 

overholde traktens bestemmelser om statsstøtte.  

  

(1) EUT L 376 av 27.12.2006, s. 36. 
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60) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen 

om bedre regelverksutforming(1) oppfordres medlems-

statene til, for eget formål og i Fellesskapets interesse, å 

utarbeide og offentliggjøre egne tabeller, som så langt 

det er mulig viser sammenhengen mellom dette 

direktivet og innarbeidingstiltakene. 

VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

I direktiv 97/67/EF gjøres følgende endringer: 

1. Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

I dette direktivet fastsettes felles regler for 

– vilkår for yting av posttjenester, 

– yting av en leveringspliktig posttjeneste i 

Fellesskapet, 

– finansiering av leveringspliktige tjenester på vilkår 

som sikrer varig yting av slike tjenester, 

– prinsipper for fastsettelse av takster og innsyn i 

regnskapene for tilbydere av leveringspliktige 

tjenester, 

– fastsettelse av kvalitetsstandarder for yting av 

leveringspliktige tjenester og innføring av et system 

som skal sikre at disse standardene overholdes, 

– harmonisering av tekniske standarder, 

– opprettelse av uavhengige nasjonale regulerings-

myndigheter.» 

2. I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) nr. 1 skal lyde: 

  

(1) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1. 

«1.  «posttjenester» tjenester som består av 

innsamling, sortering, transport og utlevering av 

postsendinger,» 

b) nytt nummer 1a skal lyde: 

«1a.  «tilbyder av posttjenester» foretak som tilbyr en 

eller flere posttjenester,» 

c) i nr. 2 endres «offentlig postnett»» til «postnett». 

d) nr. 3 skal lyde: 

«3.  «tilgangspunkt» fysiske innretninger, herunder 

postkasser som er stilt til rådighet for 

allmennheten på offentlig sted eller i lokalene til 

tilbydere av posttjenester, der avsenderne kan 

levere postsendinger til postnettet,» 

e) nr. 4 skal lyde: 

«4.  «innsamling» innsamling av postsendinger utført 

av en tilbyder av posttjenester,» 

f) nr. 6 skal lyde: 

«6.  «postsending» en adressert sending i den 

endelige form som den skal transporteres i av en 

tilbyder av posttjenester. I tillegg til brev-

postsendinger omfatter slike sendinger f.eks. 

bøker, kataloger, aviser, tidsskrifter og 

postpakker som inneholder varer med eller uten 

salgsverdi,» 

g) nr. 8 oppheves, 

h) nr. 12 oppheves, 

i) nr. 13 skal lyde: 

«13.  «tilbyder av leveringspliktige tjenester» 

offentlig eller privat tilbyder av posttjenester 

som helt eller delvis tilbyr leveringspliktige 

posttjenester i en medlemsstat, og hvis navn er 

meddelt Kommisjonen i samsvar med 

artikkel 4,»  
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j) nr. 14 skal lyde: 

«14.  «tillatelse» enhver tillatelse som fastsetter de 

rettigheter og plikter som er særskilte for 

postsektoren, og som gjør det mulig for foretak 

å tilby posttjenester og eventuelt å opprette 

og/eller drive sine nett for å tilby slike tjenester, 

i form av en generell tillatelse eller individuell 

lisens som definert nedenfor: 

– med «generell tillatelse» menes en tillatelse 

som fritar den berørte tilbyderen av 

posttjenester fra å innhente uttrykkelig 

godkjenning fra den nasjonale regule-

ringsmyndigheten før den utøver rettighetene 

som følger av tillatelsen, uansett om denne 

reguleres av en «gruppelisens» eller generell 

lovgivning, og uansett om denne 

lovgivningen fastsetter registrerings- eller 

meldingsordninger, 

– med «individuell lisens» menes en tillatelse 

som tildeles av en nasjonal regulerings-

myndighet, og som gir tilbyderen av 

posttjenester særlige rettigheter eller 

underkaster dens virksomhet særlige vilkår 

som eventuelt får anvendelse i tillegg til den 

generelle tillatelsen, dersom tilbyderen av 

posttjenester ikke kan utøve de aktuelle 

rettigheter før den har innhentet godkjenning 

fra den nasjonale reguleringsmyndigheten,» 

k) nr. 17 skal lyde: 

«17.  «bruker» enhver fysisk eller juridisk person 

som i kraft av å være sender eller mottaker 

nyter godt av at posttjenester tilbys,» 

l) nr. 19 skal lyde: 

«19.  «grunnleggende krav» de generelle ikke-

økonomiske hensyn som kan føre til at en 

medlemsstat setter vilkår for yting av 

posttjenester. Slike hensyn er posthemmelighet, 

nettets sikkerhet når det gjelder transport av 

farlig gods, overholdelse av arbeidsvilkår og 

trygdeordninger som er fastsatt ved lov eller 

forskrift og/eller ved tariffavtaler inngått mellom 

de nasjonale partene i arbeidslivet, i samsvar med 

fellesskapsretten og nasjonal lovgivning, og, der 

det er berettiget, datasikring, miljøvern og 

arealplanlegging. Datasikring kan omfatte vern 

av personopplysninger, fortrolighet for 

opplysninger som overføres eller lagres, samt 

personvern,» 

m) nytt nr. 20 skal lyde: 

«20.  «tjenester som tilbys til enhetstakst» 

posttjenester der taksten er fastsatt av tilbyderne 

av leveringspliktige tjenester i deres allmenne 

vilkår for individuelle postsendinger.» 

3. I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3 første ledd skal lyde: 

«3.  Medlemsstatene skal treffe tiltak som sikrer at 

leveringspliktige tjenester garanteres minst fem 

virkedager i uken, med mindre det foreligger 

omstendigheter eller geografiske forhold som anses å 

være ekstraordinære, og at den omfatter minst: 

– én innsamling, 

– én levering til alle fysiske eller juridiske 

personers bosted eller fysiske adresse, eller 

unntaksvis, på vilkår fastsatt av den nasjonale 

reguleringsmyndigheten, til egnede anlegg.» 

b) Nr. 5 skal lyde: 

«5.  De nasjonale reguleringsmyndighetene kan 

heve grensen for vekt for postpakker som omfattes av 

leveringspliktige tjenester til høyst 20 kg, og kan 

fastsette særlige ordninger for levering på døren av 

slike pakker. 

Uten hensyn til grensen fastsatt av en gitt medlemsstat 

for hvor mye postpakker som omfattes av 

leveringspliktige tjenester skal kunne veie, skal 

medlemsstatene sørge for at postpakker på inntil 20 kg 

som de mottar fra andre medlemsstater, leveres på 

deres territorium.»  
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c) Nr. 6 skal lyde: 

«6.  Laveste og høyeste tillatte mål for de aktuelle 

postsendingene er de som er fastsatt i de relevante 

bestemmelser vedtatt av Verdenspostforeningen.» 

4. Artikkel 4 skal lyde: 

«Artikkel 4 

1. Hver medlemsstat skal sørge for at leveringspliktige 

tjenester tilbys, og at Kommisjonen underrettes om de 

tiltak den treffer for å oppfylle denne forpliktelsen. 

Komiteen nevnt i artikkel 21 skal underrettes om de tiltak 

medlemsstatene treffer for å sikre at leveringspliktige 

tjenester tilbys. 

2. Medlemsstatene kan utpeke ett eller flere foretak som 

tilbyder(e) av leveringspliktige tjenester slik at hele det 

nasjonale territoriet kan dekkes. Medlemsstatene kan 

utpeke ulike foretak som skal tilby ulike deler av de 

leveringspliktige tjenestene og/eller til å dekke ulike deler 

av det nasjonale territoriet. Når de gjør dette skal de i 

samsvar med fellesskapsretten fastsette hvilke plikter og 

rettigheter foretakene skal ha, og offentliggjøre disse 

pliktene og rettighetene. Medlemsstatene skal særlig treffe 

tiltak for å sikre at vilkårene for tildeling av leverings-

pliktige tjenester bygger på prinsippene om oversiktlighet, 

likebehandling og forholdsmessighet, og dermed sørge for 

å sikre kontinuitet i tilbudet av leveringspliktige tjenester 

ved å ta hensyn til den viktige rollen de spiller når det 

gjelder sosial og territorial utjevning. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om navnet 

på de tilbydere av leveringspliktige tjenester de utpeker. 

Utpekingen av en tilbyder av leveringspliktige tjenester 

skal gjennomgås med jevne mellomrom og granskes med 

hensyn til vilkårene og prinsippene fastsatt i denne 

artikkelen. Medlemsstatene skal imidlertid sørge for at 

denne utpekingen er av tilstrekkelig varighet til at 

investeringene kan gi en avkastning.» 

5. Artikkel 5 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Bestemmelsene i nr. 1 skal ikke være til hinder for 

tiltak som medlemsstatene treffer av hensyn til 

allmennhetens interesser i henhold til traktaten, særlig 

artikkel 30 og 46, som blant annet omhandler offentlig 

moral, offentlig sikkerhet, herunder strafferettslig 

etterforskning, og offentlig orden.» 

6. Artikkel 6 skal lyde: 

«Artikkel 6 

Medlemsstatene skal treffe tiltak for at tilbydere av 

leveringspliktige tjenester regelmessig gir brukere og 

tilbydere av posttjenester tilstrekkelig detaljerte og 

ajourførte opplysninger om egenskaper ved de leverings-

pliktige tjenester som tilbys, særlig med hensyn til 

alminnelige vilkår for tilgang til denne tjenesten, priser 

og nivå for kvalitetsstandarder. Disse opplysningene skal 

offentliggjøres på en hensiktsmessig måte. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 

hvordan de opplysninger som skal offentliggjøres i 

henhold til første ledd, skal gjøres tilgjengelige.» 

7.  Overskriften i kapittel 3 skal lyde: 

«Finansiering av leveringspliktige tjenester». 

8.  Artikkel 7 skal lyde: 

«Artikkel 7 

1. Medlemsstater skal ikke gi eller opprettholde 

eneretter eller særretter til etablering eller yting av 

posttjenester. Medlemsstatene kan finansiere tilbudet av 

leveringspliktige tjenester på en eller flere av måtene 

fastsatt i nr. 2, 3 og 4, eller på en annen måte som er i 

samsvar med traktaten. 

2. Medlemsstatene kan sikre at leveringspliktige 

tjenester tilbys ved å anskaffe slike tjenester i samsvar med 

gjeldende regler for offentlige innkjøp, herunder 

konkurransepreget dialog eller kjøp etter forhandling med 

eller uten kunngjøring av konkurranse, i henhold til 

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(*).  
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3. Dersom en medlemsstat fastslår at plikten til å tilby 

leveringspliktige tjenester i henhold til dette direktivet 

innebærer en nettokostnad, der det ved beregningen tas 

hensyn til vedlegg I, og utgjør en urimelig økonomisk 

byrde for tilbydere av leveringspliktige tjenester, kan den 

innføre 

a) en ordning for å kompensere de berørte foretak med 

offentlige midler, eller 

b) en ordning for å fordele nettokostnaden forbundet 

med plikten til å tilby leveringspliktige tjenester 

mellom tjenestetilbydere og/eller brukere. 

4. Dersom nettokostnaden deles i samsvar med nr. 3 

bokstav b), kan medlemsstatene opprette et kompen-

sasjonsfond som kan finansieres av tjenestetilbydere 

og/eller avgifter fra brukere, og som med dette formål 

forvaltes av et organ som er uavhengig av den eller dem 

som tilgodeses. Medlemsstatene kan som et vilkår for å 

tildele tillatelser til tjenestetilbydere i henhold til artikkel 9 

nr. 2, kreve at de bidrar økonomisk til dette fondet eller 

oppfyller plikten til å tilby leveringspliktige tjenester. 

Plikten til å tilby leveringspliktige tjenester som påhviler 

tilbydere av leveringspliktige tjenester, som angitt i 

artikkel 3, kan finansieres på denne måten. 

5. Medlemsstatene skal sørge for at prinsippene om 

oversiktlighet, likebehandling og forholdsmessighet 

overholdes ved opprettelse av kompensasjonsfondet og 

fastsettelse av nivået for de økonomiske bidragene nevnt i 

nr. 3 og 4. Beslutninger som tas i samsvar med nr. 3 og 4 

skal bygge på objektive kriterier som kan kontrolleres, og 

offentliggjøres. 

  

(*) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 14.» 

9.  Overskriften i kapittel 4 skal lyde: 

«Vilkår for å tilby posttjenester og få tilgang til 

nettet». 

10.  Artikkel 9 skal lyde: 

«Artikkel 9 

1. For tjenester som ikke omfattes av virkeområdet for 

leveringspliktige tjenester, kan medlemsstatene innføre 

generelle tillatelser i den grad det er nødvendig for å sikre 

at de grunnleggende krav oppfylles. 

2. For tjenester som omfattes av virkeområdet for 

leveringspliktige tjenester, kan medlemsstatene innføre 

framgangsmåter for tillatelser, herunder individuelle 

lisenser, i den grad det er nødvendig for å sikre at de 

grunnleggende krav oppfylles, og for å sikre at 

leveringspliktige tjenester tilbys. 

Tildelingen av tillatelser kan: 

– knyttes til en plikt til å tilby leveringspliktige 

tjenester, 

– om nødvendig og dersom det er berettiget, omfatte 

krav til kvaliteten, tilgjengeligheten og utførelsen av de 

aktuelle tjenester, 

– eventuelt knyttes til en plikt til å bidra økonomisk til 

kostnadsdelingsordningene omhandlet i artikkel 7, 

dersom det å tilby leveringspliktige tjenester innebærer 

en nettokostnad og utgjør en urimelig økonomisk 

byrde for tilbydere av leveringspliktige tjenester som 

er utpekt i samsvar med artikkel 4, 

– eventuelt knyttes til en plikt til å bidra økonomisk til 

driftskostnadene til de nasjonale regulerings-

myndighetene som omhandlet i artikkel 22, 

– eventuelt knyttes til eller gjøres betinget av at 

arbeidsvilkårene fastsatt i den nasjonale lovgivningen 

overholdes. 

Forpliktelsene og kravene omhandlet i første ledd og i 

artikkel 3 gjelder bare utpekte tilbydere av leverings-

pliktige tjenester. 

Med mindre det gjelder foretak som er utpekt som 

tilbydere av leveringspliktige tjenester i samsvar med 

artikkel 4, kan tillatelser ikke: 

– begrenses i antall,  
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– for samme deler av leveringsplikten eller deler av det 

nasjonale territoriet, samtidig medføre både en plikt 

til å tilby leveringspliktige tjenester og til å bidra 

økonomisk til delingsordningen, 

– gjenta vilkår som allerede gjelder for foretakene i 

henhold til annen nasjonal lovgivning som ikke 

gjelder bestemte sektorer, 

– innføre andre tekniske eller driftsmessige vilkår enn 

de som er nødvendige for å oppfylle forpliktelsene i 

henhold til dette direktivet. 

3. Framgangsmåtene, forpliktelsene og kravene 

omhandlet i nr. 1 og 2 skal være oversiktlige, tilgjengelige, 

ikke medføre forskjellsbehandling, være forholdsmessige, 

nøyaktige og utvetydige, offentliggjøres på forhånd og 

bygge på objektive kriterier. Medlemsstatene skal sørge for 

at søkeren underrettes om årsakene til at en tillatelse helt 

eller delvis er avslått eller trukket tilbake, og de skal 

fastsette en framgangsmåte for klagebehandling.» 

11.  Artikkel 10 nr. 1 skal lyde: 

«1.  Europaparlamentet og Rådet skal etter forslag fra 

Kommisjonen, og på grunnlag av traktatens artikkel 47 

nr. 2, artikkel 55 og 95, vedta de tiltak som er nødvendige 

for å harmonisere framgangsmåtene nevnt i artikkel 9 som 

regulerer det kommersielle tilbudet av posttjenester til 

allmennheten.» 

12.  Artikkel 11 skal lyde: 

«Artikkel 11 

Europaparlamentet og Rådet skal etter forslag fra 

Kommisjonen, og på grunnlag av traktatens artikkel 47 

nr. 2, artikkel 55 og 95, vedta de harmoniseringstiltak 

som er nødvendige for å sikre brukerne og tilbyderne av 

posttjenester tilgang til postnettet på vilkår som er 

oversiktlige og ikke medfører forskjellsbehandling.» 

13.  Ny artikkel 11a skal lyde: 

«Artikkel 11a 

Når det er nødvendig for å beskytte brukernes interesser 

og/eller fremme effektiv konkurranse, og når de nasjonale 

forhold og den nasjonale lovgivningen tilsier det, skal 

medlemsstatene sørge for at det foreligger oversiktlige 

vilkår som ikke medfører forskjellsbehandling når det 

gjelder tilgang til deler av postens infrastruktur eller 

posttjenestene som tilbys innenfor virkeområdet for 

leveringspliktige tjenester, for eksempel postnummer-

systemer, adressedatabaser, postbokser på postkontorer, 

postkasser, informasjon om adresseendring, ettersendings-

tjenester og returtjenester. Denne bestemmelsen berører 

ikke medlemsstatenes rett til å treffe tiltak for å sikre 

adgangen til postnettet på oversiktlige og forholdsmessige 

vilkår som ikke medfører forskjellsbehandling.» 

14.  Artikkel 12 skal lyde: 

«Artikkel 12 

Medlemsstatene skal treffe tiltak som sikrer at takstene 

for hver av tjenestene som inngår i leveringspliktige 

tjenester, er i samsvar med følgende prinsipper: 

– prisene skal være overkommelige og fastsettes slik at 

alle brukere, uavhengig av geografisk plassering og i 

lys av særskilte nasjonale forhold, har tilgang til 

tjenestene som tilbys. Medlemsstatene kan beholde 

eller innføre kostnadsfrie posttjenester for blinde og 

synshemmede personer, 

– prisene skal være kostnadsbaserte og stimulere til 

effektiv yting av de leveringspliktige tjenestene. Om 

nødvendig av hensyn til allmennhetens interesse kan 

medlemsstatene beslutte at en enhetlig takst skal gjelde 

for hele det nasjonale territoriet og/eller for 

grensekryssende post, for tjenester som tilbys til 

enhetstakst og for andre postsendinger, 

– anvendelse av en enhetlig takst skal ikke utelukke at 

tilbydere av leveringspliktige tjenester har rett til å 

inngå individuelle avtaler om takst med brukerne, 

– takstene skal være oversiktlige og ikke medføre 

forskjellsbehandling,  
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– når tilbyderne av leveringspliktige tjenester anvender 

særlige takster, f.eks. for tjenester til foretak, avsendere 

av massesendinger eller mellommenn som samler inn 

post fra flere brukere, skal de anvende prinsippene om 

åpenhet og likebehandling både med hensyn til takster 

og tilhørende vilkår. Takstene skal sammen med de 

tilhørende vilkårene gjelde på samme måte i forholdet 

mellom tredjemenn som i forholdet mellom 

tredjemenn og tilbydere av leveringspliktige tjenester 

av tilsvarende art. Alle slike takster skal også være 

tilgjengelige for brukere, særlig privatpersoner og små 

og mellomstore bedrifter, som sender post på 

tilsvarende vilkår.» 

15.  I artikkel 14 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1, 2 og 3 skal lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er 

nødvendige for å sikre at regnskapene til tilbyderne 

av leveringspliktige tjenester er i samsvar med denne 

artikkelen. 

2. Tilbydere av leveringspliktige tjenester skal i 

sitt internregnskap føre atskilte regnskaper slik at det 

skilles klart mellom de tjenester og produkter som 

inngår i de leveringspliktige tjenestene, og de som 

ikke inngår i dem. Skillet mellom regnskapene skal 

anvendes når medlemsstatene beregner nettokost-

naden ved leveringspliktige tjenester. Slike 

internregnskaper skal bygge på enhetlig anvendte og 

objektivt begrunnede prinsipper for kostnads-

regnskap. 

3. Med forbehold for nr. 4 skal kostnadene i 

regnskapet nevnt i nr. 2 fordeles på følgende måte: 

a) kostnader som kan henføres direkte til en bestemt 

tjeneste eller et bestemt produkt, skal føres som 

slike, 

b) felleskostnader, dvs. slike som ikke kan henføres 

direkte til en bestemt tjeneste eller et bestemt 

produkt, fordeles på følgende måte: 

 i) dersom det er mulig, skal felleskostnadene 

fordeles etter en direkte analyse av hvordan 

kostnadene er oppstått, 

 ii) dersom det ikke er mulig å foreta en direkte 

analyse, skal kategoriene for felleskostnader 

fordeles på grunnlag av en indirekte 

forbindelse med en annen kostnadskategori 

eller gruppe av kostnadskategorier der det er 

mulig med direkte henføring eller fordeling; 

den indirekte forbindelsen skal bygge på 

sammenlignbare kostnadsstrukturer, 

 iii) dersom verken et direkte eller indirekte 

grunnlag for kostnadsdeling kan finnes, skal 

kostnadskategorien fordeles på grunnlag av 

en generell fordelingsnøkkel beregnet ved å 

bruke forholdet mellom samtlige utgifter som 

direkte eller indirekte henføres til eller 

fordeles på hver enkelt av de leveringspliktige 

tjenestene på den ene side, og samtlige 

utgifter som direkte eller indirekte henføres til 

eller fordeles på andre tjenester på den annen 

side, 

 iv) felleskostnader som er nødvendige for å tilby 

tjenester som er leveringspliktige og tjenester 

som ikke er det, skal fordeles på en 

hensiktsmessig måte; det skal anvendes 

samme kostnadsdrivere på tjenester som er 

leveringspliktige og på tjenester som ikke er 

det.» 

b) Nr. 8 skal lyde: 

«8.  Dersom en medlemsstat ikke har brukt en 

finansieringsordning for yting av leveringspliktige 

tjenester, slik det er tillatt i henhold til artikkel 7, og 

dersom den nasjonale reguleringsmyndigheten har 

forsikret seg om at ingen av tilbyderne av leverings-

pliktige tjenester som er utpekt av medlemsstaten, 

mottar åpen eller skjult statsstøtte, og at konkur-

ransen i markedet fungerer effektivt, kan den 

nasjonale reguleringsmyndigheten beslutte at 

kravene i denne artikkelen ikke får anvendelse.» 

c) Nytt nr. 9 og 10 skal lyde: 

«9.  Denne artikkelen kan likevel få anvendelse på 

tilbydere av leveringspliktige tjenester som er utpekt 

før den endelige datoen for fullstendig markeds-

åpning, så lenge det ikke er utpekt noen andre 

tilbydere av leveringspliktige tjenester. Den nasjonale 

reguleringsmyndigheten skal underrette Kommi-

sjonen før slike beslutninger treffes.  
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10.  Medlemsstatene kan kreve at tilbydere av 

posttjenester som er pålagt å bidra til et 

kompensasjonsfond, innfører hensiktsmessig atskilte 

regnskaper for å sikre at fondet kan fungere.» 

16.  I artikkel 16 gjøres følgende endringer: 

a) Tredje ledd annet strekpunkt skal lyde: 

«—  Europaparlamentet og Rådet med hensyn til 

grensekryssende tjenester i Fellesskapet (se 

vedlegg II). Framtidige tilpasninger av disse 

standardene til den tekniske utvikling eller 

markedsutviklingen skal foretas etter fram-

gangsmåten med forskriftskomité med kontroll 

nevnt i artikkel 21 nr. 2.» 

b) Fjerde ledd skal lyde: 

«En uavhengig kvalitetskontroll skal foretas minst én 

gang hvert år av organer som ikke har noen tilknytning 

til tilbyderne av leveringspliktige tjenester, på 

standardiserte vilkår som skal fastsettes etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 

nevnt i artikkel 21 nr. 2. Resultatene av kontrollen skal 

offentliggjøres i rapporter minst én gang i året.» 

17.  Artikkel 18 nr. 1 og 2 skal lyde: 

«1.  I samsvar med artikkel 16 er det fastsatt 

kvalitetsstandarder for grensekryssende tjenester i 

Fellesskapet i vedlegg II. 

2. Dersom det er nødvendig ut fra ekstraordinære 

forhold knyttet til infrastruktur eller geografi, kan de 

nasjonale reguleringsmyndighetene gjøre unntak fra 

kvalitetsstandardene fastsatt i vedlegg II. Dersom de 

nasjonale reguleringsmyndighetene gjør slike unntak, 

skal de umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

Kommisjonen skal hvert år til orientering for komiteen 

nevnt i artikkel 21 framlegge en rapport om 

underretningene den har mottatt i løpet av de siste tolv 

månedene.» 

18.  Artikkel 19 skal lyde: 

«Artikkel 19 

1. Medlemsstatene skal sørge for at alle tilbydere av 

posttjenester fastsetter oversiktlige, enkle og økonomisk 

overkommelige framgangsmåter for behandling av klager 

fra brukerne, særlig ved tap, tyveri, skade eller manglende 

oppfyllelse av kvalitetsstandardene for tjenesten (herunder 

framgangsmåter for å fastslå ansvar i saker der mer enn én 

operatør er involvert), uten at det berører relevante 

internasjonale og nasjonale bestemmelser om kompen-

sasjonsordninger. 

Medlemsstatene skal treffe tiltak for å sikre at 

framgangsmåtene nevnt i første ledd gjør det mulig å løse 

tvister på en rettferdig og rask måte, ved å fastsette et 

system for refusjon og/eller erstatning når det er 

berettiget. 

Medlemsstatene skal også oppmuntre til utviklingen av 

uavhengige utenrettslige ordninger for å løse tvister 

mellom tilbydere og brukere av posttjenester. 

2. Uten at det berører annen klageadgang i henhold til 

nasjonal lovgivning eller Fellesskapets regelverk, skal 

medlemsstatene sørge for at brukerne hver for seg eller, 

dersom det er fastsatt i nasjonal lovgivning, sammen med 

organisasjoner som representerer brukernes og/eller 

forbrukernes interesser, kan framlegge for vedkommende 

nasjonale myndighet saker der brukernes klager mot 

foretak som tilbyr posttjenester som omfattes av 

virkeområdet for leveringspliktige tjenester, ikke er blitt 

løst på en tilfredsstillende måte. 

I samsvar med artikkel 16 skal medlemsstatene sørge for 

at tilbydere av leveringspliktige tjenester, og eventuelt 

foretak som tilbyr tjenester som omfattes av virkeområdet 

for leveringspliktige tjenester, sammen med den årlige 

rapporten om kvalitetskontrollen, offentliggjør opplys-

ninger om antall klager og hvordan de er blitt behandlet.» 

19.  Artikkel 21 skal lyde: 

«Artikkel 21 

1. Kommisjonen skal bistås av en komité. 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 

og artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, 

samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i 

beslutningens artikkel 8.»  
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20.  Artikkel 22 skal lyde: 

«Artikkel 22 

1. Hver medlemsstat skal utpeke én eller flere nasjonale 

reguleringsmyndigheter for postsektoren som juridisk er 

atskilt fra postoperatørene og fungerer uavhengig av dem. 

Medlemsstater som beholder eierskap til eller kontroll over 

tilbydere av posttjenester, skal sørge for at regule-

ringsoppgavene på en effektiv måte er strukturelt atskilt fra 

virksomhet som er knyttet til eierskap eller kontroll. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de 

nasjonale reguleringsmyndighetene de har utpekt for å 

utføre oppgavene som følger av dette direktivet. De skal på 

en lett tilgjengelig måte offentliggjøre hvilke oppgaver som 

skal utføres av nasjonale reguleringsmyndigheter, særlig 

når disse oppgavene er fordelt på flere organer. Dersom det 

er aktuelt, skal medlemsstatene sørge for samråd og 

samarbeid om saker av felles interesse mellom disse 

myndighetene og de nasjonale myndighetene med ansvar 

for gjennomføring av konkurranseretten og forbruker-

vernretten. 

2. De nasjonale reguleringsmyndighetene skal særlig 

ha til oppgave å sikre at forpliktelsene som følger av dette 

direktivet, overholdes, særlig ved å innføre fram-

gangsmåter for kontroll og regulering som sikrer at de 

leveringspliktige tjenestene tilbys. De kan også ha ansvar 

for å sikre at konkurransereglene overholdes i 

postsektoren. 

De nasjonale reguleringsmyndighetene skal samarbeide 

tett og bistå hverandre for å forenkle anvendelsen av dette 

direktivet i de relevante eksisterende organer. 

3. Medlemsstatene skal sørge for at det finnes effektive 

ordninger på nasjonalt plan som gjør at alle brukere eller 

tilbydere av posttjenester som berøres av en nasjonal 

reguleringsmyndighets beslutning, har rett til å klage 

beslutningen inn for en klageinstans som er uavhengig av 

de berørte parter. I påvente av utfallet av en slik klage 

skal den nasjonale reguleringsmyndighetens beslutning 

fortsatt gjelde, med mindre klageinstansen beslutter noe 

annet.» 

21. Nytt kapittel 9a skal lyde: 

«KAPITTEL 9A 

Framlegging av opplysninger 

Artikkel 22a 

1. Medlemsstatene skal sørge for at tilbydere av 

posttjenester framlegger alle opplysninger, særlig for de 

nasjonale reguleringsmyndighetene, herunder økono-

miske opplysninger og opplysninger om tilbudet av 

leveringspliktige tjenester, for følgende formål: 

a) for at de nasjonale reguleringsmyndighetene skal 

kunne sikre overholdelse av bestemmelsene i, eller 

beslutninger truffet i samsvar med, dette direktivet, 

b) for klart definerte statistiske formål. 

2. Tilbydere av posttjenester skal på anmodning 

framlegge slike opplysninger raskt og eventuelt i 

fortrolighet, innenfor de frister og med det detaljnivå som 

kreves av den nasjonale reguleringsmyndigheten. 

Opplysningene som den nasjonale regulerings-

myndigheten anmoder om, skal stå i forhold til det 

gjennomføringen av denne oppgaven krever. Den 

nasjonale reguleringsmyndigheten skal begrunne 

anmodningen om opplysninger. 

3. Medlemsstatene skal sørge for at nasjonale 

reguleringsmyndigheter på anmodning framlegger for 

Kommisjonen hensiktsmessige og relevante opplysninger 

som den trenger for å kunne utføre sine oppgaver i 

henhold til dette direktivet. 

4. Dersom en nasjonal reguleringsmyndighet anser 

opplysningene som fortrolige i henhold til Fellesskapets 

fortrolighetsregler og nasjonale regler om forretnings-

hemmeligheter, skal Kommisjonen og de berørte 

nasjonale reguleringsmyndigheter bevare slik 

fortrolighet.» 

22.  Artikkel 23 skal lyde: 

«Artikkel 23 

Kommisjonen skal hvert fjerde år, og første gang senest 

31. desember 2013, framlegge for Europaparlamentet og 

Rådet en rapport om anvendelsen av dette direktivet, 

herunder relevante opplysninger om utviklingen i 

sektoren, særlig om økonomiske, sosiale og teknologiske 

forhold og sysselsettingsmønstre, samt om tjenestens 

kvalitet. Rapporten skal eventuelt ledsages av forslag til 

Europaparlamentet og Rådet.»  
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23.  Ny artikkel 23a skal lyde: 

«Artikkel 23a 

Kommisjonen skal bistå medlemsstatene med 

gjennomføringen av dette direktivet, herunder med 

beregningen av eventuelle nettokostnader ved 

leveringspliktige tjenester.» 

24.  Artikkel 24-27 oppheves. 

25.  Vedlegg I skal lyde: 

«VEDLEGG I 

Retningslinjer for beregning av eventuelle netto-

kostnader ved leveringspliktige tjenester 

Del A: Definisjon av plikten til å tilby leveringspliktige 

tjenester 

Plikt til å tilby leveringspliktige tjenester viser til 

forpliktelsene nevnt i artikkel 3 som en medlemsstat 

pålegger en tilbyder av posttjenester, og som vedrører det 

å tilby posttjenester innenfor et bestemt geografisk 

område, herunder om nødvendig å tilby disse tjenestene 

til enhetstakst i gjeldende område eller å tilby visse 

tjenester kostnadsfritt til blinde og svaksynte. 

Disse pliktene kan blant annet omfatte følgende: 

– flere leveringsdager enn det som er fastsatt i dette 

direktivet, 

– tilgjengeligheten til tilgangspunkter for å oppfylle 

plikten til å tilby leveringspliktige tjenester, 

– overkommelige takster for de leveringspliktige 

tjenestene, 

– enhetlige priser for de leveringspliktige tjenestene, 

– visse kostnadsfrie tjenester for blinde og svaksynte. 

Del B: Beregning av nettokostnad 

Nasjonale reguleringsmyndigheter skal vurdere alle 

midler for å oppmuntre tilbydere av posttjenester (utpekte 

eller ikke utpekte) til å oppfylle plikten til å tilby 

leveringspliktige tjenester på en kostnadseffektiv måte. 

Nettokostnaden ved plikten til å tilby leveringspliktige 

tjenester er alle kostnader som er forbundet med og 

nødvendige for å tilby leveringspliktige tjenester. 

Nettokostnadene ved plikten til å tilby leveringspliktige 

tjenester skal beregnes som differansen mellom 

nettokostnadene for en utpekt tilbyder av leverings-

pliktige tjenester som omfattes av plikten til å tilby 

leveringspliktige tjenester, og samme tilbyder av 

posttjenester uten denne plikten. 

Ved beregningen skal det tas hensyn til alle andre relevante 

aspekter, herunder eventuelle immaterielle fordeler eller 

markedsfordeler som en tilbyder av posttjenester får i kraft 

av å være utpekt til å tilby leveringspliktige tjenester, retten 

til rimelig fortjeneste og stimuleringstiltak for 

kostnadseffektivitet. 

Det skal legges vekt på å foreta en nøyaktig vurdering av 

de kostnader som en utpekt tilbyder av leveringspliktige 

tjenester ville valgt å unngå dersom den ikke hadde hatt 

plikt til å tilby leveringspliktige tjenester. Ved beregning 

av nettokostnaden bør det tas hensyn til de fordeler, 

herunder immaterielle fordeler, tilbyderen av 

leveringspliktige tjenester har. 

Beregningen skal bygge på kostnadene knyttet til 

i) deler av de angitte tjenestene som bare kan tilbys 

med tap eller på kostnadsvilkår som ikke er i samsvar 

med alminnelige forretningsstandarder. Denne 

kategorien kan omfatte tjenestene definert i del A, 

ii) bestemte brukere eller grupper av brukere som, når 

det tas hensyn til kostnadene ved å tilby bestemte 

tjenester, inntektene samt eventuelle enhetlige priser 

som pålegges av medlemsstaten, bare kan betjenes 

med tap eller på kostnadsvilkår som ikke er i samsvar 

med alminnelige forretningsstandarder. 

Denne kategorien omfatter brukere eller grupper av 

brukere som ikke ville ha blitt betjent av en aktør i 

markedet uten plikt til å tilby leveringspliktige tjenester. 

Nettokostnaden for bestemte deler av plikten til å tilby 

leveringspliktige tjenester beregnes for seg for å unngå at 

eventuelle direkte eller indirekte fordeler og kostnader 

beregnes to ganger. Den samlede nettokostnaden ved 

plikten til å tilby leveringspliktige tjenester skal for alle 

utpekte tilbydere av leveringspliktige tjenester beregnes 

som summen av nettokostnadene for hver enkelt del av 

plikten til å tilby leveringspliktige tjenester, samtidig som 

det tas hensyn til eventuelle immaterielle fordeler. Den 

nasjonale reguleringsmyndigheten har ansvaret for å 

kontrollere beregningen av nettokostnadene. Tilbydere av 

leveringspliktige tjenester skal samarbeide med den 

nasjonale reguleringsmyndigheten slik at den kan 

kontrollere nettokostnadene.  
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Del C: Dekning av eventuelle nettokostnader i forbindelse 

med plikten til å tilby leveringspliktige tjenester 

Dekning eller finansiering av eventuelle nettokostnader i 

forbindelse med plikten til å tilby leveringspliktige 

tjenester kan innebære at utpekte tilbydere av 

leveringspliktige tjenester får erstatning for de tjenester 

de tilbyr på ikke-kommersielle vilkår. Ettersom en slik 

erstatning innebærer finansielle overføringer, skal 

medlemsstatene sikre at disse foregår på en objektiv måte 

som sikrer innsyn, ikke innebærer forskjellsbehandling og 

er forholdsmessig. Det betyr at overføringene fører til 

minst mulig vridning av konkurransen og av brukernes 

etterspørsel. 

En delingsordning som bygger på et fond i henhold til 

artikkel 7 nr. 4 skal anvende en metode som er åpen og 

nøytral for å samle inn bidrag, for å unngå at bidrag 

påføres foretakene både på utgifts- og inntektssiden. 

Det uavhengige organet som forvalter fondet, er ansvarlig 

for å samle inn bidrag fra foretak som vurderes som 

pliktige til å bidra til nettokostnaden forbundet med 

plikten til å tilby leveringspliktige tjenester i 

medlemsstaten, og skal overvåke overføringen av beløp 

til foretak som har krav på å motta betaling fra fondet.» 

26.  Det tidligere vedlegget blir vedlegg II. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2010 sette 

i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktivet. De skal umiddelbart underrette 

Kommisjonen om dette. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 

inneholde en henvisning til dette direktivet, eller det skal vises 

til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for 

henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen 

teksten til de lovene og forskriftene som de vedtar med hensyn 

til anvendelsen av dette direktivet. 

Artikkel 3 

1. Som unntak fra artikkel 2 kan følgende medlems-

stater utsette gjennomføringen av dette direktivet til 

31. desember 2012 slik at de fortsatt kan reservere tjenester 

for tilbydere av leveringspliktige tjenester: 

– Tsjekkia 

– Hellas 

– Kypros 

– Latvia 

– Litauen 

– Luxembourg 

– Ungarn 

– Malta 

– Polen 

– Romania 

– Slovakia 

Disse medlemsstatene kan beslutte å gjennomføre dette 

direktivet på et tidligere tidspunkt. 

2. De berørte medlemsstatene skal underrette Kommisjonen 

og bekrefte at de vil benytte seg av den forlengede 

gjennomføringsfristen fastsatt i nr. 1 senest 27. august 2008. 

3. Medlemsstater som avskaffer sine reserverte sektorer innen 

31. desember 2012 kan mellom 1. januar 2011 og 31. desember 

2012 avslå å gi tillatelsen nevnt i artikkel 9 nr. 2 i direktiv 

97/67/EF for tjenester innenfor den avskaffede reserverte 

sektoren til postoperatører som tilbyr tjenester som omfattes av 

virkeområdet for leveringspliktige tjenester, samt til foretak som 

kontrolleres av dem, og som har fått tildelt et reservert område i 

en annen medlemsstat. 

Artikkel 4 

Dette direktivet trer i kraft den dagen det kunngjøres i Den 

europeiske unions tidende. 

Artikkel 5 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 20. februar 2008. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 H.-G. PÖTTERING J. LENARČIČ 

 President Formann 

 __________  
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 10. august 2010 

om opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for posttjenester 

(2010/C 217/07)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/67/EF av 

15. desember 1997 om felles regler for utviklingen av et 

indre marked for posttjenester i Fellesskapet og 

forbedring av tjenestenes kvalitet fastsetter rammeregler 

for vilkårene for levering av posttjenester i Den 

europeiske union og opprettelsen av det indre markedet 

for posttjenester. 

2) I henhold til direktiv 97/67/EF skal medlemsstatene 

utpeke én eller flere nasjonale reguleringsmyndigheter for 

postsektoren som skal utføre reguleringsoppgavene 

fastsatt i det nevnte direktivet. Disse nasjonale 

reguleringsmyndighetene bør være rettslig atskilt fra og 

driftsmessig uavhengige av postoperatørene i 

medlemsstatene. Medlemsstater som beholder eierskapet 

til eller kontrollen over tilbydere av posttjenester, skal 

også sørge for et faktisk strukturelt skille mellom 

reguleringsfunksjonene og virksomhet knyttet til eierskap 

eller ledelse. 

3) De nasjonale reguleringsmyndighetenes ansvarsområder 

og oppgaver varierer vesentlig fra én medlemsstat til en 

annen. 

4) I direktiv 97/67/EF gis det på visse områder mulighet til 

å ta hensyn til nasjonale forhold ved anvendelsen av de 

felles reglene. For at utviklingen av et indre marked for 

posttjenester skal kunne lykkes, er det av avgjørende 

betydning at de relevante reglene anvendes på en 

ensartet måte i alle medlemsstater. 

5) Det er derfor nødvendig å opprette en gruppe bestående 

av de nasjonale reguleringsmyndighetene på området 

posttjenester og å definere dens oppgaver og 

sammensetning. 

6) Gruppen bør fungere som et organ som utreder, drøfter  

og gir Kommisjonen råd på området posttjenester. Den  

bør lette samråd, samordning og samarbeid mellom de 

uavhengige nasjonale reguleringsmyndighetene i 

medlemsstatene, og mellom disse myndighetene og 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT C 217 av 11.8.2010, s. 7, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 136/2020 av 

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og infor-

masjonssamfunnstjenester) og protokoll 37 om listen omhandlet i 

artikkel 101, ennå ikke kunngjort. 

Kommisjonen, med sikte på å konsolidere det indre 

markedet for posttjenester og sikre ensartet anvendelse av 

direktiv 97/67/EF i alle medlemsstater. 

7) Det bør fastsettes regler for gruppemedlemmenes 

videreformidling av opplysninger, uten at det berører 

Kommisjonens sikkerhetsregler fastsatt i vedlegget til 

kommisjonsbeslutning 2001/844/EF, EKSF, Euratom(1). 

8) Personopplysninger om gruppens medlemmer bør 

behandles i samsvar med europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om 

personvern i forbindelse med behandling av person-

opplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og 

om fri utveksling av slike opplysninger(2). 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for post-

tjenester (heretter kalt «gruppen») opprettes. 

Artikkel 2 

Oppgaver 

Gruppens oppgaver skal være å 

a) gi råd til og bistå Kommisjonen når det gjelder å 

konsolidere det indre markedet for posttjenester, 

b) gi råd til og bistå Kommisjonen i alle spørsmål om 

posttjenester som hører inn under dens myndighet, 

c) gi råd til og bistå Kommisjonen med hensyn til utviklingen 

av det indre markedet for posttjenester og den ensartede 

anvendelsen av rammereglene for posttjenester i alle 

medlemsstater, 

d) på et tidlig tidspunkt holde omfattende samråd om sitt 

ekspertarbeid med markedsdeltakere, forbrukere og 

sluttbrukere på en åpen og oversiktlig måte, etter avtale 

med Kommisjonen.  

  

(1) EFT L 317 av 3.12.2001, s. 1. 

(2) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 

2021/EØS/9/25 
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Artikkel 3 

Medlemmer 

1. Gruppen skal bestå av de nasjonale regulerings-

myndighetene på området posttjenester. Disse myndighetene 

skal representeres av lederne av eller, i unntakstilfeller, andre 

representanter for disse myndighetene, som oppført i vedlegget. 

Hver medlemstat skal ha ett medlem. 

2. Navnene på de nasjonale myndighetene skal offent-

liggjøres i Kommisjonens register over ekspertgrupper. 

Artikkel 4 

Arbeidsmåte 

1. Gruppen skal velge en leder blant sine medlemmer. 

Lederen skal innkalle til gruppens møter, etter avtale med 

Kommisjonen. 

2. Etter avtale med instansene i Kommisjonen kan det 

nedsettes undergrupper som skal undersøke særlige emner på 

grunnlag av et mandat fastsatt av gruppen. 

3. De uavhengige nasjonale reguleringsmyndighetene for 

postsektoren fra stater i Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde (EØS) som ikke er medlemsstater, og fra 

søkerstater til Den europeiske union skal ha observatørstatus og 

være representert på et passende nivå. Gruppen kan etter avtale 

med Kommisjonens representant og ved behov også invitere 

andre eksperter og observatører til å delta i møtene. 

4. Medlemmene i ekspertgruppen og deres representanter 

samt inviterte eksperter og observatører skal overholde 

taushetsplikten fastsatt i traktatene og deres gjennom-

føringsregler, i tillegg til Kommisjonens sikkerhetsregler for vern 

av graderte EU-opplysninger, som er fastsatt i vedlegget til 

kommisjonsbeslutning 2001/844/EF, EKSF, Euratom. Dersom de 

ikke oppfyller disse forpliktelsene, kan Kommisjonen treffe alle 

hensiktsmessige tiltak. 

5. Gruppen og dens undergrupper skal normalt avholde sine 

møter i Kommisjonens lokaler i samsvar med de framgangs-

måtene og den tidsplanen som den har fastsatt. Kommisjonen 

skal ivareta sekretariatsfunksjoner. Andre tjenestemenn i 

Kommisjonen som har interesse av drøftingene, kan delta på 

møter i gruppen og undergruppene. 

6. Gruppen fastsetter sin forretningsorden på grunnlag av 

Kommisjonens standardiserte forretningsorden(1). 

Artikkel 5 

Møteutgifter 

1. Kommisjonen skal refundere reiseutgifter og eventuelt 

oppholdsutgifter for medlemmer, eksperter og observatører i 

forbindelse med gruppens virksomhet, i samsvar med 

Kommisjonens regler for godtgjøring til eksterne eksperter. 

2. Medlemmene, ekspertene og observatørene skal ikke 

lønnes for sine tjenester. 

3. Møteutgifter skal refunderes innenfor rammen av det 

årlige budsjettet som gruppen får tildelt av det ansvarlige 

kontoret i Kommisjonen. 

Artikkel 6 

Årsrapport 

Gruppen skal framlegge for Kommisjonen en årsrapport om sin 

virksomhet. 

Artikkel 7 

Anvendelse 

1. Denne beslutningen trer i kraft den dagen den kunngjøres 

i Den europeiske unions tidende. 

2. Gruppen skal begynne sitt arbeid på ikrafttredelsesdatoen 

for denne beslutningen. 

Utferdiget i Brussel 10. august 2010. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

  

(1) Se standardisert forretningsorden i vedlegg III til dokument 

SEC(2005) 1004. 
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VEDLEGG 

Liste over medlemmer i Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for posttjenester 

Stat Nasjonal reguleringsmyndighet 

Belgique/België Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)/Belgisch Instituut voor 

postdiensten en telecommunicatie (BIPT) 

България/Bulgaria Комисия за регулиране на съобщенията (КРС)/Communications Regulation Commission 

(CRC) 

Česká republika Český telekomunikační úřad (ČTÚ) 

Danmark Færdselsstyrelsen (FSTYR) 

Deutschland Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA) 

Eesti Sideamet (SIDEAMET) 

Ελλάδα/Elláda Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Hellenic/Telecommunications and Post 

Commission (EETT) 

España Commissión Nacional del Sector Postal (CNSP) 

France Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) 

Ireland Commission for Communications Regulation (ComReg) 

Κύπρος/Kypros Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)/ 

Office of the Commissioner of Electronic Communications and Postal Regulation (OCECPR) 

Italia Independent National Regulatory Authority to be established according to Article 37(2)(h) of the 

Legge 4 giugno 2010, n. 96, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee — Legge comunitaria 2009, (GU n. 146 del 

25.6.2010 — Suppl. Ordinario n. 138). 

Latvija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 

Lietuva Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) 

Luxembourg Institut luxembourgeois de régulation (ILR) 

Magyarország Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) 

Malta L-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni/Malta Communications Authority (MCA) 

Nederland Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) 

Österreich Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) 

Polska Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) 

Portugal Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) 

România Autoritatea Naționala pentru Administrare si Reglementare in Comunicații (ANCOM) 

Slovenija Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK) 

Slovensko Poštový regulačný úrad (PRU) 

Suomi/Finland Viestintävirasto/Kommunikationsverket (FICORA) 

Sverige Post- och telestyrelsen (PTS) 

United Kingdom Postal Services Commission (Postcomm) 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/158 

av 5. februar 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 med hensyn til ombordmontert veieutstyr(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om fartsskrivere innen 

veitransport(1), særlig artikkel 11, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Medlemsstatene kan i henhold til artikkel 10d nr. 5 i rådsdirektiv 96/53/EF(2) bruke ombordmontert veieutstyr til å 

kontrollere kjøretøyer eller vogntog som antas å ha oversteget største tillatte totalvekt. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1213(3) fastsetter detaljerte bestemmelser som sikrer ensartede 

regler for samvirkingsevne og kompatibilitet hos ombordmontert veieutstyr. 

3) Ettersom kravene i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1213 er i strid med bestemmelsene om 

ombordmontert veieutstyr fastsatt i tillegg 14 til vedlegg IC til gjennomføringsforordning (EU) 2016/799(4), bør 

vedlegget endres slik at nr. 5.5 i tillegg 14 utgår. 

4) Tiltakene fastsatt i denne gjennomføringsforordningen fra Kommisjonen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for 

veitransport nevnt i artikkel 42 nr. 3 i forordning (EU) nr. 165/2014. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Nr. 5.5 i tillegg 14 til vedlegg IC til gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 utgår. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 6.2.2020, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2020 av  

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om fartsskrivere innen veitransport, om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport (EUT L 60 av 28.2.2014, s. 1). 

(2) Rådsdirektiv 96/53/EF av 25. juli 1996 om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i innenlands og internasjonal trafikk og av største 

tillatte totalvekt i internasjonal trafikk for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet (EFT L 235 av 17.9.1996, s. 59). 

(3) Forordning (EU) 2019/1213 av 12. juli 2019 om fastsettelse av nærmere bestemmelser for å sikre ensartede vilkår for gjennomføring av 

samvirkingsevne og kompatibilitet for ombordmontert veieutstyr i henhold til rådsdirektiv 96/53/EF (EUT L 192 av 18.7.2019, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 av 18. mars 2016 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 165/2014 med hensyn til fastsettelse av krav til konstruksjon, prøving, installasjon, drift og reparasjon av fartsskrivere og deres 

komponenter (EUT L 139 av 26.5.2016, s. 1). 

2021/EØS/9/26 
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Artikkel 2 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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 5. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/111 

av 13. januar 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 med hensyn til godkjenning av sikkerhetsutstyr 

for sivil luftfart og med hensyn til tredjestater anerkjent for anvendelse av sikkerhetsstandarder som er 

likeverdige med de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om 

sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF) nr. 2320/2002(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009(2) utfyller de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart 

fastsatt i vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008. 

2) I forordning (EF) nr. 272/2009 pålegges Kommisjonen å anerkjenne likeverdigheten av sikkerhetsstandarder i 

tredjestater i samsvar med kriteriene fastsatt i del E i vedlegget til nevnte forordning. 

3) Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998(3) inneholder en liste over tredjestater 

anerkjent for anvendelse av sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de felles grunnleggende standardene. 

4) Kommisjonen har kontrollert at Republikken Serbia, med hensyn til Beograds Nikola Tesla lufthavn, oppfyller 

kriteriene fastsatt i del E i vedlegget til forordning (EF) nr. 272/2009. 

5) Kommisjonen har kontrollert at staten Israel, med hensyn til Ben Gurion internasjonale lufthavn, oppfyller kriteriene 

fastsatt i del E i vedlegget til forordning (EF) nr. 272/2009, med hensyn til flysikkerhet og gjennomsøking av passasjerer 

og håndbagasje. 

6) Detaljerte tiltak for gjennomføringen av de felles grunnleggende standardene nevnt i forordning (EF) nr. 300/2008 

omfatter prosedyrer for godkjenning og bruk av sikkerhetsutstyr i sivil luftfart. 

7) Tiltak som er truffet for å sikre at sikkerhetsutstyr for sivil luftfart overholder de påkrevde ytelsesstandardene, bør 

harmoniseres for å sikre best mulig gjennomføring av de felles grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 21 av 27.1.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2020 av  

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009 av 2. april 2009 om utfylling av de felles grunnleggende standarder for sikkerhet i sivil luftfart 

fastsatt i vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 (EUT L 91 av 3.4.2009, s. 7). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 av 5. november 2015 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av 

de felles grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet (EUT L 299 av 14.11.2015, s. 1). 

2021/EØS/9/27 
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8) Kommisjonen anerkjenner den felles evalueringsprosessen til Den europeiske konferanse for sivil luftfart som en 

obligatorisk forutsetning for godkjenning av sikkerhetsutstyr for sivil luftfart. Sikkerhetsutstyr som har gjennomgått 

denne prosessen, bør derfor omfattes av en EU-godkjenningsordning som består av merking med et synlig stempel og 

innføring i en konsolidert EU-database som gjør det mulig umiddelbart å utplassere sikkerhetsutstyr for sivil luftfart i 

hele Unionen. 

9) Ettersom endelig godkjenning av utstyr for sivil luftfart gis ved vedtakelse av en rettsakt, bør installering og bruk av 

slikt sikkerhetsutstyr tillates midlertidig inntil endelig godkjenning foreligger. 

10) Gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 bør derfor endres. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 i forordning (EF) 

nr. 300/2008. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 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. Nr. 1 bokstav b) og 

nr. 2 bokstav b) i vedlegget til denne forordningen får imidlertid anvendelse fra 1. april 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 13. januar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 gjøres følgende endringer: 

1) I listen i tillegg 3-B i kapittel 3 gjøres følgende endringer: 

a) Følgende post innsettes etter posten for Montenegro: 

«Republikken Serbia, når det gjelder Beograds Nikola Tesla lufthavn» 

b) Følgende post innsettes etter posten for Singapore: 

«Staten Israel, når det gjelder Ben Gurion internasjonale lufthavn» 

2) I listen i tillegg 4-B i kapittel 4 gjøres følgende endringer: 

a) Følgende post innsettes etter posten for Montenegro: 

«Republikken Serbia, når det gjelder Beograds Nikola Tesla lufthavn» 

b) Følgende post innsettes etter posten for Singapore: 

«Staten Israel, når det gjelder Ben Gurion internasjonale lufthavn» 

3) I listen i vedlegg 5-A i kapittel 5 innsettes følgende post etter posten for Montenegro: 

«Republikken Serbia, når det gjelder Beograds Nikola Tesla lufthavn» 

4) I listen i tillegg 6-F i kapittel 6 innsettes følgende post etter posten for Montenegro: 

«Republikken Serbia» 

5) I kapittel 12 skal nr. 12.0 lyde: 

«12.0. ALMINNELIGE BESTEMMELSER OG GODKJENNING AV SIKKERHETSUTSTYR 

12.0.1. Alminnelige bestemmelser 

12.0.1.1. Den myndigheten, den operatøren eller det foretaket som bruker utstyr med henblikk på gjennomføring av tiltak 

som den/det i samsvar med det nasjonale sikkerhetsprogrammet for sivil luftfart nevnt i artikkel 10 i forordning 

(EF) nr. 300/2008 har ansvar for, skal sikre at utstyret overholder standardene nevnt i dette kapittelet. 

Opplysninger i dette kapittelet som er gradert i samsvar med beslutning (EU, Euratom) 2015/444(*), skal stilles til 

rådighet av vedkommende myndighet for produsenter som har behov for innsyn. 

12.0.1.2. Alt sikkerhetsutstyr skal testes rutinemessig. 

12.0.1.3. Utstyrsprodusenter skal framlegge en driftsmodell (CONOPS), og utstyret skal vurderes og brukes i samsvar med 

denne. 

12.0.1.4. Dersom flere typer sikkerhetsutstyr kombineres, skal alt utstyret være i samsvar med de fastsatte spesifikasjonene 

og overholde standardene fastsatt i dette kapittelet, både hver for seg og samlet som system. 

12.0.1.5. Utstyr skal plasseres, installeres og vedlikeholdes i samsvar med utstyrsprodusentenes krav. 

12.0.2. Godkjenning av sikkerhetsutstyr 

12.0.2.1. Med forbehold for nr. 12.0.5 kan følgende sikkerhetsutstyr installeres etter 1. oktober 2020 bare dersom det er 

tildelt en «EU-stempel»-merking eller har merkingsstatus «EU-stempel (søknad til behandling)» som fastsatt i 

nr. 12.0.2.5 og 12.0.2.6: 

a) Metalldetektorramme (WTMD). 

b) Systemer for påvisning av eksplosiver (EDS). 

c) Utstyr for sporpåvisning av eksplosiver (ETD). 

d) Systemer for påvisning av flytende eksplosiver (LEDS). 

e) Metalldetektorutstyr (MDE). 

f) Sikkerhetsskannere. 

g) Skannerutstyr for sko. 

h) Utstyr for påvisning av damp fra eksplosiver (EVD).  
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12.0.2.2. Kommisjonen skal godkjenne sikkerhetsutstyret oppført i 12.0.2.1 og tildele «EU-stempel»-merkingen. 

12.0.2.3. «EU-stempel»-merkingen kan bare tildeles sikkerhetsutstyr som er testet ved testsentre der en vedkommende 

myndighet har ansvaret for kvalitetskontrolltiltak i samsvar med Den europeiske konferanse for sivil luftfarts 

felles evalueringsprosess. 

12.0.2.4. Kommisjonen kan gi «EU-stempel»-merking til sikkerhetsutstyr først etter at den har mottatt testrapportene for 

det aktuelle utstyret eller nivå 2-rapporter fra Den europeiske konferanse for sivil luftfarts felles 

evalueringsprosess. 

Kommisjonen kan be om tilleggsopplysninger knyttet til testrapporter. 

12.0.2.5. Kommisjonen kan gi «EU-stempel»-merking til sikkerhetsutstyr som er bekreftet av Den europeiske konferanse 

for sivil luftfarts felles evalueringsprosess. Slikt utstyr skal automatisk være berettiget til «EU-stempel»-

merkingen og skal få merkingsstatus «EU-stempel (søknad til behandling)» inntil endelig godkjenning er gitt. 

Sikkerhetsutstyr med merkingsstatus «EU-stempel (søknad til behandling)» skal kunne installeres og brukes. 

12.0.3. Merkingen «EU-stempel» og Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden — sikkerhetsutstyr 

12.0.3.1. Sikkerhetsutstyr oppført i nr. 12.0.2.1 som er tildelt «EU-stempel»-merking, skal legges inn i «Unionens database 

over sikkerhet i forsyningskjeden — sikkerhetsutstyr». 

12.0.3.2. «EU-stempel»-merkingen skal påføres av produsentene, på sikkerhetsutstyr som er godkjent av Kommisjonen, og 

skal være synlig på én side. 

12.0.3.3. Utstyr med «EU-stempel»-merking skal installeres med maskinvare- og programvareversjoner som svarer til 

beskrivelsen av utstyret i «Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden — sikkerhetsutstyr». 

12.0.3.4. Med forbehold for nr. 12.0.4 og 12.0.5 skal sikkerhetsutstyr med «EU-stempel»-merking omfattes av gjensidig 

anerkjennelse og skal anerkjennes for tilgjengelighet, utplassering og bruk i alle medlemsstater. 

12.0.3.5. Kommisjonen skal vedlikeholde «Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden — sikkerhetsutstyr». 

12.0.3.6. En post i «Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden — sikkerhetsutstyr» skal inneholde følgende 

opplysninger: 

a) En entydig alfanumerisk identifikator. 

b) Produsentens navn. 

c) Betegnelse. 

d) Den detaljerte konfigurasjonen med minst 

i) maskinvareversjonen, 

ii) deteksjonsalgoritmen, 

iii) om nødvendig, versjonen av systemprogramvaren, 

iv) om nødvendig, versjonen av tilleggsmaskinvaren og, 

v) om nødvendig, driftsmodellversjonen. 

e) Oppnådd standard. 

f) Utstyrets status, med angivelse av et av følgende: 

i) «EU-stempel». 

ii) «EU-stempel (søknad til behandling)». 

iii) «EU-stempel midlertidig opphevet». 

iv) «EU-stempel tilbakekalt». 

v) «EU-stempel foreldet». 

g) Dato for utstedelse av utstyrets status. 
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12.0.4. Midlertidig oppheving og tilbakekalling av «EU-stempel»-merking 

12.0.4.1. På anmodning fra medlemsstatene eller på eget initiativ kan Kommisjonen midlertidig oppheve «EU-stempel»-

merkingen og merkingsstatusen «EU-stempel (søknad til behandling)» for sikkerhetsutstyr uten forhåndsvarsel 

når den mottar opplysninger som tyder på at utstyret ikke overholder standarden som det er godkjent for. Når 

Kommisjonen gjør dette, oppdaterer den statusen som er fastsatt i «Unionens database over sikkerhet i 

forsyningskjeden — sikkerhetsutstyr». 

12.0.4.2. Sikkerhetsutstyr som har «EU-stempel»-merking eller merkingsstatus «EU-stempel (søknad til behandling)» som 

er midlertidig opphevet, kan ikke lenger utplasseres, og de delene som allerede er installert, skal brukes med 

tillegg av kompenserende tiltak etter relevans. 

12.0.4.3. På anmodning fra medlemsstatene eller på eget initiativ kan Kommisjonen tilbakekalle «EU-stempel»-merkingen 

eller merkingsstatusen «EU-stempel (søknad til behandling)» for sikkerhetsutstyr når den ikke lenger er 

overbevist om at sikkerhetsutstyret overholder den standarden som det er godkjent for. 

12.0.4.4. Sikkerhetsutstyr som har «EU-stempel»-merking eller merkingsstandard «EU-stempel (søknad til behandling)» 

som er tilbakekalt eller foreldet, kan ikke lenger brukes fra og med datoen for utstedelse av statusen som er 

registrert i «Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden — sikkerhetsutstyr». 

12.0.4.5. Kommisjonen kan gjenopprette «EU-stempel»-merkingen eller merkingsstatusen «EU-stempel (søknad til 

behandling)» når den mottar opplysninger om at utstyret igjen overholder den standarden som det er godkjent for. 

12.0.5. Strengere tiltak for sikkerhetsutstyr og nasjonal godkjenning 

12.0.5.1. Medlemsstatene kan fravike prinsippet om gjensidig anerkjennelse ved å anvende strengere tiltak for 

sikkerhetsutstyr. De skal underrette Kommisjonen om disse tiltakene, deres godkjenninger av sikkerhetsutstyr og 

de tiltakene som er truffet for å sikre at det sikkerhetsutstyret de godkjenner, overholder standardene fastsatt i 

dette kapittelet. 

12.0.5.2. Medlemsstatene kan fravike prinsippet om gjensidig anerkjennelse ved å anvende sin egen nasjonale ordning for 

godkjenning av sikkerhetsutstyr. De skal underrette Kommisjonen om denne ordningen, deres godkjenninger av 

utstyr og de ytterligere tiltakene som er truffet for å sikre at sikkerhetsutstyr overholder standardene fastsatt i 

dette kapittelet. 

12.0.5.3. Sikkerhetsutstyr som er godkjent på nasjonalt plan på grunnlag av nr. 12.0.5.1 eller 12.0.5.2, skal ikke tildeles 

«EU-stempel»-merking. 

  

(*) Kommisjonsbeslutning (EU, Euratom) 2015/444 av 13. mars 2015 om sikkerhetsregler for vern av graderte EU-

opplysninger (EUT L 72 av 17.3.2015, s. 53).» 

6) I kapittel 12 tilføyes følgende tillegg 12-N: 

«TILLEGG 12-N 

Nærmere bestemmelser om ytelseskravene til SED er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2015) 8005.» 

7) I kapittel 12 tilføyes følgende tillegg 12-O: 

«TILLEGG 12-O 

Nærmere bestemmelser om ytelseskravene til EVD er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2015) 8005.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/2105 

av 9. desember 2019 

om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til listen over luftfartsselskaper som er underlagt 

driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 av 14. desember 2005 om opprettelse av en 

fellesskapsliste over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet og om informasjon til lufttransportpassasjerer om 

identiteten til utførende luftfartsselskaper, og om oppheving av artikkel 9 i direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 4 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006(2) opprettet listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen. 

2) I samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 2111/2005 har visse medlemsstater samt Den europeiske unions 

flysikkerhetsbyrå («EASA») oversendt Kommisjonen opplysninger som er relevante for ajourføringen av listen. 

Tredjestater og internasjonale organisasjoner har også framlagt relevante opplysninger. Listen bør ajourføres på 

grunnlag av disse opplysningene. 

3) Kommisjonen har underrettet alle berørte luftfartsselskaper direkte eller gjennom myndighetene som har ansvar for 

regelverksbasert tilsyn med dem, om de vesentlige faktaene og årsakene som ville bli lagt til grunn for en beslutning om 

å pålegge dem driftsforbud i Unionen eller endre vilkårene i et driftsforbud for et luftfartsselskap som er oppført på 

listen i vedlegg A eller B til forordning (EF) nr. 474/2006. 

4) Kommisjonen har gitt berørte luftfartsselskaper mulighet til å gjennomgå dokumentene framlagt av medlemsstatene, 

inngi skriftlige merknader og gi Kommisjonen og komiteen nedsatt ved forordning (EF) nr. 2111/2005 («Flysikkerhets-

komiteen») en muntlig redegjørelse. 

5) Kommisjonen har underrettet Flysikkerhetskomiteen om de felles samrådene, innenfor rammen av forordning (EF)  

nr. 2111/2005 og kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006(3), som pågår med vedkommende myndigheter og 

luftfartsselskaper i Armenia, Hviterussland, Den dominikanske republikk, Ekvatorial-Guinea, Gabon, Indonesia, 

Moldova og Russland. Kommisjonen har også underrettet Flysikkerhetskomiteen om flysikkerhetssituasjonen i Angola, 

Kongo-Brazzaville, Irak, Republikken Kirgisistan, Malaysia, Nepal, Turkmenistan og Venezuela. 

6) EASA underrettet Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om de tekniske vurderingene som ble gjort ved førstegangs-

evalueringen og den kontinuerlige overvåkingen av godkjenninger som tredjestatsoperatør («TCO» – Third Country 

Operator) som er utstedt i henhold til bestemmelsene i kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014(4).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 318 av 10.12.2019, s. 79, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2020 av  

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 344 av 27.12.2005, s. 15. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 av 22. mars 2006 om opprettelse av fellesskapslisten omhandlet i kapittel II i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet (EUT L 84 av 23.3.2006, s. 14). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 av 22. mars 2006 om fastsettelse av gjennomføringsregler for fellesskapslisten omhandlet i 

kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet 

(EUT L 84 av 23.3.2006, s. 8). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014 av 29. april 2014 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsoperasjoner utført av tredjestatsoperatører i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 133 av 

6.5.2014, s. 12). 
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7) EASA har også underrettet Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om resultatene av analysen av inspeksjoner på 

bakken utført innenfor rammen av programmet for sikkerhetsvurdering av utenlandske luftfartøyer («SAFA») i samsvar 

med kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(5). 

8) I tillegg har EASA underrettet Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om faglige bistandsprosjekter som er 

gjennomført i tredjestater som er underlagt driftsforbud i samsvar med forordning (EF) nr. 474/2006. EASA framla 

opplysninger om planer og anmodninger om ytterligere faglig bistand og samarbeid for å forbedre den administrative og 

faglige kapasiteten til sivile luftfartsmyndigheter i tredjestater med sikte på å bidra til å løse saker der gjeldende 

internasjonale sikkerhetsstandarder for sivil luftfart ikke er oppfylt. Medlemsstatene ble oppfordret til å svare bilateralt 

på nevnte anmodninger og samordne med Kommisjonen og EASA. I den forbindelse understreket Kommisjonen nytten 

av å dele opplysninger med det internasjonale luftfartsmiljøet, særlig gjennom ASIAP-verktøyet (ASIAP – Aviation 

Safety Implementation Assistance Partnership) til Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart («ICAO»), om den 

faglige bistanden som Unionen og dens medlemsstater gir tredjestater for å forbedre flysikkerheten verden over. 

9) Eurocontrol har gitt Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen ajourførte opplysninger om status for alarmfunksjonen til 

SAFA og tredjestatsoperatører (TCO) og om aktuell statistikk over varselmeldinger for luftfartsselskaper som er 

underlagt driftsforbud. 

Luftfartsselskaper i Unionen 

10) Som følge av EASAs analyse av opplysninger fra inspeksjoner på bakken utført på luftfartøyer fra luftfartsselskaper i 

Unionen og fra standardiseringsinspeksjoner utført av EASA, samt særlige inspeksjoner og tilsyn utført av nasjonale 

luftfartsmyndigheter, har flere medlemsstater truffet visse tvangstiltak og underrettet Kommisjonen og Flysikkerhets-

komiteen om disse. Bulgaria har underrettet Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om tiltak som er truffet overfor 

luftfartsselskapene som er sertifisert i Bulgaria. 

11) Medlemsstatene understreket igjen sin vilje til å til å treffe nødvendige tiltak dersom relevante sikkerhetsopplysninger 

tyder på overhengende sikkerhetsrisikoer fordi luftfartsselskaper i Unionen ikke overholder relevante sikkerhets-

standarder. 

Luftfartsselskaper fra Armenia 

12) Luftfartsselskaper fra Armenia har aldri vært oppført i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

13) Som en del av TCO-godkjenningsprosessen gjennomførte EASA i juli 2019 et besøk hos komiteen for sivil luftfart i 

Armenia («CAC») og to luftfartsselskaper, nemlig Taron Avia LLC og Atlantis European Airways. 

14) Etter besøket konkluderte EASA med at CAC ikke systematisk har fulgt den fastsatte sertifiseringsprosessen ved 

oppdatering av driftsspesifikasjonene for disse luftfartsselskapene. CAC kunne dessuten ikke vise at den drev 

systematisk vurdering av sikkerhetsstyringssystemene, systemene for kontinuerlig luftdyktighet og vedlikeholds-

organisasjonene til luftfartsselskapene den hadde sertifisert. Videre hadde CAC ikke kapasitet til å avdekke alvorlige 

tilfeller av manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder hos luftfartsselskapene. 

15) Med henvisning til EASAs merknader fra TCO-godkjenningsprosessen underrettet Kommisjonen ved brev av  

11. oktober 2019 CAC om en rekke bekymringer rundt sikkerheten knyttet til luftfartsselskapene som er registrert i 

Armenia, og inviterte CAC og luftfartsselskapet Taron Avia LLC til en høring i Flysikkerhetskomiteen i samsvar med 

artikkel 7 i forordning (EF) nr. 2111/2005.  

  

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 av 5. oktober 2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsoperasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 av 25.10.2012, s. 1). 
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16) Den 7. november 2019 holdt Kommisjonen, EASA og CAC et fagmøte i Brussel. På dette møtet framla CAC 

opplysninger om sin overvåkingsvirksomhet, herunder omorganiseringsplaner, rekruttering og opplæring av teknisk 

personell og forbedring av overvåkingskapasiteten. CAC underrettet Kommisjonen om at den 7. november 2019 

besluttet å tilbakekalle godkjenningssertifikatet (AOC – Air Operator Certificate) til Taron Avia LLC som følge av 

EASAs TCO-merknader fra juli 2019 om dette luftfartsselskapet. Ettersom Taron Avia LLC som følge av dette har 

innstilt sin virksomhet, er det ikke lenger var nødvendig å invitere luftfartsselskapet til en høring i Flysikkerhets-

komiteen. 

17) På grunnlag av opplysningene som foreligger, herunder resultatene av EASAs TCO-vurdering, inspeksjoner på bakken 

utført av medlemsstatene innenfor rammen av SAFA-programmet og opplysninger framlagt av CAC, mener 

Kommisjonen at CAC bør øke sin kapasitet til å inspisere luftfartsselskapene myndigheten har ansvar for å sertifisere og 

føre tilsyn med. 

18) I en høring i Flysikkerhetskomiteen som fant sted 20. november 2019, framla CAC en oversikt over sin organisasjon og 

struktur, herunder nærmere opplysninger om arbeidsstokken knyttet til avdelingene for luftdyktighet og luftfarts-

operasjoner. CAC framla nærmere opplysninger om tiltakene som er truffet med hensyn til en rekke luftfartsselskaper 

som er registrert i Armenia, om opplæringen av inspektørene og den framtidige utviklingen, herunder planene om 

rekruttering av nye inspektører. Kommisjonen understreket at den forventer at CAC, i likhet med andre sivile 

luftfartsmyndigheter, bare utsteder godkjenningssertifikater og godtar luftfartøyer i sitt register om og når den fullt ut er 

i stand til å føre tilsyn med dem. 

19) CAC framhevet dessuten den planlagte tilnærmingen til Unionens rammeregler som følge av inngåelse og 

gjennomføring av avtalen mellom Den europeiske union og dens medlemsstater og Armenia om et felles luftfarts-

område. 

20) Under høringen påtok CAC seg å holde Kommisjonen løpende underrettet om sin tilsynsvirksomhet og tiltak som er 

truffet for ytterligere å øke sikkerhetsnivået innen sivil luftfart i Armenia, særlig videreutviklingen og gjennomføringen 

av Armenias statlige sikkerhetsprogram. 

21) Kommisjonen har til hensikt å gjennomføre, med bistand fra EASA og støtte fra medlemsstatene, et EU-

vurderingsbesøk i Armenia for å kontrollere om CAC utfører sertifisering av og tilsyn med luftfartsselskaper i samsvar 

med relevante internasjonale sikkerhetsstandarder. Dette vurderingsbesøket vil være rettet mot CAC og utvalgte 

luftfartsselskaper i Armenia. 

22) Selv om de ulike påviste manglene må utbedres, er de ikke av en slik art at de berettiger oppføring av alle luftfarts-

selskaper fra Armenia i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

23) På grunnlag av de tilgjengelige opplysningene og i samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning 

(EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over 

luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når det gjelder luftfartsselskaper fra Armenia. 

24) Medlemsstatene bør gjennom prioritering av inspeksjoner på bakken av alle luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Armenia, i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Armenia, overholder relevante internasjonale sikkerhetsstandarder. 

25) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Hviterussland 

26) Luftfartsselskaper fra Hviterussland har aldri vært oppført i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

27) Den 17. september 2018 innledet Kommisjonen samråd med luftfartsmyndigheten i Hviterussland («AD-BLR») i 

henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 473/2006, i forbindelse med sikkerhetsmanglene påvist av EASA 

innenfor rammen av TCO-godkjenningsprosessen.  



Nr. 9/456 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.2.2021 

 

28) Etter høringen i Flysikkerhetskomiteen 3. april 2019 anerkjente Flysikkerhetskomiteen at AD-BLR har gjort framskritt i 

gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder, men slo samtidig fast at AD-BLR bør forbedre sin 

sikkerhetstilsynskapasitet ytterligere. 

29) Den 5. november 2019 holdt Kommisjonen, EASA og representanter for AD-BLR et fagmøte. Formålet med dette 

møtet var å gjennomgå planen for korrigerende tiltak som er iverksatt av AD-BLR, samt tilhørende tiltak som er truffet 

av AD-BLR for å sikre at sikkerhetstilsynsordningen dens overholder internasjonale sikkerhetsstandarder. Det framgikk 

av møtet at AD-BLR må gi Kommisjonen ytterligere opplysninger om visse tiltak som er truffet. Kommisjonen mottok 

disse opplysningene 14. november 2019. 

30) Kommisjonen ba også AD-BLR om å revidere planen for korrigerende tiltak ved å arbeide videre med årsaksanalysen 

av sikkerhetsmanglene som ble påvist under EU-vurderingsbesøket i mars 2019, slik at planen kan diskuteres på neste 

fagmøte i Brussel i første kvartal 2020. 

31) Den 20. november 2019 avla Kommisjonen en rapport for Flysikkerhetskomiteen om opplysningene fra AD-BLR, 

nærmere bestemt framdriften i etableringen av en egen kontrollmyndighet for luftfartssektoren, opprettelsen av en 

kvalitetssikringsavdeling, status for programmet for fornyet sertifisering av luftfartsselskaper sertifisert av AD-BLR 

samt tiltakene som er truffet for å forbedre overvåkingsprogrammet. Kommisjonen underrettet også Flysikkerhets-

komiteen om at tilstanden til den sivile luftfarten i Hviterussland fortsatt følges nøye. 

32) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering 

derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Hviterussland, når det gjelder luftfartsselskaper fra Thailand. 

33) Medlemsstatene bør gjennom prioritering av inspeksjoner på bakken av alle luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Hviterussland, i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Hviterussland, overholder relevante internasjonale sikkerhetsstandarder. 

34) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Den dominikanske republikk 

35) Luftfartsselskaper fra Den dominikanske republikk har aldri vært oppført i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

36) Den 15. april 2019 innledet Kommisjonen samråd med Instituto Dominicano de Aviación Civil («IDAC») i henhold til 

artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 473/2006, i forbindelse med sikkerhetsmanglene påvist av EASA innenfor rammen 

av TCO-godkjenningsprosessen og på grunnlag av analysen av inspeksjoner på bakken utført innenfor rammen av 

SAFA-programmet. 

37) Den 10. oktober 2019 holdt Kommisjonen, EASA, en representant for en medlemsstat og representanter for IDAC et 

fagmøte. Under møtet framla IDAC for Kommisjonen generelle opplysninger om luftfartssektoren i Den dominikanske 

republikk, tilgjengelig personell til tilsynsvirksomhet og hvordan denne virksomheten gjennomføres. Vanskelighetene 

som visse luftfartsselskaper har hatt i forbindelse med TCO-godkjenningsprosessen, hovedsakelig på grunn av 

sikkerhetsmangler, samt manglene som ble påvist under SAFA-inspeksjoner på bakken, ble også diskutert. IDAC 

underrettet Kommisjonen om at det vil bli truffet korrigerende tiltak for å fjerne de underliggende årsakene til 

sikkerhetsmanglene som ble påvist av EASA. IDAC opplyste særlig om pågående tiltak med hensyn til opplæring av 

personale. 

38) På dette møtet informerte IDAC også om i hvor stor grad det statlige sikkerhetsprogrammet i Den dominikanske 

republikk er gjennomført. IDAC er overbevist om at den utfører sin virksomhet i fullt samsvar med internasjonale 

sikkerhetsstandarder, og oppfordret Unionen til å foreta et vurderingsbesøk. Kommisjonen mener at det er nødvendig å 

gjennomføre et EU-vurderingsbesøk før neste møte i Flysikkerhetskomiteen.  
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39) Selv om Kommisjonen og EASA har påvist ulike mangler gjennom en analyse av opplysninger fra dokumenter og 

fagmøtet, er de ikke av en slik art at berettiger oppføring av luftfartsselskaper fra Den dominikanske republikk i vedlegg 

A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

40) På grunnlag av de tilgjengelige opplysningene og i samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning 

(EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over 

luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når det gjelder luftfartsselskaper fra Den dominikanske 

republikk. 

41) Medlemsstatene bør gjennom prioritering av inspeksjoner på bakken av alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Den 

dominikanske republikk, i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper som er 

sertifisert i Den dominikanske republikk, overholder relevante internasjonale sikkerhetsstandarder. 

42) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Ekvatorial-Guinea 

43) I 2006 ble alle luftfartsselskaper sertifisert i Ekvatorial-Guinea oppført i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

44) I oktober 2017 ble det gjennomført et EU-vurderingsbesøk i Ekvatorial-Guinea, der arbeidet som utføres av 

luftfartsmyndigheten, Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial («AAGE»), ble vurdert. To aktive luftfartsselskaper 

sertifisert i Ekvatorial-Guinea, CEIBA Intercontinental og Cronos Airlines, ble også besøkt. EU-vurderingsbesøket 

avdekket behovet for ytterligere forbedringer for å holde sikkerhetstilsynsordningen à jour med de seneste endringene i 

internasjonale sikkerhetsstandarder. AAGE utarbeidet en plan for korrigerende tiltak for dette formålet. 

45) I desember 2018 uttrykte AAGE overfor Kommisjonen at myndigheten var interessert i å gjenoppta dialogen om 

endring av vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006 når det gjelder alle luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Ekvatorial-Guinea. Den 12. februar 2019 sendte Kommisjonen et brev til AAGE og ba om en detaljert rapport om 

gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak samt andre relevante opplysninger om framdriften i AAGEs 

håndtering av sikkerhetsmanglene. Mellom 11. juli og 20. august 2019 framla AAGE opplysninger som var 

ufullstendige, og 10. september 2019 underrettet Kommisjonen derfor AAGE om at de framlagte opplysningene var 

ufullstendige. Den 17. september 2019 og 28. oktober 2019 sendte AAGE mer informasjon om henholdsvis CEIBA 

INTERCONTINENTAL og Cronos Airlines, samt informasjon om AAGEs organisasjon, personell og tilsynsvirksomhet. 

46) Den 6. november 2019 konkluderte EASA med at all ønsket dokumentasjon var blitt levert, og at disse opplysningene 

viste forbedringer av tilsynsvirksomheten innenfor AAGEs sikkerhetstilsynsordning, herunder styrket tilsyn med de to 

kommersielle luftfartsselskapene CEIBA INTERCONTINENTAL og Cronos Airlines. EASA konkluderte imidlertid også 

med at det fortsatt er bekymringer knyttet til AAGEs evne til å utbedre mangler på en varig måte. 

47) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering 

derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, når det gjelder luftfartsselskaper fra Ekvatorial-Guinea. 

48) Medlemsstatene bør gjennom prioritering av inspeksjoner på bakken av alle luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Ekvatorial-Guinea, i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper som er 

sertifisert i Ekvatorial-Guinea, overholder relevante internasjonale sikkerhetsstandarder.  
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Luftfartsselskaper fra Gabon 

49) I 2008(6) ble alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Gabon, oppført i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006, med 

unntak av Gabon Airlines og Afrijet, som ble oppført i vedlegg B til forordningen. 

50) Samrådene mellom Kommisjonen og vedkommende myndighet i Gabon, Agence Nationale de l’Aviation Civile 

(«ANAC Gabon»), fortsatte med sikte på å overvåke ANAC Gabons framdrift i arbeidet med å sikre at myndighetens 

sikkerhetstilsynsordning er i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. 

51) Ved ICAO-tilsynet i januar 2019 ble det konkludert med at ANAC Gabon oppnådde en faktisk gjennomføringsgrad for 

internasjonale sikkerhetsstandarder på 72,6 %, opp fra 26,1 % i 2016. 

52) Fra 14. til 18. oktober 2019 ble det foretatt et EU-vurderingsbesøk i Gabon på kontorene til ANAC Gabon og i lokalene 

til de to nåværende sertifiserte luftfartsselskapene, Afrijet Business Service og Solenta Aviation Gabon. 

53) Under besøket viste ANAC Gabon at myndigheten hadde gjort betydelige framskritt i de senere årene og er i stand til å 

opprettholde og håndheve et robust regelverkssystem. Det ser ut til at nasjonale regler ajourføres regelmessig når det 

vedtas nye endringer av ICAOs standarder og anbefalt praksis. ANAC Gabon har framlagt bevis på at en robust prosess 

for rekruttering og opplæring av personell er på plass. Personalet er godt kvalifisert og motivert, selv om det å skaffe 

erfaring fortsatt er en utfordring. ANAC Gabon bør sikre at det innføres effektiv forvaltning av kompetansen som kreves 

for dens virksomhet. ANAC Gabon framla bevis på at sertifiseringen av luftfartsselskaper er utført i samsvar med 

ICAOs prosess, og at all virksomhet er godt dokumentert. Det var også dokumentert at ANAC Gabon har kapasitet til å 

føre tilsyn med luftfartsvirksomheten i Gabon og til å utbedre de påviste sikkerhetsmanglene. 

54) Besøkene hos de to luftfartsselskapene som for tiden er sertifisert i Gabon, viste at begge hadde kontroll med hensyn til 

kontinuerlig luftdyktighet og utførte operasjoner i samsvar med gjeldende internasjonale sikkerhetsstandarder. 

Stikkprøver av annen virksomhet avdekket imidlertid noen mindre mangler, men ingen av dem har en umiddelbar 

innvirkning på flysikkerheten. 

55) Den 20. november 2019 ble ANAC Gabon og luftfartsselskapene Afrijet Business Service og Solenta Aviation Gabon 

hørt av Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen. 

56) Under høringen ga ANAC Gabon Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen en presentasjon av systemet som var innført 

for å sikre sikkerhetstilsyn med luftfartsselskaper som er sertifisert i Gabon. Myndigheten forklarte at framdriften i den 

faktiske gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder, slik det framgår av ICAOs tilsyn i 2019, var resultatet 

av en rekke tiltak som er iverksatt siden 2012. ANAC Gabon understreket sin vilje til kontinuerlig forbedring og 

underrettet Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak som var 

utarbeidet som oppfølging av resultatene av EU-vurderingsbesøket i oktober 2019. Dette omfatter de strategiske målene 

som er satt, for eksempel innføring av et nasjonalt flysikkerhetsprogram, sertifisering av et kvalitetssystem og ytterligere 

forbedring av den faktiske gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder. Alle denne utviklingen er positiv. 

Den forventede veksten i sivil luftfartsvirksomhet i Gabon vil imidlertid kreve at ANAC Gabon treffer spesifikke 

risikoreduserende tiltak, særlig med hensyn til antallet medarbeidere i organisasjonen og den nødvendige ekspertisen. 

57) Under høringen framla Afrijet Business Service en oversikt over sin organisasjon og struktur, selskapets nåværende 

flåte- og ruteutviklingsplaner og sentrale elementer i luftfartsselskapets sikkerhetsstyringssystem, herunder prosessen 

knyttet til fareidentifikasjon og risikoreduksjon. 

58) Solenta Aviation Gabon framla en oversikt over sin organisasjon og struktur, selskapets nåværende flåte- og 

ruteutviklingsplaner og sentrale elementer i luftfartsselskapets sikkerhetsstyringssystem, herunder prosessen knyttet til 

fareidentifikasjon og risikoreduksjon. Selskapet la vekt på sin vilje til kontinuerlig forbedring av sikkerhetsytelsen og 

framhevet kompleksiteten ved luftfartsselskapets operasjoner og besetningsforvaltning, herunder sikkerhets-

styringsprosessene som brukes til å ivareta sikkerheten. Det tilføyde at ANAC Gabon fører nøye tilsyn med selskapets 

virksomhet.  

  

(6) Kommisjonsforordning (EF) nr. 715/2008 av 24. juli 2008 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten 

over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet (EUT L 197 av 25.7.2008, s. 36). 
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59) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering 

derfor at listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å fjerne alle luftfarts-

selskaper som er sertifisert i Gabon, fra vedlegg A og vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006. 

60) Medlemsstatene bør gjennom prioritering av inspeksjoner på bakken av alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Gabon, 

i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper som er sertifisert i Gabon, 

overholder relevante internasjonale sikkerhetsstandarder. 

61) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Indonesia 

62) Alle luftfartsselskaper fra Indonesia ble i juni 2018 fjernet fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006, som endret 

ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/871(7). For å fortsette å overvåke sikkerhetstilsynsordningen i 

Indonesia fortsatte Kommisjonen og generaldirektoratet for sivil luftfart i Indonesia («DGCA Indonesia») sitt samråd i 

henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 473/2006. I den forbindelse framla DGCA Indonesia et brev av  

27. september 2019 med opplysninger og en oppdatering om sikkerhetstilsynsvirksomheten i perioden fra mars 2019 til 

september 2019. I tillegg til oppdateringen om planen for korrigerende tiltak som følge av EU-vurderingsbesøket i  

mars 2018, inneholdt opplysningene framlagt av DGCA Indonesia også oppdateringer med hensyn til listen over AOC-

innehavere, registrerte luftfartøyer, ulykker, alvorlige hendelser og hendelser innen sivil luftfart samt håndhevingstiltak 

truffet av DGCA Indonesia. 

63) DGCA Indonesia informerte dessuten Kommisjonen om status for de korrigerende tiltakene etter ICAOs samordnede 

valideringsbesøk som fant sted i 2017, og som viser en kontinuerlig forbedring, særlig innenfor luftdyktighet. 

64) Etter å ha gransket opplysningene og dokumentasjonen den har mottatt, er Kommisjonens vurdering at de fleste 

forklaringene om planen for korrigerende tiltak, alvorlige hendelser og håndhevingstiltak er tilstrekkelige. Som følge av 

dette ble noen av merknadene fra planen for korrigerende tiltak regnet som avsluttet, og de foreslåtte nye 

avslutningsdatoene ble godkjent. 

65) Den 29. oktober 2019 ble det offentliggjort en sluttrapport fra ulykken som involverte Lion Airs flygning JT610. 

Kommisjonen vil anmode DGCA Indonesia om å fortsette å gi relevant informasjon i forbindelse med myndighetens 

løpende overvåkingsvirksomhet, særlig med hensyn til oppfølgingen av sikkerhetstilrådingene i rapporten. 

66) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering 

derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, når det gjelder luftfartsselskaper fra Indonesia. 

67) Medlemsstatene bør gjennom prioritering av inspeksjoner på bakken av alle luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Indonesia, i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Indonesia, overholder relevante internasjonale sikkerhetsstandarder. 

68) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005.  

  

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/871 av 14. juni 2018 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til 

listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen (EUT L 152 av 15.6.2018, s. 5). 
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Luftfartsselskaper fra Moldova 

69) I april 2019(8) ble alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Moldova, unntatt de tre luftfartsselskapene Air Moldova, Fly 

One og Aerotranscargo, underlagt fullt driftsforbud, hovedsakelig fordi den sivile luftfartsmyndigheten i Moldova 

(«CAAM») har vist manglende evne til å gjennomføre og håndheve gjeldende internasjonale sikkerhetsstandarder. 

70) Under et EU-vurderingsbesøk i februar 2019 ble det fastslått en lav gjennomføringsgrad for internasjonale sikkerhets-

standarder, og det ble gjort en rekke bemerkninger med hensyn til CAAMs regler, prosedyrer og praksis. 

71) Den 24. oktober 2019 ble det holdt et fagmøte mellom representanter for Kommisjonen, EASA, en medlemsstat og 

CAAM. På møtet framla CAAM opplysninger om tiltak som er truffet for å utarbeide en nasjonal rettslig ramme i 

samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder, og for å forbedre sikkerhetstilsynsordningen i Moldova, herunder 

tiltak for å innføre en bedre kvalitetsstyringsfunksjon i myndigheten. 

72) CAAM framla også opplysninger om myndighetens nye styringshåndbok, sjekklisten for analyse av mangler i det 

statlige sikkerhetsprogrammet samt den statlige sikkerhetsstrategien og en status for gjennomføringen av sikkerhets-

styringssystemet for luftfartsselskaper i Moldova. CAAM informerte også Kommisjonen om at som følge av tilsynet 

med og inspeksjonene av luftfartsselskapene som er registrert i Moldova, ble fire AOC-er midlertidig opphevet, hvorav 

to ble gjenopprettet og to, som tilhørte CA Î.M «TANDEM AERO» SRL og CA «OSCAR JET» SRL, endte opp med å bli 

tilbakekalt. 

73) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering at 

listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å fjerne luftfartsselskapene CA Î.M 

«TANDEM AERO» SRL og CA «OSCAR JET» SRL fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

74) Medlemsstatene bør gjennom prioritering av inspeksjoner på bakken av alle luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Moldova, i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Moldova, overholder relevante internasjonale sikkerhetsstandarder. 

75) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Russland 

76) Kommisjonen, EASA og vedkommende myndigheter i medlemsstatene har fortsatt å følge nøye med på 

sikkerhetsnivået hos luftfartsselskaper som er sertifisert i Russland og har flyginger til Unionen, herunder ved å 

prioritere inspeksjoner på bakken av visse russiske luftfartsselskaper i samsvar med forordning (EU) nr. 965/2012. 

77) Den 25. oktober 2019 hadde representanter for Kommisjonen, EASA og en medlemsstat et møte med representanter fra 

den russiske føderale lufttransportmyndigheten («FATA») for å gjennomgå sikkerhetsnivået hos luftfartsselskaper som 

er sertifisert i Russland, på grunnlag av rapporter fra inspeksjoner på bakken utført i tidsrommet mellom 19. mars 2019 

og 4. oktober 2019, og for å identifisere tilfeller der FATAs tilsynsvirksomhet bør styrkes. 

78) Ved gjennomgåelsen av SAFA-inspeksjonene på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Russland, ble det ikke 

avdekket noen vesentlige eller tilbakevendende sikkerhetsmangler. På møtet informerte FATA Kommisjonen om 

tiltakene som er truffet for å sikre at luftfartsselskaper som er sertifisert i Russland, overholder kravene om 

språkferdigheter i engelsk som definert av ICAO. 

79) På grunnlag av de tilgjengelige opplysningene, herunder opplysninger framlagt av FATA på møtet, anser Kommisjonen 

at FATA på dette stadiet har den nødvendige evnen og viljen til å utbedre sikkerhetsmangler. Kommisjonen konkluderte 

derfor med at det ikke var nødvendig med en høring i Flysikkerhetskomiteen av russiske luftfartsmyndigheter eller av 

luftfartsselskaper som er sertifisert i Russland. 

  

(8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/618 av 15. april 2019 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til 

listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen (EUT L 106 av 17.4.2019, s. 1). 
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80) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering 

derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, ved å føre opp luftfartsselskaper fra Russland. 

81) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper fra Russland faktisk overholder relevante internasjonale 

sikkerhetsstandarder, ved å prioritere inspeksjoner på bakken i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

82) Dersom disse inspeksjonene avdekker en overhengende sikkerhetsrisiko som følge av manglende overholdelse av 

internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen pålegge driftsforbud for de berørte luftfartsselskapene som er 

sertifisert i Russland, og føre dem opp i vedlegg A eller B til forordning (EF) nr. 474/2006. 

83) Forordning (EF) nr. 474/2006 bør derfor endres. 

84) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Flysikkerhetskomiteen nedsatt ved forordning (EF) 

nr. 2111/2005. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 474/2006 gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg A erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordningen. 

2) Vedlegg B erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft 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 9. desember 2019. 

 For Kommisjonen 

på vegne av presidenten 

Adina VĂLEAN 

Medlem av Kommisjonen 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 318 av 10.12.2019, s. 88–95.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1780 

av 23. september 2019 

om fastsettelse av standardskjemaer for offentliggjøring av kunngjøringer om offentlig innkjøp og om 

oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1986 («elektroniske skjemaer»)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 89/665/EØF av 21. desember 1989 om samordning av lover og forskrifter om gjennomføring 

av klagebehandling i forbindelse med tildeling av offentlige varekjøps- samt bygge- og anleggskontrakter(1), særlig artikkel 3a, 

under henvisning til rådsdirektiv 92/13/EØF av 25. februar 1992 om samordning av lover og forskrifter om anvendelsen av 

fellesskapsreglene på innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon(2), 

særlig artikkel 3a, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/81/EF av 13. juli 2009 om samordning av framgangsmåtene ved 

oppdragsgiveres eller offentlige oppdragsgiveres tildeling av visse bygge- og anleggskontrakter, varekontrakter og tjeneste-

kontrakter på forsvars- og sikkerhetsområdet og om endring av direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF(3), særlig artikkel 32 nr. 1, 

artikkel 52 nr. 2 og artikkel 64, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU av 26. februar 2014 om tildeling av konsesjons-

kontrakter(4), særlig artikkel 33 nr. 1, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlige innkjøp og om 

oppheving av direktiv 2004/18/EF(5), særlig artikkel 51 nr. 1, artikkel 75 nr. 3 og artikkel 79 nr. 3, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av 26. februar 2014 om innkjøp foretatt av enheter som 

driver virksomhet innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester, og om oppheving av direktiv 2004/17/EF(6), 

særlig artikkel 71 nr. 1, artikkel 92 nr. 3 og artikkel 96 nr. 2 første ledd, 

etter samråd med Den rådgivende komité for offentlige innkjøp og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv 89/665/EØF og 2014/24/EU skal visse offentlige bygge- og anleggskontrakter, kontrakter om 

offentlige varekjøp og kontrakter om offentlig tjenesteyting kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Kunngjø-

ringene skal inneholde opplysningene som er angitt i de nevnte direktivene. 

2) I henhold til direktiv 92/13/EØF og 2014/25/EU skal visse bygge- og anleggskontrakter, varekontrakter og 

tjenestekontrakter innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester kunngjøres i Den europeiske unions 

tidende. Kunngjøringene skal inneholde opplysningene som er angitt i de nevnte direktivene. 

3) I henhold til direktiv 2009/81/EF skal visse bygge- og anleggskontrakter, varekontrakter og tjenestekontrakter på 

forsvars- og sikkerhetsområdet kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Kunngjøringene skal inneholde 

opplysningene som er angitt i det nevnte direktivet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 272 av 25.10.2019, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2020 av  

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 33. 

(2) EFT L 76 av 23.3.1992, s. 14. 

(3) EUT L 216 av 20.8.2009, s. 76. 

(4) EUT L 94 av 28.3.2014, s. 1. 

(5) EUT L 94 av 28.3.2014, s. 65. 

(6) EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243. 

2021/EØS/9/29 
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4) I henhold til direktiv 89/665/EØF, 92/13/EØF og 2014/23/EU skal visse bygge- og anleggskonsesjoner og 

tjenestekonsesjoner kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Kunngjøringene skal inneholde opplysningene som er 

angitt i de nevnte direktivene. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1986(7) inneholder standardskjemaene omhandlet i direktiv 

89/665/EØF, 92/13/EØF, 2009/81/EF, 2014/23/EU, 2014/24/EU og 2014/25/EU. 

6) Det foregår en digital omstilling innenfor offentlige innkjøp, som beskrevet i kommisjonsmeldingen om oppgradering 

av det indre markedet(8) og kommisjonsmeldingen om offentlige innkjøp som virker i og for Europa(9). Standard-

skjemaene er avgjørende i denne omstillingen. 

7) For å sikre at standardskjemaene er effektive i et digitalt miljø, er det nødvendig å tilpasse standardskjemaene i 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/1986. Ettersom det må gjøres mange og omfattende tilpasninger, bør gjennom-

føringsforordning (EU) 2015/1986 erstattes. 

8) I samsvar med artikkel 33 nr. 2 i direktiv 2014/23/EU, artikkel 51 nr. 2 i direktiv 2014/24/EU og artikkel 71 nr. 2 i 

direktiv 2014/25/EU er kunngjøringene elektroniske filer og ikke papirdokumenter. For å oppfylle «engangsprinsippet» 

i e-forvaltning og dermed redusere den administrative byrden og øke datapåliteligheten, og for å lette frivillig 

offentliggjøring av kunngjøringer som har en verdi under EU-terskelverdiene eller er basert på rammeavtaler, bør det 

fastsettes standardskjemaer som automatisk kan fylles ut med opplysninger fra tidligere kunngjøringer, tekniske 

spesifikasjoner, tilbud, kontrakter, nasjonale administrative registre og andre datakilder. I siste instans bør det ikke 

lenger være nødvendig å fylle ut slike skjemaer manuelt, de bør i stedet bli generert automatisk av program-

varesystemer. 

9) For å unngå gjennomføringsproblemer bør det ved fastsettelsen av standardskjemaer tas hensyn til de program-

varesystemene de skal gjennomføres i. Dette omfatter datautvekslingssystemer, brukergrensesnitt som validerer manuell 

dataregistrering, og nettsteder for offentliggjøring av opplysninger i kunngjøringer. Opplysningene bør presenteres på en 

måte som tiltrekker seg markedsdeltakere og andre brukere. 

10) For at det skal være mulig å ha en gjennomføring som er tilpasset nasjonale særtrekk, bør medlemsstatene og deres 

myndigheter ha betydelig fleksibilitet når de oppretter sine programvaresystemer. Det bør særlig være mulig å vise felter 

som er fastsatt i denne forordningen, i en hvilken som helst rekkefølge og med en hvilken som helst etikett, så lenge 

betydningen av etiketten tilsvarer beskrivelsene fastsatt i denne forordningen. For å oppfylle ulike behov på nasjonalt, 

regionalt eller lokalt plan behøver ikke felter som etter denne forordningen er valgfrie på EU-plan, å vises for 

sluttbrukerne i det hele tatt (dvs. brukerne behøver ikke å se dem eller å fylle dem ut), eller de kan tvert imot gjøres 

obligatoriske på nasjonalt, regionalt eller lokalt plan. 

11) Anvendelsesdatoen for denne forordningen og datoen for oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1986 bør 

gjenspeile tiden som kreves for å utarbeide de elektroniske versjonene av standardskjemaene som brukes til faktisk 

datautveksling.  

  

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1986 av 11. november 2015 om fastsettelse av standardskjemaer for offentliggjøring 

av kunngjøringer om offentlig innkjøp og om oppheving av forordning (EU) nr. 842/2011 (EUT L 296 av 12.11.2015, s. 1). 

(8) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen (COM(2015) 550). 

(9) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen (COM(2017) 572). 
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12) For å gjenspeile utviklingen i medlemsstatenes behov og teknologier på området innkjøpsdata samtidig som det sikres at 

artikkel 52 nr. 2 i direktiv 2014/24/EU, artikkel 72 nr. 2 i direktiv 2014/25/EU og artikkel 32 nr. 5 i direktiv 2009/81/EF 

overholdes, bør det regelmessig tilføyes valgfrie felter til denne forordningen. Kommisjonen vil følge denne utviklingen 

nøye, i tillegg til å samle inn andre tilbakemeldinger fra brukerne, og årlig vurdere om det er behov for en oppdatering 

av denne forordningen. Slike oppdateringer bør ikke, med mindre det er uunngåelig, innebære obligatoriske endringer 

av programvaresystemer i medlemsstatene. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

1. Ved denne forordningen fastsettes følgende standardskjemaer: 

1) «Planning» (planlegging) 

2) «Competition» (konkurranse) 

3) «Direct award prenotification» (intensjonskunngjøring) 

4) «Result» (resultat) 

5) «Contract modification» (kontraktsendring) 

6) «Change» (endring) 

2. Standardskjemaene nevnt i nr. 1 består av feltene angitt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Bruk 

Standardskjemaene nevnt i artikkel 1 skal brukes til offentliggjøring av følgende kunngjøringer i Den europeiske unions 

tidende: 

1) Planleggingsskjemaet («Planning») til kunngjøringene nevnt i artikkel 27 nr. 2, artikkel 28 nr. 3 og artikkel 48 nr. 1 i 

direktiv 2014/24/EU, artikkel 45 nr. 2 og artikkel 67 nr. 1 i direktiv 2014/25/EU og artikkel 30 nr. 1 og artikkel 33 nr. 3 i 

direktiv 2009/81/EF. 

2) Konkurranseskjemaet («Competition») til kunngjøringene nevnt i artikkel 48 nr. 2, artikkel 49, artikkel 75 nr. 1 bokstav a) 

og b) og artikkel 79 nr. 1 i direktiv 2014/24/EU, artikkel 67 nr. 2, artikkel 68 og 69, artikkel 92 nr. 1 bokstav a), b) og c) og 

artikkel 96 nr. 1 første ledd i direktiv 2014/25/EU, artikkel 31 nr. 1 og 3 i direktiv 2014/23/EU og artikkel 30 nr. 2 og 

artikkel 52 nr. 1 i direktiv 2009/81/EF. 

3) Skjemaet for intensjonskunngjøring («Direct award prenotification») til kunngjøringene nevnt i artikkel 3a i direktiv 

89/665/EØF og 92/13/EØF. 

4) Resultatskjemaet («Result») til kunngjøringene nevnt i artikkel 50, artikkel 75 nr. 2 og artikkel 79 nr. 2 i direktiv 

2014/24/EU, artikkel 70, artikkel 92 nr. 2 og artikkel 96 nr. 1 tredje ledd i direktiv 2014/25/EU, artikkel 32 i direktiv 

2014/23/EU og artikkel 30 nr. 3 i direktiv 2009/81/EF.  
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5) Skjemaet for kontraktsendring («Contract modification») til kunngjøringene nevnt i artikkel 72 nr. 1 i direktiv 2014/24/EU, 

artikkel 89 nr. 1 i direktiv 2014/25/EU og artikkel 43 nr. 1 i direktiv 2014/23/EU. 

6) Endringsskjemaet («Change») til endring eller annullering av kunngjøringene angitt ovenfor. 

Artikkel 3 

Oppheving 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/1986 oppheves med virkning fra 25. oktober 2023. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 14. november 2022. 

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

Utferdiget i Brussel 23. september 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 272 av 25.10.2019, s. 11–73.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/313 

av 21. februar 2019 

om godkjenning av teknologien som brukes i SEG Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V motorgenerator 

(BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer, til bruk i lette nyttekjøretøyer med konvensjonell forbrenningsmotor og visse 

lette nyttekjøretøyer med hybriddrift som innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye lette nyttekjøretøyer som del av Unionens integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 12 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 14. mai 2018 innga leverandøren SEG Automotive Germany GmbH en søknad om godkjenning av den 

høyeffektive 48 V motorgeneratoren (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer for N1-kjøretøyer som en 

miljøinnovasjon. Søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) nr. 510/2011 og Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014(2). 

2) 48 V motorgeneratoren er en reversibel maskin som kan fungere enten som en elektrisk motor som omsetter elektrisk 

energi til mekanisk energi, eller som en generator som omsetter mekanisk energi til elektrisk energi, som en standard 

vekselstrømsgenerator. Søknaden gjaldt komponentens generatorfunksjon. 

3) Søkeren foreslo to ulike metoder for å bestemme systemets totale virkningsgrad, der virkningsgraden til 48 V 

motorgeneratoren kombineres med virkningsgraden til 48 V/12 V DC/DC-omformeren. Med den første metoden 

beregnes virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren og 48 V/12 V DC/DC-omformeren hver for seg, mens med den 

andre metoden beregnes virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren med 48 V/12 V DC/DC-omformer (kombinert 

metode). Begge prøvingsmetodene er i samsvar med de tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader om 

godkjenning av innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 510/2011. 

4) Opplysningene i søknaden viser at vilkårene og kriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning (EU) nr. 510/2011 og i 

artikkel 2 og 4 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 er oppfylt i begge de foreslåtte eksempelstudiene. Derfor 

bør SEG Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer til 

bruk i N1-kjøretøyer godkjennes som en miljøinnovasjon. 

5) Prøvingsmetodene for bestemmelse av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med SEG Automotive Germany GmbHs 

høyeffektive 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer, bør godkjennes. Bare en utslipps-

reduksjon som er sertifisert på grunnlag av en av de to prøvingsmetodene angitt i denne beslutningen, kan tas i 

betraktning ved bestemmelse av en produsents spesifikke utslipp i henhold til forordning (EU) nr. 510/2011. 

6) For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med SEG Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V 

motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer, er det nødvendig å definere den referanseteknologien som 

generatorfunksjonens virkningsgrad skal vurderes opp mot. På bakgrunn av ekspertvurderinger bør en vekselstrøms-

generator med 67 % virkningsgrad brukes som referanseteknologi ved bestemmelse av CO2-utslippsreduksjonen i 

henhold til denne beslutningen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 51 av 22.2.2019, s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2020 av  

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 av 25. april 2014 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 125 av 26.4.2014, s. 57). 

2021/EØS/9/30 
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7) Når det gjelder hybride N1-kjøretøyer, er prøvingsmetodene basert på visse vilkår som er gyldige bare for kjøretøyer der 

det er tillatt å bruke ukorrigerte målinger, som for eksempel drivstofforbruket eller CO2-utslippene som måles ved type 

1-prøvingen angitt i vedlegg 8 til UN-ECE-reglement nr. 101. Dette er grunnen til at denne beslutningen omfatter alle 

N1-kjøretøyer med forbrenningsmotor, men bare visse hybride N1-kjøretøyer. 

8) Utslippsreduksjonen som oppnås med SEG Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V motorgenerator (BRM) 

med 48 V/12 V DC/DC-omformer, kan delvis påvises med prøvingen omhandlet i vedlegg XII til kommisjons-

forordning (EF) nr. 692/2008(3). Det må derfor sikres at det tas hensyn til denne delvise dekningen i prøvingsmetoden 

for påvisning av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med motorgeneratoren. 

9) Dersom typegodkjenningsmyndigheten finner at SEG Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V motorgenerator 

(BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer ikke oppfyller vilkårene for sertifisering, bør søknaden om sertifisering av 

utslippsreduksjonen avslås. 

10) Denne beslutningen bør gjelde til og med 2020 med hensyn til prøvingsprosedyren nevnt i vedlegg XII til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008. Med virkning fra 1. januar 2021 skal innovative teknologier vurderes på 

grunnlag av prøvingsprosedyren fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1151(4). 

11) For å fastsette den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i den relevante typegodkjenningsdokumentasjonen 

i samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(5), bør det angis en individuell 

kode som skal brukes for SEG Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V 

DC/DC-omformer. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Teknologien som brukes i SEG Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V 

DC/DC-omformer, godkjennes som innovativ teknologi som definert i artikkel 12 i forordning (EU) nr. 510/2011, forutsatt at 

den innovative teknologien er montert i N1-kjøretøyer med bensinmotor eller i hybride N1-kjøretøyer der vilkårene angitt i 

punkt 6.3.2 nr. 2 eller 3 i vedlegg 8 til UNECE-reglement 101 er oppfylt. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne beslutningen menes med 48 V motorgenerator en reversibel maskin som kan fungere enten som en elektrisk motor som 

omsetter elektrisk energi til mekanisk energi, eller som en generator som omsetter mekanisk energi til elektrisk energi, som en 

standard vekselstrømsgenerator. Denne beslutningen gjelder komponentens generatorfunksjon. 

  

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om 

typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjons-

forordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 

(EUT L 175 av 7.7.2017, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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Artikkel 3 

Søknad om sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. En produsent kan søke om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med en eller flere høyeffektive 48 V 

motorgeneratorer (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer fra SEG Automotive Germany GmbH som er beregnet på bruk i 

N1-kjøretøyer som oppfyller vilkårene i artikkel 1. 

2. En søknad om sertifisering av utslippsreduksjonen som oppnås med en eller flere høyeffektive 48 V motorgeneratorer 

(BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer fra SEG Automotive Germany GmbH, skal ledsages av en uavhengig verifiserings-

rapport som bekrefter at terskelen for CO2-utslippsreduksjon på 1 g CO2/km fastsatt i artikkel 9 i gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 427/2014 er overholdt. 

3. Typegodkjenningsmyndigheten skal avvise søknaden om sertifisering dersom den finner at motorgeneratorene med 

omformer er montert i kjøretøyer som ikke oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 1, eller dersom CO2-utslippsreduksjonen ligger 

under terskelen fastsatt i artikkel 9 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014. 

Artikkel 4 

Sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. Reduksjonen i CO2-utslipp som oppnås ved bruk av en høyeffektiv 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-

omformer fra SEG Automotive Germany GmbH, skal bestemmes med en av de to metodene angitt i vedlegget. 

2. Når en produsent med hensyn til én kjøretøyversjon søker om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med 

mer enn én høyeffektiv 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer fra SEG Automotive Germany GmbH, 

skal typegodkjenningsmyndigheten fastsette hvilken av de prøvde motorgeneratorene med omformer som gir den laveste CO2-

utslippsreduksjonen, og registrere denne utslippsreduksjonen i den relevante typegodkjenningsdokumentasjonen. Denne verdien 

skal også angis i samsvarssertifikatet i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2 014. 

3. Typegodkjenningsmyndigheten skal registrere verifiseringsrapporten og prøvingsresultatene som utslippsreduksjonen ble 

bestemt på grunnlag av, og skal stille denne informasjonen til rådighet for Kommisjonen på anmodning. 

Artikkel 5 

Miljøinnovasjonskode 

Miljøinnovasjonskode 26 skal angis i typegodkjenningsdokumentasjonen når det vises til denne beslutningen i samsvar med 

artikkel 11 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014. 

Artikkel 6 

Anvendelse 

Denne beslutningen får anvendelse til 31. desember 2020. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Brussel 21. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Metode for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med SEG Automotive Germany GmbHs 

høyeffektive 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer montert i kjøretøyer som 

oppfyller vilkårene i artikkel 1 

1. INNLEDNING 

For at det skal være mulig å bestemme den CO2-utslippsreduksjonen som kan tilskrives bruken av generatorfunksjonen i 

SEG Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer, heretter 

kalt 48 V motorgenerator eller motorgenerator, med 48 V/12 V DC/DC-omformer til bruk i kjøretøyer som oppfyller 

vilkårene i artikkel 1, må følgende angis: 

1) Prøvingsforhold. 

2) Prøvingsutstyr. 

3) Prosedyre for å bestemme den totale virkningsgraden. 

4) Prosedyre for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen. 

5) Prosedyre for å bestemme usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen. 

To ulike metoder kan brukes for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen. Disse metodene er beskrevet nedenfor. 

2. SYMBOLER, PARAMETRER OG ENHETER 

Latinske symboler 

CCO2
 — CO2-utslippsreduksjon [g CO2/km] 

CO2 — Karbondioksid 

CF — Omregningsfaktor (l/100 km) – (g CO2/km) [g CO2/l], som definert i tabell 3 

h — Frekvens, som definert i tabell 1 

i — Antall driftspunkter 

I — Strømstyrke som målingen skal utføres ved [A] 

l — Antall målinger av prøveeksemplaret av 48 V/12 V DC/DC-omformeren 

m — Antall målinger av prøveeksemplaret av 48 V motorgeneratoren 

M — Dreiemoment [Nm] 

n — Turtall [min– 1], som definert i tabell 1 

P — Effekt (W) 

sηDCDC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ — Standardavvik for 48 V/12 V DC/DC-omformerens gjennomsnittlige virkningsgrad [%] 

sηMG
 — Standardavvik for 48 V motorgeneratorens virkningsgrad [%] 

sηMG̅̅ ̅̅ ̅̅  — Standardavvik for 48 V motorgeneratorens gjennomsnittlige virkningsgrad [%] 

sηTOT
 — Standardavvik for den totale virkningsgraden [%] 

sCCO2
 — Standardavvik for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] 

U — Prøvespenning som målingen skal utføres ved [V] 

v — Gjennomsnittlig kjørehastighet i henhold til den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC) [km/t] 

VPe — Faktisk effektforbruk [l/kWh], som definert i tabell 2 

Greske symboler 

Δ — Differanse 

ηB — Referansegeneratorens virkningsgrad [%] 
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ηDCDC — Virkningsgrad for 48 V/12 V DC/DC-omformeren [%] 

ηDC/DC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ — Gjennomsnittlig virkningsgrad for 48 V/12 V DC/DC-omformeren [%] 

ηMG — Virkningsgrad for 48 V motorgeneratoren [%] 

ηMGi
̅̅ ̅̅ ̅̅  — Gjennomsnittlig virkningsgrad for 48 V motorgeneratoren ved driftspunkt i [%] 

ηTOT — Total virkningsgrad [%] 

Indeksbetegnelser 

Indeks i viser til driftspunkt. 

Indeks j viser til måling av prøveeksemplaret. 

MG — Motorgenerator 

m — Mekanisk 

RW — Reelle forhold 

TA — Typegodkjenningsforhold (NEDC) 

B — Referanseverdi 

3. METODE 1 («SEPARAT METODE») 

3.1. Virkningsgrad for 48 V motorgeneratoren 

Virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren skal bestemmes i samsvar med ISO 8854:2012, med unntak av elementene 

angitt i dette avsnittet. 

Det skal dokumenteres overfor typegodkjenningsmyndigheten at den effektive 48 V motorgeneratorens turtallsområder er 

i samsvar med dem som er angitt i tabell 1. Målingene skal utføres ved forskjellige driftspunkter, som angitt i tabell 1. 

Den effektive 48 V motorgeneratorens strømstyrke skal defineres som halvparten av merkestrømmen for alle 

driftspunkter. For hvert turtall skal motorgeneratorens spenning og utgangsstrøm holdes konstant. Spenningen skal holdes 

på 52 V. 

Tabell 1 

Driftspunkter 

Driftspunkt 

i 

Holdetid 

[s] 

Turtall 

ni [min– 1] 

Frekvens 

hi 

1 1 200 1 800 0,25 

2 1 200 3 000 0,40 

3 600 6 000 0,25 

4 300 10 000 0,10 

Virkningsgraden ved hvert driftspunkt skal beregnes i samsvar med formel 1. 

Formel 1 

ηMGi
=

60 ∙ Ui ∙ Ii

2π ∙ Mi ∙ ni
∙ 100 

Alle målinger av virkningsgrad skal utføres minst fem (5) ganger etter hverandre. Gjennomsnittet av målingene ved hvert 

driftspunkt (ηMGi
̅̅ ̅̅ ̅̅ ) skal beregnes.  
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Generatorfunksjonens virkningsgrad (ηMG) skal beregnes i samsvar med formel 2. 

Formel 2 

ηMG = ∑  hi

4

i=1

∙ ηMGi
̅̅ ̅̅ ̅̅  

3.2. Virkningsgrad for 48 V/12 V DC-DC-omformeren 

Virkningsgraden til 48 V/12 V DC/DC-omformeren skal bestemmes under følgende forhold: 

— Utgangsspenning på 14,3 V 

— Utgangsstrøm lik 48 V/12 V DC/DC-omformerens nominelle effekt dividert med 14,3 V 

Den nominelle effekten til 48 V/12 V DC/DC-omformeren skal være den kontinuerlige utgangseffekten på 12 V-siden 

som produsenten av DC/DC-omformeren garanterer under forholdene angitt i ISO 8854:2012. 

Virkningsgraden til 48 V/12 V DC/DC-omformeren skal måles minst fem (5) ganger etter hverandre. Gjennomsnittet av 

alle målingene (ηDC/DC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) skal beregnes og brukes i beregningene fastsatt i nr. 3.3. 

3.3. Total virkningsgrad og reduksjon i mekanisk effekt 

Den totale virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer skal beregnes ved hjelp av 

formel 3. 

Formel 3 

ηTOT = ηMG × ηDC/DC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Generatorfunksjonen i 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer gir en reduksjon i mekanisk effekt 

under virkelige forhold (ΔPmRW) og NEDC-typegodkjenningsforhold (ΔPmTA) som angitt i formel 4. 

Formel 4 

ΔPm = ΔPmRW – ΔPmTA 

der reduksjonen i mekanisk effekt under virkelige forhold (ΔPmRW) skal beregnes i samsvar med formel 5, og reduksjonen 

i mekanisk effekt under typegodkjenningsforhold (ΔPmTA) skal beregnes i samsvar med formel 6. 

Formel 5 

ΔPmRW =
PRW

ηB
−

PRW

ηTOT
 

Formel 6 

ΔPmTA =
PTA

ηB
−

PTA

ηTOT
 

der 

PRW: effektbehovet under virkelige forhold [W], som er estimert til 750 W 

PTA: effektbehovet under NEDC-typegodkjenningsforhold [W], som er estimert til 350 W 

ηB: referansegeneratorens virkningsgrad [%], som er 67 % 

  



Nr. 9/474 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.2.2021 

 

 

3.4. Beregning av CO2-utslippsreduksjon 

CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer, skal beregnes i 

samsvar med formel 7. 

Formel 7 

CCO2
= ΔPm ∙

VPe ∙ CF

v
 

der 

v: gjennomsnittlig kjørehastighet for NEDC [km/t], som er 33,58 km/t 

VPe: faktisk effektforbruk som angitt i tabell 2 

Tabell 2 

Faktisk effektforbruk 

Type motor 
Faktisk effektforbruk (VPe) 

[l/kWh] 

Bensin 0,264 

Bensin med turbolader 0,280 

Diesel 0,220 
 

CF: Omregningsfaktor (l/100 km) – (g CO2/km) [g CO2/l], som definert i tabell 3 

Tabell 3 

Drivstoffomregningsfaktor 

Drivstofftype 
Omregningsfaktor (l/100 km) – (g CO2/km) (CF) 

[g CO2/l] 

Bensin 2 330 

Diesel 2 640 
 

3.5. Beregning av statistisk margin 

Den statistiske marginen for resultatene av prøvingsmetoden som følge av målingene skal kvantifiseres. For hvert 

driftspunkt skal standardavviket beregnes i samsvar med formel 8. 

Formel 8 

sηMGi̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
sηMGi

√m
=

√
∑ (ηMGij  

− ηMGi
̅̅ ̅̅ ̅̅ )

2
m
j=1

m(m − 1)
 

Standardavviket for den effektive 48 V motorgeneratorens virkningsgrad (SηMG
) skal beregnes i samsvar med formel 9. 

Formel 9 

sηMG
= √∑ (hi  ∙  SηMGi̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )

24
i=1   
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Standardavviket for 48 V / 12V DC/DC-omformerens virkningsgrad (sηDCDC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) skal beregnes i samsvar med formel 10. 

Formel 10 

sηDC/DC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
√

∑ (ηDC/DCij
 −  ηDC/DCi

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )
2

1
j=1

l(l − 1)
 

Standardavviket for virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren (sηMG
) og 48 V / 12V DC/DC-omformeren (sηDC/DC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) fører 

til en usikkerhet med hensyn til CO2-utslippsreduksjonen (sCCO2
). Denne usikkerheten beregnes i samsvar med formel 11. 

Formel 11 

SCCO2
=

(PRW − PTA)

ηTOT
∙

VPe ∙ CF

V
∙ √(

SηMG

ηMG
)

2

+  (
SηDC/DC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

ηDC/DC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
)

2

 

4. METODE 2 («KOMBINERT METODE») 

4.1. Virkningsgrad for 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer 

Virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer skal bestemmes i samsvar med 

ISO 8854:2012, med unntak av elementene angitt i dette avsnittet. 

Det skal dokumenteres overfor typegodkjenningsmyndigheten at den effektive 48 V motorgeneratorens turtallsområder er 

i samsvar med dem som er angitt i tabell 1. 

Målingene skal utføres ved forskjellige driftspunkter, som angitt i tabell 1. Strømstyrken til den effektive 48 V 

motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer skal defineres som halvparten av 48 V / 12V DC/DC-omformerens 

merkestrøm for alle driftspunkter. 

Merkestrømmen for 48 V / 12V DC/DC-omformeren defineres som 48 V / 12V DC/DC-omformerens nominelle 

utgangseffekt dividert med 14,3 V. Den nominelle effekten til 48 V/12 V DC/DC-omformeren skal være den 

kontinuerlige utgangseffekten på 12 V-siden som produsenten av DC/DC-omformeren garanterer under forholdene angitt 

i ISO 8854:2012. 

For hvert turtall skal motorgeneratorens spenning og utgangsstrøm holdes konstant. Spenningen skal holdes på 52 V. 

Virkningsgraden ved hvert driftspunkt skal beregnes i samsvar med formel 12. 

Formel 12 

ηTOTi
=

60 ∙ Ui ∙ Ii

2π ∙ Mi ∙ ni
∙ 100 

Alle målinger av virkningsgrad skal utføres minst fem (5) ganger etter hverandre. Gjennomsnittet av målingene ved hvert 

driftspunkt (ηTOTi
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) skal beregnes. 

Generatorfunksjonens virkningsgrad (ηTOT) skal beregnes i samsvar med formel 13. 

Formel 13 

ηTOT = ∑  hi

4

i=1

∙ ηTOTi
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Måleoppstillingen må gjøre det mulig å måle virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren alene.  
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4.2. Dokumentasjon på at virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer er 

konservativt bestemt 

For at metoden angitt i nr. 4.1 skal kunne brukes til å bestemme ηTOT, må det dokumenteres at den virkningsgraden som 

med vilkårene angitt i nr. 4.1 oppnås for 48 V motorgeneratoren alene, er lavere enn den virkningsgraden som oppnås med 

vilkårene angitt i nr. 3.1. 

4.3. Reduksjon i mekanisk effekt 

Generatorfunksjonen i 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer gir en reduksjon i mekanisk effekt 

under virkelige forhold (ΔPmRW) og typegodkjenningsforhold (ΔPmTA) som angitt i formel 14. 

Formel 14 

ΔPm = ΔPmRW – ΔPmTA 

der reduksjonen i mekanisk effekt under virkelige forhold (ΔPmRW) skal beregnes i samsvar med formel 15, og 

reduksjonen i mekanisk effekt under typegodkjenningsforhold (ΔPmTA) skal beregnes i samsvar med formel 16. 

Formel 15 

ΔPmRW =
PRW

ηB
−

PRW

ηTOT
 

Formel 16 

ΔPmTA =
PTA

ηB
−

PTA

ηTOT
 

der 

PRW: effektbehovet under virkelige forhold [W], som er estimert til 750 W 

PTA: effektbehovet under NEDC-typegodkjenningsforhold [W], som er estimert til 350 W 

ηB: referansegeneratorens virkningsgrad [%], som er 67 % 

4.4. Beregning av CO2-utslippsreduksjon 

CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer, skal beregnes i 

samsvar med formel 17. 

Formel 17 

CCO2
= ΔPm ∙

VPe ∙ CF

v
 

der 

v: gjennomsnittlig kjørehastighet for NEDC [km/t], som er 33,58 km/t 

VPe: faktisk effektforbruk som angitt i tabell 2 

CF: Omregningsfaktor (l/100 km) – (g CO2/km) [g CO2/l], som definert i tabell 3 

4.5. Beregning av statistisk margin 

Den statistiske marginen for resultatene av prøvingsmetoden som følge av målingene skal kvantifiseres. For hvert 

driftspunkt skal standardavviket beregnes i samsvar med formel 18. 

Formel 18 

sηTOTi̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
sηTOTi

√m
= √

∑ (ηTOTij
− ηTOTi

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )
2

m
j=1

m(m−1)
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Standardavviket for virkningsgraden til den effektive 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer (sηTOT
) 

skal beregnes i samsvar med formel 19. 

Formel 19 

sηTOT
= √∑(hi ∙  SηTOTi

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)
2

4

i=1

 

Standardavviket for virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren og 48 V / 12V DC/DC-omformeren fører til en usikkerhet 

med hensyn til CO2-utslippsreduksjonen (sCCO2
). Denne usikkerheten beregnes i samsvar med formel 20. 

Formel 20 

sCCO2
=

(PRW − PTA)

ηTOT
2 ∙

VPe ∙ CF

v
∙ sηTOT

 

5. AVRUNDING 

Den beregnede CO2-utslippsreduksjonen (CCO2
) og den statistiske marginen for CO2-utslippsreduksjonen (sCCO2

) skal 

avrundes til høyst to desimaler. 

Hver verdi som brukes i beregningen av CO2-utslippsreduksjonen, kan brukes uten avrunding eller må avrundes til det 

minste antallet desimaler som gjør at den maksimale totalvirkningen (dvs. den samlede virkningen av alle avrundede 

verdier) på utslippsreduksjonen blir lavere enn 0,25 g CO2/km. 

6. STATISTISK SIGNIFIKANS (for begge metoder) 

For hver type, variant og versjon av et kjøretøy utstyrt med den effektive 48 V motorgeneratoren skal det dokumenteres at 

usikkerheten ved den CO2-utslippsreduksjonen som er beregnet i samsvar med formel 6 eller 17, ikke er større enn 

forskjellen mellom den samlede CO2-utslippsreduksjonen og minsteterskelen for utslippsreduksjon angitt i artikkel 9 nr. 1 

i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011(1) og gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 (se 

formel 21). 

Formel 21 

MT < CCO2
− sCCO2

− ΔCO2m
 

der 

MT: minsteterskel [g CO2/km] 

CCO2
: samlet CO2-utslippsreduksjon [g CO2/km] 

sCCO2
: standardavvik for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] 

ΔCO2m
: CO2-korreksjonskoeffisient på grunn av den positive masseforskjellen mellom den effektive 48 V motor-

generatoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer og referansegeneratoren. Til ΔCO2m
 skal dataene i tabell 4 

benyttes. 

Tabell 4 

CO2-korreksjonskoeffisient på grunn av den ekstra massen 

Drivstofftype 
CO2-korreksjonskoeffisient på grunn av den positive masseforskjellen (ΔCO2m

) 

[g CO2 / km] 

Bensin 0,0277 · Δm 

Diesel 0,0383 · Δm 
   

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 194 av 25. juli 2011, s. 19). 
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Δm (i tabell 4) er den ekstra massen som følge av monteringen av 48 V motorgeneratoren og 48 V / 12V DC/DC-

omformeren. Det er den positive forskjellen mellom massen av 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-

omformer og referansegeneratorens masse. Referansegeneratorens masse er 7 kg. Den ekstra massen skal verifiseres og 

skal bekreftes i verifiseringsrapporten som skal framlegges for typegodkjenningsmyndigheten sammen med søknaden om 

sertifisering. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/314 

av 21. februar 2019 

om godkjenning av teknologien som brukes i SEG Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V motorgenerator 

(BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer, til bruk i personbiler med konvensjonell forbrenningsmotor og visse 

personbiler med hybriddrift som innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 12 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 14. mai 2018 innga leverandøren SEG Automotive Germany GmbH en søknad om godkjenning av den 

høyeffektive 48 V motorgeneratoren (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer for M1-kjøretøyer som en miljø-

innovasjon. Søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011(2). 

2) 48 V motorgeneratoren er en reversibel maskin som kan fungere enten som en elektrisk motor som omsetter elektrisk 

energi til mekanisk energi, eller som en generator som omsetter mekanisk energi til elektrisk energi, som en standard 

vekselstrømsgenerator. Søknaden gjaldt komponentens generatorfunksjon. 

3) Søkeren foreslo to ulike metoder for å bestemme systemets totale virkningsgrad, der virkningsgraden til 48 V 

motorgeneratoren kombineres med virkningsgraden til 48 V/12 V DC/DC-omformeren. Med den første metoden 

beregnes virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren og 48 V/12 V DC/DC-omformeren hver for seg, mens med den 

andre metoden beregnes virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren med 48 V/12 V DC/DC-omformer (kombinert 

metode). Begge prøvingsmetodene er i samsvar med de tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader om 

godkjenning av innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009. Sammenlignet med prøvingsmetoden 

definert i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/785(3) om godkjenning av effektive 12 V-motor-

generatorer er det i prøvingsmetodene for 48 V motorgeneratorer angitt en annen spenning og prøvestrøm, for å ta 

hensyn til særtrekkene ved 48 V motorgeneratoren. 

4) Opplysningene i søknaden viser at vilkårene og kriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og i artikkel 

2 og 4 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 er oppfylt i begge de foreslåtte eksempelstudiene. Derfor bør SEG 

Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer til bruk i 

M1-kjøretøyer godkjennes som en miljøinnovasjon. 

5) Prøvingsmetodene for bestemmelse av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med SEG Automotive Germany GmbHs 

høyeffektive 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer, bør godkjennes. Bare en utslipps-

reduksjon som er sertifisert på grunnlag av en av de to prøvingsmetodene angitt i denne beslutningen, kan tas i 

betraktning ved bestemmelse av en produsents spesifikke utslipp i henhold til forordning (EC) nr. 443/2 009.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 51 av 22.2.2019, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2020 av  

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 194 av 25. juli 2011, s. 19). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/785 av 5. mai 2017 om godkjenning av effektive 12 V motorgeneratorer til bruk i 

personbiler med konvensjonell forbrenningsmotor som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 118 av 6.5.2017, s. 20). 

2021/EØS/9/31 
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6) For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med SEG Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V 

motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer, er det nødvendig å definere den referanseteknologien som 

generatorfunksjonens virkningsgrad skal vurderes opp mot. På bakgrunn av ekspertvurderinger bør en vekselstrøms-

generator med 67 % virkningsgrad brukes som referanseteknologi ved bestemmelse av CO2-utslippsreduksjonen i 

henhold til denne beslutningen. 

7) Når det gjelder hybride M1-kjøretøyer, er prøvingsmetodene basert på visse vilkår som er gyldige bare for kjøretøyer der 

det er tillatt å bruke ukorrigerte målinger, som for eksempel drivstofforbruket eller CO2-utslippene som måles ved type 

1-prøvingen angitt i vedlegg 8 til UN-ECE-reglement nr. 101. Dette er grunnen til at denne beslutningen omfatter alle 

M1-kjøretøyer med forbrenningsmotor, men bare visse hybride M1-kjøretøyer. 

8) Utslippsreduksjonen som oppnås med SEG Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V motorgenerator (BRM) 

med 48 V/12 V DC/DC-omformer, kan delvis påvises med prøvingen omhandlet i vedlegg XII til kommisjons-

forordning (EF) nr. 692/2008(4). Det må derfor sikres at det tas hensyn til denne delvise dekningen i prøvingsmetoden 

for påvisning av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med motorgeneratoren. 

9) Dersom typegodkjenningsmyndigheten finner at SEG Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V motorgenerator 

(BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer ikke oppfyller vilkårene for sertifisering, bør søknaden om sertifisering av 

utslippsreduksjonen avslås. 

10) Denne beslutningen bør gjelde til og med 2020 med hensyn til prøvingsprosedyren nevnt i vedlegg XII til kommisjons-

forordning (EF) nr. 692/2008. Med virkning fra 1. januar 2021 skal innovative teknologier vurderes på grunnlag av 

prøvingsprosedyren fastsatt i kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(5). 

11) For å fastsette den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i den relevante typegodkjenningsdokumentasjonen 

i samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(6), bør det angis en individuell 

kode som skal brukes for SEG Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V 

DC/DC-omformer. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Teknologien som brukes i SEG Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V 

DC/DC-omformer, godkjennes som innovativ teknologi som definert i artikkel 12 i forordning (EC) nr. 443/2 009, forutsatt at 

den innovative teknologien er montert i M1-kjøretøyer med bensinmotor eller i hybride M1-kjøretøyer der vilkårene angitt i 

punkt 6.3.2 nr. 2 eller 3 i vedlegg 8 til UNECE-reglement 101 er oppfylt. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne beslutningen menes med 48 V motorgenerator en reversibel maskin som kan fungere enten som en elektrisk motor som 

omsetter elektrisk energi til mekanisk energi, eller som en generator som omsetter mekanisk energi til elektrisk energi, som en 

standard vekselstrømsgenerator. Denne beslutningen gjelder komponentens generatorfunksjon. 

  

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om 

typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjons-

forordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 

(EUT L 175 av 7.7.2017, s. 1). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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Artikkel 3 

Søknad om sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. En produsent kan søke om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med en eller flere høyeffektive 48 V 

motorgeneratorer (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer fra SEG Automotive Germany GmbH som er beregnet på bruk i 

M1-kjøretøyer som oppfyller vilkårene i artikkel 1. 

2. En søknad om sertifisering av utslippsreduksjonen som oppnås med en eller flere høyeffektive 48 V motorgeneratorer 

(BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer fra SEG Automotive Germany GmbH, skal ledsages av en uavhengig verifiserings-

rapport som bekrefter at terskelen for CO2-utslippsreduksjon på 1 g CO2/km fastsatt i artikkel 9 i gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 725/2 011 er overholdt. 

3. Typegodkjenningsmyndigheten skal avvise søknaden om sertifisering dersom den finner at motorgeneratorene med 

omformer er montert i kjøretøyer som ikke oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 1, eller dersom CO2-utslippsreduksjonen ligger 

under terskelen fastsatt i artikkel 9 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

Artikkel 4 

Sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. Reduksjonen i CO2-utslipp som oppnås ved bruk av en høyeffektiv 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-

omformer fra SEG Automotive Germany GmbH, skal bestemmes med en av de to metodene angitt i vedlegget. 

2. Når en produsent med hensyn til én kjøretøyversjon søker om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med 

mer enn én høyeffektiv 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer fra SEG Automotive Germany GmbH, 

skal typegodkjenningsmyndigheten fastsette hvilken av de prøvde motorgeneratorene med omformer som gir den laveste CO2-

utslippsreduksjonen, og registrere denne utslippsreduksjonen i den relevante typegodkjenningsdokumentasjonen. Denne verdien 

skal også angis i samsvarssertifikatet i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2 011. 

3. Typegodkjenningsmyndigheten skal registrere verifiseringsrapporten og prøvingsresultatene som utslippsreduksjonen ble 

bestemt på grunnlag av, og skal stille denne informasjonen til rådighet for Kommisjonen på anmodning. 

Artikkel 5 

Miljøinnovasjonskode 

Miljøinnovasjonskode 27 skal angis i typegodkjenningsdokumentasjonen når det vises til denne beslutningen i samsvar med 

artikkel 11 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

Artikkel 6 

Anvendelse 

Denne beslutningen får anvendelse til 31. desember 2020. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Brussel 21. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Metode for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med SEG Automotive Germany GmbHs 

høyeffektive 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer montert i kjøretøyer som 

oppfyller vilkårene i artikkel 1 

1. INNLEDNING 

For at det skal være mulig å bestemme den CO2-utslippsreduksjonen som kan tilskrives bruken av generatorfunksjonen i 

SEG Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer, 

heretter kalt 48 V motorgenerator eller motorgenerator, med 48 V/12 V DC/DC-omformer til bruk i kjøretøyer som 

oppfyller vilkårene i artikkel 1, må følgende angis: 

1) Prøvingsforhold. 

2) Prøvingsutstyr. 

3) Prosedyre for å bestemme den totale virkningsgraden. 

4) Prosedyre for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen. 

5) Prosedyre for å bestemme usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen. 

To ulike metoder kan brukes for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen. Disse metodene er beskrevet nedenfor. 

2. SYMBOLER, PARAMETRER OG ENHETER 

Latinske symboler 

CCO2
 — CO2-utslippsreduksjon [g CO2/km] 

CO2 — Karbondioksid 

CF — Omregningsfaktor (l/100 km) – (g CO2/km) [g CO2/l], som definert i tabell 3 

h — Frekvens, som definert i tabell 1 

i — Antall driftspunkter 

I — Strømstyrke som målingen skal utføres ved [A] 

l — Antall målinger av prøveeksemplaret av 48 V/12 V DC/DC-omformeren 

m — Antall målinger av prøveeksemplaret av 48 V motorgeneratoren 

M — Dreiemoment [Nm] 

n — Turtall [min– 1], som definert i tabell 1 

P — Effekt (W) 

sηDCDC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ — Standardavvik for 48 V/12 V DC/DC-omformerens gjennomsnittlige virkningsgrad [%] 

sηMG
 — Standardavvik for 48 V motorgeneratorens virkningsgrad [%] 

sηMG̅̅ ̅̅ ̅̅  — Standardavvik for 48 V motorgeneratorens gjennomsnittlige virkningsgrad [%] 

sηTOT
 — Standardavvik for den totale virkningsgraden [%] 

sCCO2
 — Standardavvik for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] 

U — Prøvespenning som målingen skal utføres ved [V] 

v — Gjennomsnittlig kjørehastighet i henhold til den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC) [km/t] 

VPe — Faktisk effektforbruk [l/kWh], som definert i tabell 2 

Greske symboler 

Δ — Differanse 

ηB — Referansegeneratorens virkningsgrad [%] 
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ηDCDC — Virkningsgrad for 48 V/12 V DC/DC-omformeren [%] 

ηDC/DC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ — Gjennomsnittlig virkningsgrad for 48 V/12 V DC/DC-omformeren [%] 

ηMG — Virkningsgrad for 48 V motorgeneratoren [%] 

ηMGi
̅̅ ̅̅ ̅̅  — Gjennomsnittlig virkningsgrad for 48 V motorgeneratoren ved driftspunkt i [%] 

ηTOT — Total virkningsgrad [%] 

Indeksbetegnelser 

Indeks i viser til driftspunkt. 

Indeks j viser til måling av prøveeksemplaret. 

MG — Motorgenerator 

m — Mekanisk 

RW — Reelle forhold 

TA — Typegodkjenningsforhold (NEDC) 

B — Referanseverdi 

3. METODE 1 («SEPARAT METODE») 

3.1. Virkningsgrad for 48 V motorgeneratoren 

Virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren skal bestemmes i samsvar med ISO 8854:2012, med unntak av elementene 

angitt i dette avsnittet. 

Det skal dokumenteres overfor typegodkjenningsmyndigheten at den effektive 48 V motorgeneratorens turtallsområder er 

i samsvar med dem som er angitt i tabell 1. Målingene skal utføres ved forskjellige driftspunkter, som angitt i tabell 1. 

Den effektive 48 V motorgeneratorens strømstyrke skal defineres som halvparten av merkestrømmen for alle 

driftspunkter. For hvert turtall skal motorgeneratorens spenning og utgangsstrøm holdes konstant. Spenningen skal holdes 

på 52 V. 

Tabell 1 

Driftspunkter 

Driftspunkt 

i 

Holdetid 

[s] 

Turtall 

ni [min– 1] 

Frekvens 

hi 

1 1 200 1 800 0,25 

2 1 200 3 000 0,40 

3 600 6 000 0,25 

4 300 10 000 0,10 

Virkningsgraden ved hvert driftspunkt skal beregnes i samsvar med formel 1. 

Formel 1 

ηMGi
=

60 ∙ Ui ∙ Ii

2π ∙ Mi ∙ ni
∙ 100 

Alle målinger av virkningsgrad skal utføres minst fem (5) ganger etter hverandre. Gjennomsnittet av målingene ved hvert 

driftspunkt (ηMGi
̅̅ ̅̅ ̅̅ ) skal beregnes.  
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Generatorfunksjonens virkningsgrad (ηMG) skal beregnes i samsvar med formel 2. 

Formel 2 

ηMG = ∑  hi

4

i=1

∙ ηMGi
̅̅ ̅̅ ̅̅  

3.2. Virkningsgrad for 48 V/12 V DC-DC-omformeren 

Virkningsgraden til 48 V/12 V DC/DC-omformeren skal bestemmes under følgende forhold: 

— Utgangsspenning på 14,3 V 

— Utgangsstrøm lik 48 V/12 V DC/DC-omformerens nominelle effekt dividert med 14,3 V 

Den nominelle effekten til 48 V/12 V DC/DC-omformeren skal være den kontinuerlige utgangseffekten på 12 V-siden 

som produsenten av DC/DC-omformeren garanterer under forholdene angitt i ISO 8854:2012. 

Virkningsgraden til 48 V/12 V DC/DC-omformeren skal måles minst fem (5) ganger etter hverandre. Gjennomsnittet av 

alle målingene (ηDC/DC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) skal beregnes og brukes i beregningene fastsatt i nr. 3.3. 

3.3. Total virkningsgrad og reduksjon i mekanisk effekt 

Den totale virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer skal beregnes ved hjelp av 

formel 3. 

Formel 3 

ηTOT = ηMG × ηDC/DC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Generatorfunksjonen i 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer gir en reduksjon i mekanisk effekt 

under virkelige forhold (ΔPmRW) og NEDC-typegodkjenningsforhold (ΔPmTA) som angitt i formel 4. 

Formel 4 

ΔPm = ΔPmRW – ΔPmTA 

der reduksjonen i mekanisk effekt under virkelige forhold (ΔPmRW) skal beregnes i samsvar med formel 5, og reduksjonen 

i mekanisk effekt under typegodkjenningsforhold (ΔPmTA) skal beregnes i samsvar med formel 6. 

Formel 5 

ΔPmRW =
PRW

ηB
−

PRW

ηTOT
 

Formel 6 

ΔPmTA =
PTA

ηB
−

PTA

ηTOT
 

der 

PRW: effektbehovet under virkelige forhold [W], som er estimert til 750 W 

PTA: effektbehovet under NEDC-typegodkjenningsforhold [W], som er estimert til 350 W 

ηB: referansegeneratorens virkningsgrad [%], som er 67 % 
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3.4. Beregning av CO2-utslippsreduksjon 

CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer, skal beregnes i 

samsvar med formel 7. 

Formel 7 

CCO2
= ΔPm ∙

VPe ∙ CF

v
 

der 

v: gjennomsnittlig kjørehastighet for NEDC [km/t], som er 33,58 km/t 

VPe: faktisk effektforbruk som angitt i tabell 2 

Tabell 2 

Faktisk effektforbruk 

Type motor 
Faktisk effektforbruk (VPe) 

[l/kWh] 

Bensin 0 264 

Bensin med turbolader 0 280 

Diesel 0 220 
 

 

CF: Omregningsfaktor (l/100 km) – (g CO2/km) [g CO2/l], som definert i tabell 3 

Tabell 3 

Drivstoffomregningsfaktor 

Drivstofftype 
Omregningsfaktor (l/100 km) – (g CO2/km) (CF) 

[g CO2/l] 

Bensin 2 330 

Diesel 2 640 
 

3.5. Beregning av statistisk margin 

Den statistiske marginen for resultatene av prøvingsmetoden som følge av målingene skal kvantifiseres. For hvert 

driftspunkt skal standardavviket beregnes i samsvar med formel 8. 

Formel 8 

sηMGi
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

sηMGi

√m
=

√
∑ (ηMGij

− ηMGi
̅̅ ̅̅ ̅̅ )

2
m
j=1

m(m − 1)
 

Standardavviket for den effektive 48 V motorgeneratorens virkningsgrad (sηMG
) skal beregnes i samsvar med formel 9. 

Formel 9 

sηMG
= √∑ (hi ∙ SηMGi̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)

2
4
i=1   
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Standardavviket for 48 V / 12V DC/DC-omformerens virkningsgrad (sηDCDC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) skal beregnes i samsvar med formel 10. 

Formel 10 

sη
DC/DC

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
√

∑ (ηDC/DCij
− ηDC/DCi

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)
2

1
j=1

l(l − 1)
 

Standardavviket for virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren (sηMG
) og 48 V / 12V DC/DC-omformeren (sηDC/DC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) fører 

til en usikkerhet med hensyn til CO2-utslippsreduksjonen (sCCO2
). Denne usikkerheten beregnes i samsvar med formel 11. 

Formel 11 

sCCO2
=

(PRW − PTA)

ηTOT
∙

VPe ∙ CF

v
∙ √(

sηMG

ηMG
)

2

+ (
sηDC/DC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

ηDC/DC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
)

2

 

4. METODE 2 («KOMBINERT METODE») 

4.1. Virkningsgrad for 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer 

Virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer skal bestemmes i samsvar med 

ISO 8854:2012, med unntak av elementene angitt i dette avsnittet. 

Det skal dokumenteres overfor typegodkjenningsmyndigheten at den effektive 48 V motorgeneratorens turtallsområder er 

i samsvar med dem som er angitt i tabell 1. 

Målingene skal utføres ved forskjellige driftspunkter, som angitt i tabell 1. Strømstyrken til den effektive 48 V 

motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer skal defineres som halvparten av 48 V / 12V DC/DC-omformerens 

merkestrøm for alle driftspunkter. 

Merkestrømmen for 48 V / 12V DC/DC-omformeren defineres som 48 V / 12V DC/DC-omformerens nominelle 

utgangseffekt dividert med 14,3 V. Den nominelle effekten til 48 V/12 V DC/DC-omformeren skal være den 

kontinuerlige utgangseffekten på 12 V-siden som produsenten av DC/DC-omformeren garanterer under forholdene angitt 

i ISO 8854:2012. 

For hvert turtall skal motorgeneratorens spenning og utgangsstrøm holdes konstant. Spenningen skal holdes på 52 V. 

Virkningsgraden ved hvert driftspunkt skal beregnes i samsvar med formel 12. 

Formel 12 

ηTOTi
=

60 ∙ Ui ∙ Ii

2π ∙ Mi ∙ ni
∙ 100 

Alle målinger av virkningsgrad skal utføres minst fem (5) ganger etter hverandre. Gjennomsnittet av målingene ved hvert 

driftspunkt (ηTOTi
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) skal beregnes. 

Generatorfunksjonens virkningsgrad (ηTOT) skal beregnes i samsvar med formel 13. 

Formel 13 

ηTOT = ∑  hi

4

i=1

∙ ηTOTi
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Måleoppstillingen må gjøre det mulig å måle virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren alene.  
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4.2. Dokumentasjon på at virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer er 

konservativt bestemt 

For at metoden angitt i nr. 4.1 skal kunne brukes til å bestemme ηTOT, må det dokumenteres at den virkningsgraden som 

med vilkårene angitt i nr. 4.1 oppnås for 48 V motorgeneratoren alene, er lavere enn den virkningsgraden som oppnås 

med vilkårene angitt i nr. 3.1. 

4.3. Reduksjon i mekanisk effekt 

Generatorfunksjonen i 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer gir en reduksjon i mekanisk effekt 

under virkelige forhold (ΔPmRW) og typegodkjenningsforhold (ΔPmTA) som angitt i formel 14. 

Formel 14 

ΔPm = ΔPmRW – ΔPmTA 

der reduksjonen i mekanisk effekt under virkelige forhold (ΔPmRW) skal beregnes i samsvar med formel 15, og 

reduksjonen i mekanisk effekt under typegodkjenningsforhold (ΔPmTA) skal beregnes i samsvar med formel 16. 

Formel 15 

ΔPmRW =
PRW

ηB
−

PRW

ηTOT
 

Formel 16 

ΔPmTA =
PTA

ηB
−

PTA

ηTOT
 

der 

PRW: effektbehovet under virkelige forhold [W], som er estimert til 750 W 

PTA: effektbehovet under NEDC-typegodkjenningsforhold [W], som er estimert til 350 W 

ηB: referansegeneratorens virkningsgrad [%], som er 67 % 

4.4. Beregning av CO2-utslippsreduksjon 

CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer, skal beregnes i 

samsvar med formel 17. 

Formel 17 

CCO2
= ΔPm ∙

VPe ∙ CF

v
 

der 

v: gjennomsnittlig kjørehastighet for NEDC [km/t], som er 33,58 km/t 

VPe: faktisk effektforbruk som angitt i tabell 2 

CF: Omregningsfaktor (l/100 km) – (g CO2/km) [g CO2/l], som definert i tabell 3 

4.5. Beregning av statistisk margin 

Den statistiske marginen for resultatene av prøvingsmetoden som følge av målingene skal kvantifiseres. For hvert 

driftspunkt skal standardavviket beregnes i samsvar med formel 18. 

Formel 18 

sηTOTi̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
sηTOTi

√m
=

√
∑ (ηTOTij

− ηTOTi
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)

2
m
j=1

m(m − 1)
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Standardavviket for virkningsgraden til den effektive 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer (sηTOT
) 

skal beregnes i samsvar med formel 19. 

Formel 19 

sηTOT
= √∑ (hi ∙ sηTOTi̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )

2
4

i=1

 

Standardavviket for virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren og 48 V / 12V DC/DC-omformeren fører til en usikkerhet 

med hensyn til CO2-utslippsreduksjonen (sCCO2
). Denne usikkerheten beregnes i samsvar med formel 20. 

Formel 20 

sCCO2
=

(PRW − PTA)

ηTOT
2 ∙

VPe ∙ CF

v
∙ sηTOT

 

5. AVRUNDING 

Den beregnede CO2-utslippsreduksjonen (CCO2
) og den statistiske marginen for CO2-utslippsreduksjonen (sCCO2

) skal 

avrundes til høyst to desimaler. 

Hver verdi som brukes i beregningen av CO2-utslippsreduksjonen, kan brukes uten avrunding eller må avrundes til det 

minste antallet desimaler som gjør at den maksimale totalvirkningen (dvs. den samlede virkningen av alle avrundede 

verdier) på utslippsreduksjonen blir lavere enn 0,25 g CO2/km. 

6. STATISTISK SIGNIFIKANS (for begge metoder) 

For hver type, variant og versjon av et kjøretøy utstyrt med den effektive 48 V motorgeneratoren skal det dokumenteres at 

usikkerheten ved den CO2-utslippsreduksjonen som er beregnet i samsvar med formel 6 eller 17, ikke er større enn 

forskjellen mellom den samlede CO2-utslippsreduksjonen og minsteterskelen for utslippsreduksjon angitt i artikkel 9 nr. 1 

i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011(1) og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 427/2014 (se formel 21). 

Formel 21 

MT < CCO2
− sCCO2

− ΔCO2m
 

der 

MT: minsteterskel [g CO2/km] 

CCO2
: samlet CO2-utslippsreduksjon [g CO2/km] 

sCCO2
: standardavvik for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] 

ΔCO2m
: CO2-korreksjonskoeffisient på grunn av den positive masseforskjellen mellom den effektive 48 V motor-

generatoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer og referansegeneratoren. Til ΔCO2m
 skal dataene i tabell 4 

benyttes. 

Tabell 4 

CO2-korreksjonskoeffisient på grunn av den ekstra massen 

Drivstofftype 

CO2-korreksjonskoeffisient på grunn av den positive masseforskjellen  

(ΔCO2m
) 

[g CO2 / km] 

Bensin 0,0277 · Δm 

Diesel 0,0383 · Δm 
 

  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 av 25. april 2014 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 125 av 26.4.2014, s. 57). 
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Δm (i tabell 4) er den ekstra massen som følge av monteringen av 48 V motorgeneratoren og 48 V / 12V DC/DC-

omformeren. Det er den positive forskjellen mellom massen av 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-

omformer og referansegeneratorens masse. Referansegeneratorens masse er 7 kg. Den ekstra massen skal verifiseres og 

skal bekreftes i verifiseringsrapporten som skal framlegges for typegodkjenningsmyndigheten sammen med søknaden om 

sertifisering. 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/856 

av 26. februar 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF med hensyn til driften av innovasjonsfondet(*) 

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 Unionen og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 10a nr. 8 fjerde 

ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det bør fastsettes nærmere regler for driften av innovasjonsfondet, idet det tas hensyn til erfaringene fra NER300-

programmet som er opprettet i henhold til direktiv 2003/87/EF og gjennomført på grunnlag av kommisjonsbeslutning 

2010/670/EU(2); det bør særlig tas hensyn til konklusjonene i Revisjonsrettens rapport(3). 

2) For å dekke den lavere lønnsomheten og den høyere teknologiske risikoen ved de støtteberettigede prosjektene 

sammenlignet med konvensjonell teknologi bør en betydelig del av innovasjonsfondets finansiering gis i form av 

tilskudd. Det bør derfor fastsettes nærmere regler for utbetaling av tilskudd. 

3) Ettersom risikoen og lønnsomheten ved støtteberettigede prosjekter kan variere mellom ulike sektorer og virksomheter 

og også kan utvikle seg over tid, bør det tillates at en del av innovasjonsfondets støtte gis gjennom bidrag til blandings-

finansiering i henhold til Unionens investeringsstøtteordning samt i andre former som er fastsatt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU, Euratom) 2018/1046(4) («finansforordningen»). 

4) Det er hensiktsmessig å vurdere forskjellen mellom de samlede kostnadene ved et støtteberettiget prosjekt og de 

samlede kostnadene ved et tilsvarende prosjekt som bruker konvensjonell teknologi, som relevante kostnader i 

forbindelse med finansiering gjennom innovasjonsfondet. For å unngå en for stor administrativ byrde for småskala-

prosjekter og for å imøtekomme de særlige vanskelighetene med å oppnå finansiering for disse prosjektene bør 

imidlertid de relevante kostnadene ved et småskalaprosjekt være de samlede investeringsutgiftene for et slikt prosjekt. 

5) Med sikte på å stille tilstrekkelige økonomiske midler til rådighet for de støtteberettigede prosjektene til rett tid bør 

utbetalingen av tilskudd bygge på milepæler som skal nås. For alle prosjekter bør milepælene omfatte inngåelse av 

bindende avtale om finansiering, og igangsetting. Ettersom noen prosjekter kan kreve at støtten utbetales på et annet 

tidspunkt, bør det være mulig å fastsette ytterligere milepæler i avtaledokumentene. 

6) For å øke sannsynligheten for at prosjektene skal lykkes, bør det være mulig å utbetale en del av tilskuddet før et 

prosjekt settes i gang. Utbetalingen av tilskudd bør i prinsippet begynne når det inngås bindende avtale om finansiering, 

og fortsette under utviklingen og driften av prosjektet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 140 av 28.5.2019, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2020 av  

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) Kommisjonsbeslutning 2010/670/EU av 3. november 2010 om fastsettelse av kriterier og tiltak for finansiering av kommersielle 

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). 

(3) Spesialrapport nr. 24/2018 av 5. september 2018: «Demonstrating carbon capture and storage and innovative renewables at commercial 

scale in the EU: intended progress not achieved in the past decade», tilgjengelig på Revisjonsrettens nettsted på 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_EN.pdf 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 18. juli 2018 om finansielle regler for Unionens alminnelige budsjett, 

om endring av forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 

nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og beslutning nr. 541/2014/EU og om oppheving av forordning (EU, Euratom) 

nr. 966/2012 (EUT L 193 av 30.7.2018, s. 1). 
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7) Størstedelen av støtten fra innovasjonsfondet bør avhenge av den verifiserte mengden klimagassutslipp som 

unngås. Dersom mengden klimagassutslipp som unngås, er betydelig mindre enn planlagt, bør det føre til reduksjon og 

tilbakebetaling av det støttebeløpet som avhenger av at denne mengden klimagassutslipp unngås. Ordningen med 

reduksjon og tilbakebetaling bør imidlertid være fleksibel nok til å ta hensyn til hvor nyskapende prosjekter som mottar 

støtte fra innovasjonsfondet, er. 

8) Tilskudd gjennom innovasjonsfondet bør gis på grunnlag av en konkurransebasert utvelgingsprosess, gjennom 

forslagsinnbydelser. For å redusere den administrative byrden for prosjektsøkere bør det fastsettes en søknadsprosedyre 

i to trinn som består av en interessetegning og en fullstendig søknad. 

9) Prosjekter som søker om støtte fra innovasjonsfondet, bør vurderes på grunnlag av kvalitative og kvantitative kriterier. 

Kombinasjonen av disse kriteriene bør sikre at prosjektvurderingen er fullstendig når det gjelder prosjektets 

teknologiske og forretningsmessige potensial. For å sikre rettferdig og berettiget utvelging bør prosjekter velges på 

grunnlag av de samme utvelgingskriteriene, men først vurderes og rangeres i forhold til andre prosjekter i samme sektor 

og deretter i forhold til prosjekter på tvers av sektorer. 

10) Prosjekter der planlegging, forretningsmodell og finansiell og juridisk struktur ikke synes å være tilstrekkelig moden, 

særlig dersom de mangler støtte fra de berørte medlemsstatene eller ikke har de nødvendige nasjonale tillatelsene, bør 

ikke velges til å motta støtte fra innovasjonsfondet. Slike prosjekter kan likevel være lovende. Det bør derfor være mulig 

å gi utviklingsstøtte til disse prosjektene. Prosjektutviklingsstøtte bør særlig være til nytte for småskalaprosjekter og 

prosjekter i medlemsstater med lavere inntektsnivå for å bidra til en geografisk balansert fordeling av støtten fra 

innovasjonsfondet. 

11) Det er viktig at støtten fra innovasjonsfondet har en geografisk balansert fordeling. For å hindre en situasjon der enkelte 

medlemsstater ikke mottar tilstrekkelig støtte, bør det være mulig å fastsette ytterligere utvelgingskriterier som tar sikte 

på å oppnå geografisk balanse i neste forslagsinnbydelse eller senere forslagsinnbydelser. 

12) Kommisjonen skal sikre at innovasjonsfondet gjennomføres. Kommisjonen bør imidlertid ha mulighet til å delegere 

noen av gjennomføringstiltakene, for eksempel organiseringen av forslagsinnbydelser, forhåndsutvelging av prosjekter 

eller avtalefestet tilskuddsforvaltning, til gjennomføringsorganer. 

13) Inntektene fra innovasjonsfondet, herunder inntektene fra kvotene som det knyttes en pengeverdi til på den felles 

auksjonsplattformen i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010(5), bør forvaltes i samsvar med målene i 

direktiv 2003/87/EF. Kommisjonen bør derfor utføre denne oppgaven selv og ha mulighet til å delegere oppgaven til 

Den europeiske investeringsbank. 

14) Kommisjonen bør anvende ulike regler avhengig av hvordan innovasjonsfondet gjennomføres. Dersom innovasjons-

fondet gjennomføres gjennom direkte forvaltning, bør bestemmelsene i denne forordningen være helt i samsvar med 

bestemmelsene i finansforordningen. 

15) Medlemsstatene bør spille en viktig rolle i gjennomføringen av innovasjonsfondet. Kommisjonen bør særlig rådføre seg 

med medlemsstatene om viktige beslutninger for gjennomføringen og om utviklingen av innovasjonsfondet. 

16) Innovasjonsfondet bør gjennomføres i samsvar med prinsippene for sunn økonomistyring som er fastsatt i finans-

forordningen. 

17) Det bør fastsettes klare ordninger for rapportering, ansvarlighet og finanskontroll for å sikre at Kommisjonen får 

fullstendige opplysninger til rett tid om framdriften for prosjekter som mottar støtte fra innovasjonsfondet, at organene 

som forvalter innovasjonsfondet, anvender prinsipper for sunn økonomistyring, og at medlemsstatene underrettes til rett 

tid om gjennomføringen av innovasjonsfondet.  

  

(5) 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). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL I 

Alminnelige bestemmelser 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordningen fastsettes nærmere regler som utfyller direktiv 2003/87/EF med hensyn til 

a) driftsmålene for innovasjonsfondet opprettet ved artikkel 10a nr. 8 i direktiv 2003/87/EF, 

b) formene for støtte som gis gjennom innovasjonsfondet, 

c) prosedyren for å søke om støtte fra innovasjonsfondet, 

d) prosedyren og kriteriene for utvelging av prosjekter som kan få støtte fra innovasjonsfondet, 

e) utbetaling av støtte fra innovasjonsfondet, 

f) forvaltningen av innovasjonsfondet, 

g) rapportering, overvåking, vurdering, kontroll og offentliggjøring som gjelder driften av innovasjonsfondet. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «inngåelse av bindende avtale om finansiering» det tidspunktet i prosjektets utviklingssyklus der alle prosjekt- og 

finansieringsavtaler er undertegnet, og alle nødvendige vilkår i dem er oppfylt, 

2) «igangsetting» det tidspunktet i prosjektets utviklingssyklus der alle elementer og systemer som kreves for driften av 

prosjektet, er blitt utprøvd, og der virksomhet som fører til at klimagassutslipp unngås på en effektiv måte, er igangsatt, 

3) «småskalaprosjekt» et prosjekt der de samlede investeringsutgiftene ikke overstiger 7 500 000 euro. 

Artikkel 3 

Praktiske mål 

Innovasjonsfondet skal ha følgende praktiske mål: 

a) Å støtte prosjekter som framviser svært nyskapende teknologi, prosesser eller produkter, som er tilstrekkelig modne og har 

et betydelig potensial til å redusere klimagassutslipp. 

b) Å tilby økonomisk støtte som er tilpasset markedsbehovene og risikoprofilene til støtteberettigede prosjekter, og samtidig 

tiltrekke ytterligere offentlige og private midler. 

c) Å sikre at innovasjonsfondets inntekter forvaltes i samsvar med målene i direktiv 2003/87/EF. 

Artikkel 4 

Former for støtte fra innovasjonsfondet 

Innovasjonsfondet kan gi følgende former for støtte til prosjektet: 

a) Tilskudd. 

b) Bidrag til blandingsfinansiering av virksomhet i henhold til Unionens investeringsstøtteordning. 

c) Dersom det er nødvendig for å nå målene i direktiv 2003/87/EF, andre former for finansiering fastsatt i forordning (EU, 

Euratom) 2018/1046 («finansforordningen»), særlig priser og innkjøp.  
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KAPITTEL II 

Særlige bestemmelser om tilskudd 

Artikkel 5 

Relevante kostnader 

1. Ved anvendelsen av artikkel 10a nr. 8 tredje ledd fjerde punktum i direktiv 2003/87/EF er de relevante kostnadene de 

tilleggskostnadene som belastes prosjektsøkeren som følge av anvendelsen av den nyskapende teknologien som brukes for å 

redusere eller unngå klimagassutslipp. De relevante kostnadene skal beregnes som differansen mellom det beste estimatet for de 

samlede investeringsutgiftene, netto nåverdi av driftskostnader og fordeler i løpet av ti år etter at prosjektet er satt i gang, 

sammenlignet med resultatet av samme beregning for en konvensjonell produksjon med samme kapasitet i form av effektiv 

produksjon av det aktuelle sluttproduktet. 

Dersom det ikke finnes konvensjonell produksjon som nevnt i første ledd, er de relevante kostnadene det beste estimatet for de 

samlede investeringsutgiftene og netto nåverdi av driftskostnader og fordeler i løpet av ti år etter at prosjektet er satt i gang. 

2. De relevante kostnadene ved et småskalaprosjekt er prosjektets samlede investeringsutgifter. 

Artikkel 6 

Utbetaling av tilskudd 

1. Støtten fra innovasjonsfondet skal utbetales i form av et tilskudd når de forhåndsfastsatte milepælene nås. 

2. For alle prosjekter skal milepælene nevnt i nr. 1 bygge på prosjektets utviklingssyklus og minst utgjøre følgende: 

a) Inngåelse av bindende avtale om finansiering. 

b) Igangsetting. 

3. Det kan fastsettes ytterligere spesifikke milepæler i avtaledokumentene, idet det tas hensyn til teknologien som er tatt i 

bruk, og de særlige omstendighetene i sektoren eller sektorene der den brukes. 

4. Inntil 40 % av den samlede støtten fra innovasjonsfondet til et bestemt prosjekt, herunder prosjektutviklingsstøtte, skal 

utbetales når det inngås bindende avtale om finansiering, eller når en spesifikk milepæl nås, før det inngås bindende avtale om 

finansiering, dersom en slik milepæl er fastsatt i samsvar med nr. 3. 

5. Dersom den samlede støtten fra innovasjonsfondet til et bestemt prosjekt ikke er utbetalt i samsvar med nr. 4, skal dette 

beløpet utbetales etter at det er inngått bindende avtale om finansiering. Det kan utbetales delvis før prosjektet settes i gang, og i 

årlige delbetalinger etter at prosjektet er satt i gang. 

6. Ved anvendelsen av nr. 4 og 5 i denne artikkelen omfatter den samlede støtten fra innovasjonsfondet til et bestemt 

prosjekt støtten fra innovasjonsfondet som dette prosjektet har fått i form av prosjektutviklingsstøtte i samsvar med artikkel 13. 

Artikkel 7 

Alminnelige regler for tilbakebetaling 

1. Kommisjonen skal treffe egnede tiltak for å sikre at innovasjonsfondets finansielle interesser beskyttes ved gjennom-

føringen av virksomhet som er finansiert i henhold til denne forordningen, gjennom forebyggende tiltak mot bedrageri, 

korrupsjon og annen ulovlig virksomhet, gjennom effektive kontroller og, dersom det avdekkes uregelmessigheter, gjennom 

tilbakebetaling av urettmessig utbetalte beløp og eventuelt gjennom administrative og økonomiske sanksjoner som er 

virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen og virker avskrekkende. 

2. Tilbakebetalingen skal gjennomføres i samsvar med finansforordningen. 

3. Begrunnelsen for tilbakebetaling og framgangsmåtene for tilbakebetaling skal angis nærmere i avtaledokumentene.  
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Artikkel 8 

Særlige regler for tilbakebetaling 

1. Hvor mye av støtten fra innovasjonsfondet som utbetales i samsvar med artikkel 6 nr. 5 etter at det er inngått bindende 

avtale om finansiering, avhenger av mengden klimagassutslipp som unngås, verifisert på grunnlag av årsrapporter som 

prosjektsøkeren framlegger i en periode på mellom tre og ti år etter at prosjektet er satt i gang. Den endelige årsrapporten som 

prosjektsøkeren framlegger, skal inneholde opplysninger om den samlede mengden klimagassutslipp som er unngått i hele 

rapporteringsperioden. 

2. Dersom den samlede mengden klimagassutslipp som er unngått i hele rapporteringsperioden, er lavere enn 75 % av den 

samlede mengden klimagassutslipp som skulle unngås etter planen, skal beløpet som er utbetalt eller skal utbetales til 

prosjektsøkeren i samsvar med artikkel 6 nr. 5, tilbakebetales eller reduseres i samsvar med dette. 

3. Dersom prosjektet ikke settes i gang innen den forhåndsfastsatte fristen eller prosjektsøkeren ikke kan dokumentere at 

klimagassutslipp faktisk er unngått, skal beløpet som er utbetalt etter at det er inngått bindende avtale om finansiering i samsvar 

med artikkel 6 nr. 5, tilbakebetales i sin helhet. 

4. Dersom situasjonene nevnt i nr. 2 og 3 oppstår på grunn av ekstraordinære omstendigheter som ligger utenfor 

prosjektsøkerens kontroll og prosjektsøkeren dokumenterer prosjektets potensial til å unngå klimagassutslipp utover den 

rapporterte mengden, eller dersom prosjektsøkeren dokumenterer at prosjektet kan oppnå betydelige fordeler i form av 

lavkarboninnovasjon, kan Kommisjonen beslutte ikke å anvende ordningen for tilbakebetaling som er fastsatt i nr. 2 og 3. 

5. Begrunnelsen for tilbakebetaling og framgangsmåtene for tilbakebetaling skal angis nærmere i avtaledokumentene. 

6. Reglene angitt i nr. 3 og 4 i denne artikkelen berører ikke de alminnelige reglene for tilbakebetaling som er fastsatt i 

artikkel 7. 

Artikkel 9 

Forslagsinnbydelser 

1. Prosjektsøkerne skal oppfordres til å søke om støtte fra innovasjonsfondet gjennom åpne forslagsinnbydelser utstedt av 

Kommisjonen. 

Før Kommisjonen vedtar en beslutning om å utstede en forslagsinnbydelse, skal den rådføre seg med medlemsstatene om 

utkastet til beslutning. 

2. Kommisjonens beslutning om å utstede en forslagsinnbydelse skal omfatte minst følgende opplysninger: 

a) Innovasjonsfondets samlede støttebeløp som er tilgjengelig for innbydelsen. 

b) Innovasjonsfondets høyeste støttebeløp som er tilgjengelig for prosjektutviklingsstøtte. 

c) Typer av prosjekter eller sektorer som oppfordres til å søke. 

d) En beskrivelse av søknadsprosedyren og en detaljert liste over opplysninger og dokumentasjon som skal framlegges i hvert 

trinn av søknadsprosedyren. 

e) Detaljerte opplysninger om utvelgingsprosedyren, herunder metoden for vurdering og rangering. 

f) Reglene for særlige søknads- og utvelgingsprosedyrer dersom slike anvendes for småskalaprosjekter i samsvar med 

artikkel 10 nr. 4 og artikkel 12 nr. 6. 

g) Den eventuelle delen av det samlede støttebeløpet fra innovasjonsfondet som er tilgjengelig for innbydelsen, som 

Kommisjonen har avsatt til småskalaprosjekter. 

h) Eventuelle ytterligere utvelgingskriterier med sikte på å oppnå en geografisk balansert fordeling av støtten fra innovasjons-

fondet som anvendes i samsvar med artikkel 11 nr. 2.  
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Artikkel 10 

Søknadsprosedyre 

1. Gjennomføringsorganet skal samle inn søknadene og organisere søknadsprosedyren i to etterfølgende trinn: 

a) Interessetegning. 

b) Fullstendig søknad. 

2. Ved interessetegningen skal prosjektsøkeren framlegge en beskrivelse av prosjektets viktigste egenskaper i samsvar med 

kravene angitt i den relevante forslagsinnbydelsen, herunder en beskrivelse av prosjektets effektivitet, grad av nyskaping og 

modenhetsgrad som angitt i artikkel 11 nr. 1 bokstav a), b) og c). 

3. I den fullstendige søknaden skal prosjektsøkeren framlegge en detaljert beskrivelse av prosjektet og alle underlags-

dokumenter, herunder planen for kunnskapsdeling. 

4. En forenklet søknadsprosedyre kan anvendes for småskalaprosjekter. 

Artikkel 11 

Utvelgingskriterier 

1. Utvelgingen av prosjekter som skal motta støtte fra innovasjonsfondet, skal bygge på følgende kriterier: 

a) Prosjektenes effektivitet når det gjelder potensial for å unngå klimagassutslipp, dersom det er relevant, sammenlignet med 

referanseverdiene nevnt i artikkel 10a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF. 

b) Prosjektenes grad av nyskaping sammenlignet med det nåværende utviklingstrinn i teknikken. 

c) Prosjektenes modenhetsgrad når det gjelder planlegging, forretningsmodell, finansiell og juridisk struktur samt utsikter til å 

inngå en bindende avtale om finansiering innen en forhåndsfastsatt periode på høyst fire år etter beslutningen om tildeling 

av støtte. 

d) Prosjektenes tekniske potensial og markedspotensial for utbredt anvendelse eller reproduksjon eller for framtidige 

kostnadsreduksjoner. 

e) Prosjektenes effektivitet når det gjelder relevante kostnader minus eventuelle bidrag til disse kostnadene fra prosjekt-

søkeren, dividert med den samlede forventede mengden klimagassutslipp som skal unngås, eller energi som skal produseres 

eller lagres, eller CO2 som skal lagres, i de ti første driftsårene. 

2. Ytterligere kriterier med sikte på å oppnå en geografisk balansert fordeling av støtten fra innovasjonsfondet kan også 

anvendes ved utvelging av prosjekter. 

Artikkel 12 

Utvelgingsprosedyre 

1. På grunnlag av søknadene som er mottatt i interessetegningen, skal gjennomføringsorganet for hvert prosjekt vurdere om 

det er støtteberettiget i samsvar med artikkel 10a nr. 8 i direktiv 2003/87/EF. Gjennomføringsorganet skal deretter fortsette med 

å velge ut støtteberettigede prosjekter i samsvar med nr. 2 og 3 i denne artikkelen. 

2. På grunnlag av søknadene som er mottatt i interessetegningen, skal gjennomføringsorganet utarbeide en liste over 

prosjekter som oppfyller utvelgingskriteriene fastsatt i artikkel 11 nr. 1 bokstav a), b) og c), og skal oppfordre prosjektsøkerne 

til å inngi en fullstendig søknad. 

Dersom gjennomføringsorganet konkluderer med at et prosjekt oppfyller utvelgingskriteriene fastsatt i artikkel 11 nr. 1 

bokstav a) og b), men ikke oppfyller kriteriet fastsatt i artikkel 11 nr. 1 bokstav c), skal gjennomføringsorganet vurdere om 

prosjektet har potensial til å oppfylle alle utvelgingskriteriene dersom det videreutvikles. Dersom prosjektet har slikt potensial, 

kan gjennomføringsorganet tildele det berørte prosjektet prosjektutviklingsstøtte eller, dersom Kommisjonen gjennomfører 

denne oppgaven, foreslå for Kommisjonen å tildele prosjektet prosjektutviklingsstøtte. 

3. På grunnlag av den fullstendige søknaden som er mottatt i samsvar med nr. 2 i denne artikkelen, skal gjennomførings-

organet fortsette med prosjektvurderingen og -rangeringen på grunnlag av alle utvelgingskriteriene fastsatt i artikkel 11.  

I forbindelse med denne vurderingen skal gjennomføringsorganet sammenligne prosjektene med prosjekter i samme sektor samt 

med prosjekter i andre sektorer, og skal utarbeide en liste over forhåndsutvalgte prosjekter.  
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4. Listen over forhåndsutvalgte prosjekter nevnt i nr. 3 og, dersom det er relevant, forslaget nevnt i nr. 2 annet ledd skal 

meddeles Kommisjonen og skal minst inneholde følgende opplysninger: 

a) En bekreftelse på at kriteriene for å være støtteberettiget og valgt er oppfylt. 

b) Opplysninger om vurdering og rangering av prosjektene. 

c) Samlede prosjektkostnader og relevante kostnader nevnt i artikkel 5 i euro. 

d) Den samlede støtten som det søkes om fra innovasjonsfondet, i euro. 

e) Den forventede mengden klimagassutslipp som skal unngås. 

f) Den forventede mengden energi som skal produseres eller lagres. 

g) Den forventede mengden CO2 som skal lagres. 

h) Opplysninger om den juridiske formen av innovasjonsfondets støtte som prosjektsøkeren har søkt om. 

5. På grunnlag av opplysningene som er meddelt i henhold til nr. 4 i denne artikkelen, skal Kommisjonen etter samråd med 

medlemsstatene i samsvar med artikkel 21 nr. 2 treffe beslutning om tildeling av støtte til de utvalgte prosjektene og, dersom 

det er relevant, utarbeide en reserveliste. 

6. En særlig utvelgingsprosedyre kan anvendes for småskalaprosjekter. 

Artikkel 13 

Prosjektutviklingsstøtte 

1. Etter å ha rådspurt medlemsstatene i samsvar med artikkel 21 nr. 2 bokstav c) skal Kommisjonen fastsette det høyeste 

beløpet fra innovasjonsfondet som er tilgjengelig for prosjektutviklingsstøtte. 

2. Prosjektutviklingsstøtten skal tildeles av Kommisjonen eller av gjennomføringsorganet i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i 

form av et tilskudd. 

3. Følgende virksomhet kan finansieres ved hjelp av prosjektutviklingsstøtte: 

a) Forbedring og utvikling av prosjektdokumentasjon eller deler av prosjektets utforming med sikte på å sikre at prosjektet har 

en tilstrekkelig modenhetsgrad. 

b) Vurdering av prosjektets gjennomførbarhet, herunder tekniske og økonomiske undersøkelser. 

c) Rådgivning om prosjektets finansielle og juridiske struktur. 

d) Kapasitetsbygging for prosjektsøkeren. 

4. Ved tildeling av prosjektutviklingsstøtte er de relevante kostnadene alle kostnader knyttet til prosjektutvikling. 

Innovasjonsfondet kan finansiere inntil 100 % av de relevante kostnadene. 

KAPITTEL III 

Særlige bestemmelser om innovasjonsfondets andre former for støtte enn tilskudd 

Artikkel 14 

Støtte fra innovasjonsfondet gjennom bidrag til blandingsfinansiering i henhold til Unionens investeringsstøtteordning 

1. Dersom Kommisjonen beslutter å utbetale støtten fra innovasjonsfondet gjennom bidrag til blandingsfinansiering i 

henhold til Unionens investeringsstøtteordning, skal støtten fra innovasjonsfondet tildeles i samsvar med reglene for Unionens 

investeringsstøtteordning. Det skal imidlertid vurderes om prosjektene er støtteberettiget, i samsvar med artikkel 10a nr. 8 i 

direktiv 2003/87/EF. 

2. Etter å ha rådspurt medlemsstatene skal Kommisjonen vedta en beslutning som angir hvorvidt bidraget til 

blandingsfinansieringen utgjør støtte som ikke skal betales tilbake, eller støtte som skal betales tilbake, eller begge deler, og 

angi hvor mye av støtten fra innovasjonsfondet som er tilgjengelig for utbetaling gjennom Unionens investeringsstøtteordning.  
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Artikkel 15 

Støtte fra innovasjonsfondet i en annen form som er fastsatt i finansforordningen 

1. Dersom Kommisjonen beslutter å utbetale støtten fra innovasjonsfondet i en annen form som er fastsatt i finans-

forordningen, i stedet for som tilskudd, skal Kommisjonen etter samråd med medlemsstatene vedta en beslutning som angir 

hvor mye av støtten fra innovasjonsfondet som er tilgjengelig for utbetaling i denne formen, samt reglene for søknad om slik 

støtte, utvelging av prosjekter og utbetaling av støtten. 

2. Prosjekter som mottar støtte fra innovasjonsfondet i henhold til denne artikkelen, skal overholde Unionens 

statsstøtteregler. 

KAPITTEL IV 

Styringsprinsipper 

Artikkel 16 

Gjennomføring av innovasjonsfondet 

1. Kommisjonen skal gjennomføre innovasjonsfondet gjennom direkte forvaltning i samsvar med relevante bestemmelser i 

artikkel 125–153 i finansforordningen eller gjennom indirekte forvaltning via organer nevnt i artikkel 62 nr. 1 bokstav c) i 

finansforordningen. 

2. Kostnader som påløper i forbindelse med gjennomføringen av innovasjonsfondet, herunder administrasjons- og forvalt-

ningskostnader, skal finansieres gjennom innovasjonsfondet. 

Artikkel 17 

Utpeking av gjennomføringsorganer 

1. Dersom Kommisjonen beslutter å delegere visse oppgaver i forbindelse med gjennomføringen av innovasjonsfondet til et 

gjennomføringsorgan, skal Kommisjonen vedta en beslutning om utpeking av et slikt gjennomføringsorgan. 

Kommisjonen og det utpekte gjennomføringsorganet skal inngå en avtale som fastsetter de særlige vilkårene for gjennom-

føringsorganets utførelse av sine oppgaver. 

2. Dersom Kommisjonen gjennomfører innovasjonsfondet gjennom direkte forvaltning og beslutter å delegere visse 

gjennomføringsoppgaver til et gjennomføringsorgan, skal Kommisjonen utpeke et utøvende organ som gjennomføringsorgan. 

3. Når Kommisjonen gjennomfører innovasjonsfondet gjennom indirekte forvaltning, skal Kommisjonen utpeke et organ 

som er nevnt i artikkel 62 nr. 1 bokstav c) i finansforordningen, som gjennomføringsorgan. 

4. Dersom oppgavene i forbindelse med gjennomføringen av innovasjonsfondet ikke delegeres til et gjennomføringsorgan, 

skal Kommisjonen utføre disse oppgavene. 

Artikkel 18 

Gjennomføringsorganets oppgaver 

Gjennomføringsorganet som er utpekt i samsvar med artikkel 17 nr. 1, kan få ansvar for den overordnede forvaltningen av 

forslagsinnbydelsen, utbetalingen av støtte fra innovasjonsfondet og overvåkingen av gjennomføringen av utvalgte 

prosjekter. For dette formål kan gjennomføringsorganet gis følgende oppgaver: 

a) Organisere forslagsinnbydelsen. 

b) Organisere søknadsprosedyren, herunder samle inn søknader og analysere alle underlagsdokumenter. 

c) Organisere prosjektutvelgingen, herunder prosjektvurdering eller aktsomhetsvurdering og rangering. 

d) Gi Kommisjonen råd om hvilke prosjekter som skal tildeles støtte fra innovasjonsfondet, og om hvilke prosjekter som skal 

stå på reservelisten. 

e) Tildele eller gi prosjektutviklingsstøtte. 

f) Undertegne tilskuddsavtaler og andre kontrakter avhengig av formen for støtte fra innovasjonsfondet.  
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g) Utarbeide og behandle avtaledokumentene for prosjektene som har fått tildelt støtte. 

h) Kontrollere om vilkårene for finansieringen er oppfylt, og utbetale innovasjonsfondets inntekter til prosjektsøkerne. 

i) Overvåke prosjektgjennomføringen. 

j) Kommunisere med prosjektsøkerne. 

k) Rapportere til Kommisjonen, herunder om generelle retningslinjer for den videre utviklingen av innovasjonsfondet. 

l) Foreta finansiell rapportering. 

m) Treffe informasjons- og kommunikasjonstiltak og markedsføringstiltak, herunder utarbeide markedsføringsmateriell og 

utvikle innovasjonsfondets logo. 

n) Styre kunnskapsdelingen. 

o) Støtte medlemsstatene i deres innsats for å fremme innovasjonsfondet og kommunisere med prosjektsøkerne. 

p) Utføre andre oppgaver i forbindelse med gjennomføringen av innovasjonsfondet. 

Artikkel 19 

Særlige bestemmelser om gjennomføringen av innovasjonsfondet gjennom direkte forvaltning 

1. Dersom Kommisjonen utpeker et utøvende organ som gjennomføringsorgan i samsvar med artikkel 17 nr. 1 i denne 

forordningen, skal en slik kommisjonsbeslutning være underlagt resultatet av nytte- og kostnadsanalysen som er nevnt i 

artikkel 3 i rådsforordning (EF) nr. 58/2003(6), og avtalen som er nevnt i artikkel 17 nr. 1 annet ledd i denne forordningen, skal 

ha form av et delegeringsinstrument i samsvar med forordning (EF) nr. 58/2003. 

2. Når beløp som er utbetalt gjennom direkte forvaltning, tilbakebetales i henhold til artikkel 7 og 8 i denne forordningen, 

skal beløpene som tilbakebetales, utgjøre en inntekt avsatt til et bestemt formål i samsvar med artikkel 21 i finansforordningen, 

og skal brukes til å finansiere innovasjonsfondets virksomhet. 

3. For alle gjennomføringsoppgaver som Kommisjonen utfører, også gjennom et utøvende organ, skal inntekten fra 

innovasjonsfondet utgjøre en ekstern inntekt avsatt til et bestemt formål i henhold til artikkel 21 nr. 1 og 5 i finansforordningen. 

Inntekten som er avsatt til et bestemt formål, skal også dekke alle administrasjonskostnader i forbindelse med gjennomføringen 

av innovasjonsfondet. Kommisjonen kan bruke høyst 5 % av innovasjonsfondets ramme til å dekke sine administrasjons-

kostnader. 

4. Et prosjekt som har mottatt støtte fra innovasjonsfondet, kan også motta bidrag fra andre unionsprogrammer, herunder 

fond under delt forvaltning, forutsatt at bidragene ikke dekker de samme kostnadene. Den samlede finansieringen skal ikke 

overstige prosjektets samlede støtteberettigede kostnader, og støtten fra ulike unionsprogrammer kan beregnes på pro rata-

grunnlag. 

Artikkel 20 

Forvaltning av innovasjonsfondets inntekter 

1. Kommisjonen skal sikre at kvotene til innovasjonsfondet auksjoneres i samsvar med prinsippene og reglene som er 

fastsatt i artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF, og skal forvalte innovasjonsfondets inntekter i samsvar med målene i direktiv 

2003/87/EF. 

2. Kommisjonen skal sikre at inntektene nevnt i nr. 1 overføres til gjennomføringsorganet i rett tid til finansiering av 

kostnadene i forbindelse med gjennomføringen og til utbetaling av støtte til de støtteberettigede prosjektene.  

  

(6) Rådsforordning (EF) nr. 58/2003 av 19. desember 2002 om fastsettelse av vedtekter for utøvende organer som skal utføre visse oppgaver i 

forbindelse med forvaltning av fellesskapsprogrammer (EFT L 11 av 16.1.2003, s. 1). 
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3. Kommisjonen kan delegere monetariseringen av kvoter og forvaltningen av innovasjonsfondets inntekter til Den 

europeiske investeringsbank (EIB). Ved en slik delegering skal Kommisjonen og EIB inngå en avtale om de særlige vilkårene 

for oppgavene som EIB skal utføre i forbindelse med forvaltningen av innovasjonsfondets inntekter. 

4. Med forbehold for bestemmelsene i direktiv 2003/87/EF skal innovasjonsfondets resterende inntekter ved utløpet av den 

støtteberettigede perioden for prosjektene som har mottatt støtte, brukes til å støtte nye prosjekter som oppfyller kriteriene for 

støtteberettigelse fastsatt i artikkel 10a nr. 8 i direktiv 2003/87/EF, til alle inntektene er brukt til innovasjonsfondets formål. 

Slike nye prosjekter skal velges ut gjennom nye forslagsinnbydelser i samsvar med artikkel 9 eller tildeles støtte i samsvar med 

artikkel 14 eller 15. 

Artikkel 21 

Medlemsstatenes rolle 

1. Ved gjennomføringen av innovasjonsfondet skal Kommisjonen rådføre seg med og bistås av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal rådspørres om 

a) listen over de forhåndsutvalgte prosjektene, herunder reservelisten, og listen over prosjekter som foreslås til å motta 

prosjektutviklingsstøtte i samsvar med artikkel 12 nr. 2, før støtten tildeles, 

b) utkast til kommisjonsbeslutninger nevnt i artikkel 9 nr. 1, artikkel 14 nr. 2 og artikkel 15 nr. 1, 

c) det høyeste beløpet fra innovasjonsfondet som skal gjøres tilgjengelig for prosjektutviklingsstøtte. 

3. Medlemsstatene skal på anmodning fra Kommisjonen gi råd til og bistå Kommisjonen med 

a) å fastsette generelle retningslinjer for innovasjonsfondet, 

b) å løse eksisterende eller nye problemer med prosjektgjennomføringen, 

c) å håndtere eventuelle andre spørsmål i forbindelse med prosjektgjennomføringen. 

4. Kommisjonen skal rapportere til medlemsstatene om framdriften i gjennomføringen av denne forordningen, særlig om 

gjennomføringen av beslutninger om tildeling nevnt i artikkel 12 nr. 5. 

Artikkel 22 

De berørte partenes rolle 

Kommisjonen kan invitere berørte parter til å delta i drøftingene om gjennomføringen av innovasjonsfondet, herunder om 

spørsmålene oppført i artikkel 21 nr. 3. 

KAPITTEL V 

Overvåking, rapportering og vurdering 

Artikkel 23 

Overvåking og rapportering 

1. Gjennomføringsorganet skal overvåke driften av innovasjonsfondet, herunder beløpene som utbetales i støtte fra 

innovasjonsfondet. 

2. Med sikte på å sikre at dataene til overvåkingen nevnt i nr. 1 og resultatene samles inn på en formålstjenlig og effektiv 

måte og til rett tid, kan prosjektsøkerne pålegges krav om forholdsmessig rapportering. Rapportene fra prosjektsøkerne skal 

inneholde opplysninger om tiltakene for kunnskapsdeling som er truffet i henhold til artikkel 27. 

3. Gjennomføringsorganet skal regelmessig rapportere til Kommisjonen om utførelsen av sine oppgaver. 

4. Gjennomføringsorganet skal rapportere til Kommisjonen om hele syklusen for utbetaling av støtte, særlig om 

organiseringen av forslagsinnbydelser og undertegningen av avtaler med prosjektsøkerne.  
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5. Etter at hver forslagsinnbydelse er avsluttet, skal Kommisjonen rapportere til medlemsstatene om gjennomføringen av 

denne forslagsinnbydelsen. 

6. Kommisjonen skal rapportere årlig til Rådet og Europaparlamentet om framdriften i gjennomføringen av 

innovasjonsfondet. 

7. Gjennomføringsorganer, unntatt utøvende organer, og enheter som forvaltningen av innovasjonsfondets inntekter er 

delegert til i henhold til artikkel 20 nr. 3, skal framlegge følgende opplysninger for Kommisjonen: 

a) Innen 15.februar, urevidert finansregnskap for foregående regnskapsår, som skal løpe fra 1. januar til 31. desember, når det 

gjelder virksomhet som er delegert til disse gjennomføringsorganene og enhetene. 

b) Innen 15. mars samme år som det ureviderte finansregnskapet framlegges, revidert finansregnskap for foregående 

regnskapsår, som skal løpe fra 1. januar til 31. desember, når det gjelder virksomhet som er delegert til disse gjennom-

føringsorganene og enhetene. 

Kommisjonen skal utarbeide årsregnskap for innovasjonsfondet for hvert regnskapsår, som skal løpe fra 1. januar til  

31. desember, på grunnlag av finansregnskapet som er framlagt i henhold til første ledd. Dette regnskapet skal gjennomgå en 

uavhengig ekstern revisjon. 

Alle finansregnskaper og årsregnskaper som er fastsatt i dette nummer, skal utarbeides i samsvar med regnskapsreglene nevnt i 

artikkel 80 i finansforordningen. 

Artikkel 24 

Evaluering 

1. I 2025 og deretter hvert femte år skal Kommisjonen foreta en evaluering av driften av innovasjonsfondet. Evalueringen 

skal fokusere på, men ikke være begrenset til en bedømmelse av synergier mellom innovasjonsfondet og andre relevante 

unionsprogrammer samt framgangsmåten for utbetaling av støtte fra innovasjonsfondet. 

2. På grunnlag av resultatene av evalueringene nevnt i nr. 1 i denne artikkelen skal Kommisjonen, dersom det er relevant, 

framlegge forslag for å sikre at innovasjonsfondet gjør framskritt i retning av å nå målene fastsatt i direktiv 2003/87/EF og i 

artikkel 3 i denne forordningen. 

3. Når gjennomføringen av innovasjonsfondet er avsluttet, men senest i 2035, skal Kommisjonen foreta en sluttevaluering av 

driften av innovasjonsfondet. 

4. Kommisjonen skal offentliggjøre resultatene av evalueringene som er foretatt i henhold til nr. 1, 2 og 3. 

KAPITTEL VI 

Revisjon, offentliggjøring og kunnskapsdeling 

Artikkel 25 

Revisjon 

1. Revisjon av bruken av innovasjonsfondets støtte som utføres av uavhengige eksterne revisorer, herunder av andre enn 

dem som har fått fullmakt fra Unionens institusjoner eller organer, skal danne grunnlag for den generelle sikkerheten i henhold 

til artikkel 26. 

2. Alle personer eller organer som mottar støtte fra innovasjonsfondet, skal skriftlig samtykke til å tildele de nødvendige 

rettigheter og den nødvendige tilgang som nevnt i artikkel 129 i finansforordningen. 
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Artikkel 26 

Gjensidig tillit til revisjon 

Dersom revisjon basert på internasjonalt anerkjente revisjonsstandarder som gir rimelig sikkerhet, er utført av en uavhengig 

revisor på grunnlag av finansregnskaper og rapporter som beskriver bruken av et unionsbidrag, skal denne revisjonen, uten at 

det berører eksisterende muligheter for å utføre ytterligere revisjon, danne grunnlag for den generelle sikkerheten, som dersom 

det er relevant, angis nærmere i sektorspesifikke regler, forutsatt at det finnes tilstrekkelig dokumentasjon på revisorens 

uavhengighet og kompetanse. Rapporten fra den uavhengige revisoren og den tilhørende revisjonsdokumentasjonen skal på 

anmodning gjøres tilgjengelig for Europaparlamentet, Kommisjonen, Revisjonsretten og medlemsstatenes revisjons-

myndigheter. 

Artikkel 27 

Kommunikasjon, kunnskapsdeling og offentliggjøring 

1. Prosjektsøkerne skal på en proaktiv og systematisk måte offentliggjøre opplysninger på sine nettsteder om prosjekter som 

mottar støtte i henhold til denne forordningen. Disse opplysningene skal inneholde en uttrykkelig henvisning til støtten som er 

mottatt fra innovasjonsfondet. 

2. Prosjektsøkerne skal sikre at det gis sammenhengende, effektive og målrettede opplysninger om støtten som er mottatt fra 

innovasjonsfondet, til flere målgrupper, herunder mediene og offentligheten. 

3. Innovasjonsfondets logo eller andre markedsføringselementer som kreves i avtaledokumentene, skal brukes til all 

kommunikasjon og kunnskapsdeling og vises på oppslagstavler på strategiske steder som er synlige for offentligheten. 

4. Prosjektsøkerne skal gi detaljerte opplysninger om de planlagte tiltakene fastsatt i samsvar med nr. 1 og 2 i denne 

artikkelen i planen for kunnskapsdeling som framlegges i samsvar med artikkel 10 nr. 3. 

5. Gjennomføringsorganet skal gjennomføre informasjons- og kommunikasjonstiltak og markedsføringstiltak knyttet til 

innovasjonsfondets støtte og resultater. Gjennomføringsorganet skal organisere særlige seminarer, arbeidsgrupper eller dersom 

det er relevant, andre typer aktiviteter for å fremme utveksling av erfaring, kunnskap og beste praksis med hensyn til utforming, 

utarbeiding og gjennomføring av prosjekter samt effektiviteten av finansieringen som gis gjennom prosjektutviklingsstøtte. 

KAPITTEL VII 

Sluttbestemmelser 

Artikkel 28 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 26. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/331 

av 19. desember 2018 

om fastsettelse av overgangsregler i Unionen med hensyn til harmonisert vederlagsfri tildeling av 

utslippskvoter i samsvar med artikkel 10a i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for 

handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 10a nr. 1, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2003/87/EF fastsetter regler for hvordan vederlagsfri tildeling av utslippskvoter skal skje i en overgangsperiode 

mellom 2021 og 2030. 

2) Ved kommisjonsbeslutning 2011/278/EU(2) er det fastsatt overgangsregler i Unionen med hensyn til harmonisert 

vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i samsvar med artikkel 10a i direktiv 2003/87/EF. Ettersom direktiv 2003/87/EF 

ble betydelig endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/410(3), og av hensyn til klarhet for de reglene 

som gjelder mellom 2021 og 2030, bør beslutning 2011/278/EU oppheves og erstattes. 

3) I henhold til artikkel 10a nr. 1 i direktiv 2003/87/EF skal overgangsregler i Unionen og fullt harmoniserte tiltak for 

vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i den grad det er mulig, fastsette forhåndsvurderinger av utslippsstandarder for å 

sikre at den vederlagsfrie tildelingen av utslippskvoter skjer på en måte som stimulerer til reduksjoner i klimagass-

utslippene og bruk av energieffektive teknikker, idet det tas hensyn til de mest effektive teknikkene, erstatnings-

muligheter, alternative produksjonsprosesser, høyeffektiv kraftvarmeproduksjon, effektiv energigjenvinning av 

røykgasser, bruk av biomasse og fangst og lagring av karbondioksid, dersom slike muligheter er tilgjengelige. Samtidig 

må disse tiltakene ikke stimulere til økning av utslippene. For å unngå å stimulere til fakling av røykgasser, unntatt 

sikkerhetsfakling, bør antallet kvoter som tildeles vederlagsfritt til relevante delanlegg, reduseres med de historiske 

utslippene som er knyttet til fakling av røykgasser, med unntak av sikkerhetsfakling, og som ikke brukes til produksjon 

av målbar varme, ikke-målbar varme eller elektrisk kraft. Tatt i betraktning den særlige behandlingen i henhold til 

artikkel 10a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF, og for å sikre en overgang, bør denne reduksjonen gjelde først fra 2026. 

4) I forbindelse med innsamling av data som skal danne grunnlaget for vedtakelse av de 54 verdiene for utslippsstandarder 

for vederlagsfri tildeling mellom 2021 og 2030 ved hjelp av gjennomføringsrettsakter som skal vedtas i samsvar med 

artikkel 10a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF, er det nødvendig å fortsette å fastsette definisjoner av utslippsstandarder, 

herunder produkter og tilknyttede prosesser, som er identiske med de nåværende definisjonene som er fastsatt i vedlegg 

I til beslutning 2011/278/EU, bortsett fra visse forbedringer av den rettslige klarheten samt språklige forbedringer. 

Artikkel 10a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF fastslår at gjennomføringsrettsaktene for de 54 verdiene for utslippsstandarder 

for vederlagsfri tildeling mellom 2021 og 2030 bør fastsettes ved hjelp av utgangspunktene for bestemmelse av årlige 

reduksjonssatser for oppdatering av verdiene for utslippsstandarder som finnes i kommisjonsbeslutning 2011/278/EU, 

som ble vedtatt 27. april 2011. Av hensyn til klarheten bør disse utgangspunktene også finnes i et vedlegg til denne 

forordningen. 

5) Datainnsamlingen som skal utføres før tildelingsperiodene, skal brukes til å bestemme nivået for vederlagsfri tildeling 

på anleggsnivå og framskaffe data som vil bli brukt med henblikk på gjennomføringsrettsaktene om fastsettelse av de  

54 verdiene for utslippsstandarder som vil gjelde mellom 2021 og 2030. Detaljerte data på delanleggsnivå må samles 

inn som fastsatt i artikkel 11 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 59 av 27.2.2019, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/2020 av  

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 275 av 25.10. 2003, s. 32. 

(2) 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). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/410 av 14. mars 2018 om endring av direktiv 2003/87/EF for å fremme kostnadseffektive 

utslippsreduksjoner og lavutslippsinvesteringer, og beslutning (EU) 2015/1814 (EUT L 76 av 19.3.2018, s. 3). 

2021/EØS/9/33 
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6) Med tanke på den økonomiske betydningen av vederlagsfri tildeling i en overgangsperiode og behovet for å behandle de 

driftsansvarlige likt er det viktig at data som samles inn fra driftsansvarlige og brukes til beslutninger om tildeling, og 

som vil bli brukt i forbindelse med gjennomføringsrettsaktene som fastsetter de 54 verdiene for utslippsstandarder for 

vederlagsfrie tildelinger mellom 2021 og 2030, er fullstendige, enhetlige og så nøyaktige som mulig. For dette formål er 

det viktig at uavhengige miljøkontrollører utfører verifisering. 

7) Kravet om å sikre innsamling av data som holder høy kvalitet og henger sammen med overvåkingen og rapporteringen 

av utslipp innenfor rammen av direktiv 2003/87/EF, er et felles ansvar for de driftsansvarlige og medlemsstatene. For 

dette formål bør det fastsettes særlige regler for overvåking og rapportering av virksomhetsnivåer, energistrømmer og 

utslipp på delanleggsnivå, idet det tas behørig hensyn til de relevante bestemmelsene i kommisjonsforordning (EU) 

nr. 601/2012(4). Data som framlegges av industrien og samles inn i samsvar med disse reglene, bør være så nøyaktige og 

holde så høy kvalitet som mulig og gjenspeile den faktiske driften av anlegg, og det bør tas behørig hensyn til 

vederlagsfri tildeling. 

8) Den driftsansvarlige for et anlegg bør begynne å overvåke dataene som kreves i henhold til vedlegg IV, så snart denne 

forordningen trer i kraft, for å sikre at dataene for år 2019 kan samles inn i samsvar med bestemmelsene i denne 

forordningen. 

9) For å begrense kompleksiteten i reglene for overvåking og rapportering av virksomhetsnivåer, energistrømmer og 

utslipp på delanleggsnivå bør det ikke benyttes en trinnvis metode. 

10) For å sikre sammenlignbare data til gjennomføringsrettsaktene som skal fastsette verdiene for utslippsstandarder i 

forbindelse med vederlagsfri tildeling mellom 2021 og 2030, er det nødvendig å fastsette nærmere regler for fordeling 

av virksomhetsnivåer, energistrømmer og utslipp til delanlegg, i samsvar med veiledningsdokumenter som er utarbeidet 

for innsamling av data for utslippsstandarder for perioden 2013–2020. 

11) Overvåkingsmetodeplanen bør beskrive instruksjonene til den driftsansvarlige på en logisk og enkel måte som 

forhindrer dobbeltarbeid og tar hensyn til systemene som allerede finnes i anlegget. Overvåkingsmetodeplanen bør 

omfatte overvåking av virksomhetsnivåer, energistrømmer og utslipp på delanleggsnivå, og ligge til grunn for 

referansedatarapporter samt den årlige rapporteringen av virksomhetsnivå som kreves for å justere vederlagsfri tildeling 

i en overgangsperiode i samsvar med artikkel 10a nr. 20 i direktiv 2003/87/EF. Den driftsansvarlige bør om mulig 

utnytte synergier med overvåkingsplanen som er godkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012. 

12) Det bør kreves at overvåkingsmetodeplanen godkjennes av vedkommende myndighet, for å sikre samsvar med 

overvåkingsreglene. På grunn av tidsbegrensninger bør det ikke kreves godkjenning fra vedkommende myndighet for 

den referansedatarapporten som skal framlegges i 2019. I dette tilfellet bør kontrollørene vurdere om overvåkings-

metodeplanen er i samsvar med kravene fastsatt i denne forordningen. For å begrense den administrative byrden bør det 

kreves godkjenning fra vedkommende myndighet bare for vesentlige endringer i overvåkingsmetodeplanen. 

13) For å sikre samsvar mellom verifiseringen av de årlige utslippsrapportene som kreves i direktiv 2003/87/EF, og 

verifisering av rapporter som framlegges for å søke om vederlagsfri tildeling, samt for å utnytte synergier er det 

hensiktsmessig å bruke den rettslige rammen som er fastsatt i tiltakene vedtatt i henhold til artikkel 15 i direktiv 

2003/87/EF. 

14) For å forenkle innsamlingen av data fra driftsansvarlige og beregningen av de utslippskvotene som medlemsstatene skal 

tildele, bør inn- og utgående mengder samt utslipp for hvert anlegg fordeles på delanlegg. De driftsansvarlige bør sikre 

at virksomhetsnivåer, energistrømmer og utslipp fordeles korrekt på de relevante delanleggene, idet det tas hensyn til 

hierarkiet og at delanlegg gjensidig utelukker hverandre, og at det ikke er overlapping mellom forskjellige delanlegg. 

Dersom det er relevant, bør denne fordelingen ta hensyn til produksjonen av produkter i sektorer som anses å være utsatt 

for risiko for karbonlekkasje som fastsatt i artikkel 10b nr. 5 i direktiv 2003/87/EF. 

15) Medlemsstatene bør framlegge nasjonale gjennomføringstiltak for Kommisjonen innen 30. september 2019. For å 

fremme lik behandling av anlegg og for å unngå konkurransevridning bør disse tiltakene omfatte alle anlegg som 

kommer til å inngå i Den europeiske unions ordning for handel med utslippskvoter (EU ETS) i henhold til artikkel 24 i 

direktiv 2003/87/EF, særlig dersom disse anleggene tidligere har mottatt tildelinger for varmeproduksjon i perioden 

2013–2020.  

  

(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). 
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16) For å unngå konkurransevridning og sikre at karbonmarkedet fungerer slik det skal, bør de driftsansvarlige sikre at det 

ikke skjer dobbelttelling av material- eller energistrømmer eller utføres noen dobbelttildeling når de fastsetter tildelingen 

for det enkelte anlegg. I den forbindelse bør de driftsansvarlige være særlig oppmerksom på tilfeller der et produkt som 

det er fastsatt utslippsstandarder for, blir framstilt ved flere enn ett anlegg, der flere enn ett produkt som det er fastsatt 

utslippsstandarder for, blir framstilt ved samme anlegg, og der mellomprodukter utveksles på tvers av anleggs-

grenser. Medlemsstatene bør kontrollere søknadene for dette formålet. 

17) I artikkel 10a nr. 4 i direktiv 2003/87/EF er det fastsatt vederlagsfri tildeling for fjernvarme og høyeffektiv kraftvarme.  

I henhold til artikkel 10b nr. 4 i nevnte direktiv skal den karbonlekkasjefaktoren som anvendes på delanlegg som ikke er 

utsatt for karbonlekkasje, synke lineært fra 30 % i 2026 til 0 % i 2030, unntatt for fjernvarme, og med forbehold for 

revisjon i samsvar med direktivets artikkel 30. På grunn av dette skillet som er innført mellom fjernvarme og all annen 

varme som kan inngå i delanlegg med utslippsstandard for varme, bør det innføres et separat fjernvarmedelanlegg for å 

sikre en klar tilgang med hensyn til krav til formler og maler for referansedata. Fjernvarme bør omfatte målbar varme 

som brukes til romoppvarming og kjøling av bygninger eller anlegg som ikke omfattes av EU ETS, eller til produksjon 

av varmtvann til husholdningsbruk. 

18) Produktutslippsstandardene for produkt bør ta hensyn til effektiv energigjenvinning av røykgasser og utslipp knyttet til 

bruken av dem. For dette formålet bør det ved fastsettelsen av verdier for utslippsstandarder for produkter hvis 

produksjon genererer røykgasser, i stor grad tas hensyn til karboninnholdet i disse røykgassene. Dersom røykgasser 

eksporteres fra produksjonsprosessen utenfor systemgrensene for den relevante produktutslippsstandarden og forbrennes 

for å produsere varme utenfor systemgrensene for en prosess det er bestemt utslippsstandarder for, bør det tas hensyn til 

tilknyttede utslipp ved at det tildeles ytterligere utslippskvoter på grunnlag av utslippsstandarden for varme eller brensel. 

Ut fra det allmenne prinsippet om at ingen utslippskvoter bør tildeles vederlagsfritt til noen form for elektrisitets-

produksjon, for å unngå utilbørlig konkurransevridning på markedene for elektrisk kraft som leveres til industrianlegg, 

og idet det tas hensyn til at karbonprisen inngår i prisen på elektrisk kraft, bør det — dersom røykgasser eksporteres fra 

produksjonsprosessen utenfor systemgrensene for den relevante produktutslippsstandarden og forbrennes ved 

elektrisitetsproduksjonen — ikke tildeles ytterligere kvoter utover den andelen av karboninnholdet i røykgassen som 

inngår i beregningen av den relevante produktutslippsstandarden. 

19) For å unngå konkurransevridning og for å stimulere til bruk av røykgasser bør, i mangel av opplysninger om 

sammensetningen av relevante gasstrømmer, CO2-utslipp som skjer utenfor systemgrensene for et delanlegg med en 

produktutslippsstandard som følge av reduksjonen av metalloksider eller lignende prosesser, bare delvis tildeles til 

delanlegg med prosessutslipp dersom utslippene ikke skjer som følge av røykgassenes energiforbruk. 

20) Indirekte utslipp knyttet til produksjon av elektrisk kraft ble vurdert ved fastsettelsen av visse verdier for utslipps-

standarder i beslutning 2011/278/EU, ettersom det var en viss mulighet for konvertering mellom direkte utslipp og 

indirekte utslipp fra produksjon av elektrisk kraft. Dersom disse utslippsstandardene får anvendelse, bør de indirekte 

utslippene fra et anlegg fortsatt trekkes fra ved bruk av den standardutslippsfaktoren som også brukes til vurdering av 

sektorenes risiko for mulig karbonlekkasje som fastsatt i samsvar med artikkel 10b nr. 5 i direktiv 2003/87/EF. De 

relevante bestemmelsene bør gjennomgås fortløpende, blant annet med sikte på å forbedre likebehandlingen av 

virksomheter som produserer det samme produktet, og for å oppdatere referanseåret 2015 for vederlagsfrie tildelinger i 

en overgangsperiode mellom 2026 og 2030. 

21) Dersom målbar varme utveksles mellom to eller flere anlegg, bør den vederlagsfrie tildelingen av utslippskvoter bygge 

på varmeforbruket ved et anlegg og ta hensyn til risikoen for karbonlekkasje, når det er relevant. For å sikre at antallet 

vederlagsfrie utslippskvoter som skal tildeles, er uavhengig av strukturen for varmeforsyning, bør derfor utslippskvotene 

tildeles til varmeforbrukeren. 

22) Det antallet kvoter som skal tildeles vederlagsfritt til eksisterende anlegg, bør bygge på historiske virksomhetsdata. De 

historiske virksomhetsnivåene bør bygge på det aritmetiske gjennomsnittet av aktiviteter i referanseperiodene. 

Referanseperiodene er tilstrekkelig lange til å sikre at de også kan anses som representative for tildelingsperiodene som 

dekker fem kalenderår. For nyinntredere som definert i artikkel 3 bokstav h) i direktiv 2003/87/EF bør fastsettelsen av 

virksomhetsnivåer bygge på virksomhetsnivået i det første kalenderåret med drift, etter året for start av normal drift, 

ettersom det rapporterte virksomhetsnivået for et helt år anses å være mer representativt enn en verdi for det første 
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driftsåret, som kanskje bare dekker en kort periode. Sammenlignet med tildelingsperioden 2013–2020 er det som følge 

av justeringene av tildelingene i samsvar med artikkel 10a nr. 20 i direktiv 2003/87/EF ikke behov for å opprettholde 

begrepet vesentlig kapasitetsendring. 

23) For å sikre at EU ETS gir reduksjoner over tid, er det i direktiv 2003/87/EF fastsatt en kvotemengde for Unionen, som 

skal gi en lineær reduksjon. For elektrisitetsprodusenter skal det benyttes en lineær reduksjonsfaktor i henhold til 

artikkel 10a nr. 4 i nevnte direktiv, med år 2013 som referanse, med mindre den ensartede tverrsektorielle korreksjons-

faktoren får anvendelse. Verdien av den lineære reduksjonsfaktoren økes til 2,2 % per år fra 2021. 

24) For nyinntredere benyttes den lineære reduksjonsfaktoren med det første året av den berørte tildelingsperioden som 

referanse. 

25) Den ensartede korreksjonsfaktoren på tvers av de ulike sektorene som gjelder i hvert år i tidsrommet 2021–2025 og i 

2026–2030 for anlegg som ikke er identifisert som produsenter av elektrisk kraft, og som ikke er nyinntredere i henhold 

til artikkel 10a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF, bør fastsettes på grunnlag av det foreløpige samlede årlige antallet 

utslippskvoter som er tildelt vederlagsfritt i hver tildelingsperiode, beregnet for disse anleggene i henhold til denne 

forordningen, bortsett fra anleggene som utelukkes fra EU ETS av medlemsstatene i samsvar med artikkel 27 eller 27a i 

nevnte direktiv. Dette antallet vederlagsfrie utslippskvoter som tildeles hvert år i de to tidsrommene, bør sammenlignes 

med det årlige antallet kvoter som beregnes i samsvar med artikkel 10a nr. 5 og artikkel 10a nr. 5a i direktiv 2003/87/EF 

for anlegg, idet det tas hensyn til den relevante andelen av det årlige antallet i hele Unionen, som fastsatt i samsvar med 

artikkel 9 i nevnte direktiv, og den relevante mengden utslipp som bare omfattes av EU ETS i 2021–2015 eller i  

2026–2030, etter hva som er relevant. 

26) Når de driftsansvarlige søker om vederlagsfri tildeling, bør de ha mulighet til å gi helt eller delvis avkall på sin tildeling 

ved å inngi en søknad til den berørte vedkommende myndigheten på et hvilket som helst tidspunkt i den relevante 

tildelingsperioden. For å opprettholde sikkerhet og forutsigbarhet bør de driftsansvarlige ikke ha rett til å trekke tilbake 

en slik søknad i den samme tildelingsperioden. Driftsansvarlige som har gitt avkall på sin tildeling, bør fortsette å 

overvåke og rapportere de nødvendige dataene for å kunne søke om vederlagsfri tildeling i den etterfølgende tildelings-

perioden. De bør også fortsatt overvåke og rapportere utslippene hvert år og returnere det relevante antallet kvoter. 

27) For å sikre lik behandling av anlegg bør det fastsettes regler for fusjoner og delinger av anlegg. 

28) For å forenkle innsamlingen av data fra driftsansvarlige og beregningen av de utslippskvotene som medlemsstatene skal 

tildele til nyinntredere, bør det fastsettes søknadsregler for slike anlegg. 

29) For å sikre at det ikke tildeles utslippskvoter vederlagsfritt til et anlegg der driften har opphørt, må det angis på hvilke 

vilkår et anlegg anses å ha innstilt driften. 

30) Artikkel 191 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte krever at Unionens politikk på miljøområdet bygger 

på prinsippet om at forurenseren betaler, og på dette grunnlaget er det i direktiv 2003/87/EF fastsatt at det over tid skal 

skje en overgang til full auksjonering. Unngåelse av karbonlekkasje rettferdiggjør en midlertidig utsettelse av full 

auksjonering, og målrettet vederlagsfri tildeling av kvoter til industrien er berettiget for å håndtere reell risiko for økte 

klimagassutslipp i tredjestater der industrien ikke er underlagt tilsvarende karbonbegrensninger, så lenge sammen-

lignbare klimapolitiske tiltak ikke iverksettes i andre store økonomier. Reglene for vederlagsfri tildeling bør dessuten 

stimulere til utslippsreduksjoner i samsvar med Unionens plikt til å redusere de samlede klimagassutslippene til minst 

40 % under 1990-nivået innen 2030. Tiltak som stimulerer til utslippsreduksjoner for virksomheter som produserer det 

samme produktet, bør styrkes. 

31) I tråd med Kommisjonens praksis med rådspørring av sakkyndige ved utarbeiding av delegerte rettsakter er 

Kommisjonens ekspertgruppe for klimaendringspolitikk, som består av sakkyndige fra medlemsstatene, næringen og 

andre relevante organisasjoner, herunder det sivile samfunn, blitt rådspurt om dokumenter, og de har framsatt merknader 

og forslag om ulike elementer av forslaget og har møttes tre ganger mellom mai og juli 2018. 

32) Denne forordningen bør tre i kraft så snart som mulig, ettersom de driftsansvarlige skal overholde forordningens 

bestemmelser om referansedatarapportering fra april eller mai 2019 i henhold til artikkel 10a nr. 1 i direktiv 2003/87/EF.  
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL I 

Alminnelige bestemmelser 

Artikkel 1 

Virkeområde 

Denne forordningen får anvendelse på vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i henhold til kapittel III (faste anlegg) i direktiv 

2003/87/EF for tildelingsperiodene fra og med 2021, med unntak av vederlagsfri tildeling av utslippskvoter for modernisering 

av produksjonen av elektrisk kraft i en overgangsperiode i henhold til artikkel 10c i direktiv 2003/87/EF. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

 1) «eksisterende anlegg» ethvert anlegg som utfører én eller flere former for virksomhet oppført i vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF, eller en virksomhet som omfattes av Den europeiske unions ordning for handel med utslippskvoter (EU ETS) 

for første gang i samsvar med artikkel 24 i nevnte direktiv, og som fikk en utslippstillatelse for klimagasser senest 

a) 30. juni 2019 for tidsrommet 2021–2025, 

b) 30. juni 2024 for tidsrommet 2026–2030, 

 2) «delanlegg med utslippsstandard for produkt» inn- og utgående mengder og tilhørende utslipp knyttet til produksjonen av 

et produkt som det er fastsatt en utslippsstandard for i vedlegg I, 

 3) «delanlegg med utslippsstandard for varme» inn- og utgående mengder og tilhørende utslipp som ikke omfattes av et 

delanlegg med utslippsstandard for produkt, og som er knyttet til annen produksjon enn den som produseres av elektrisk 

kraft, eller import fra et anlegg omfattet av EU ETS, eller begge deler, av målbar varme som 

a) forbrukes innen anleggets grenser ved framstilling av produkter, ved produksjon av annen mekanisk energi enn den 

som brukes til produksjon av elektrisk kraft, til oppvarming eller kjøling, unntatt forbruket ved produksjon av elektrisk 

kraft, eller 

b) eksporteres til et anlegg eller en annen enhet som ikke omfattes av EU ETS, og som ikke produserer fjernvarme, med 

unntak av eksport for produksjon av elektrisk kraft, 

 4) «fjernvarme» distribusjon av målbar varme til oppvarming eller kjøling av rom eller til produksjon av varmtvann til 

husholdningsbruk, gjennom et nett, til bygninger eller anlegg som ikke omfattes av EU ETS, med unntak av målbar varme 

som brukes ved framstilling av produkter og tilsvarende virksomhet eller til produksjon av elektrisk kraft, 

 5) «fjernvarmedelanlegg» inn- og utgående mengder og tilhørende utslipp som ikke omfattes av et delanlegg med 

utslippsstandard for produkt, knyttet til produksjon eller import fra et anlegg som omfattes av EU ETS, eller begge deler, 

av målbar varme som eksporteres for fjernvarme, 

 6) «delanlegg med utslippsstandard for brensel» inn- og utgående mengder og tilhørende utslipp som ikke omfattes av et 

delanlegg med utslippsstandard for produkt, knyttet til produksjon av ikke-målbar varme ved forbrenning av brensel som 

forbrukes ved framstilling av produkter, ved produksjon av annen mekanisk energi enn til bruk ved produksjon av 

elektrisk kraft, til oppvarming eller kjøling, unntatt forbruket ved produksjon av elektrisk kraft, herunder sikkerhets-

fakling, 

 7) «målbar varme» en nettostrøm av varme som transporteres gjennom identifiserbare rørledninger eller kanaler ved hjelp av 

et varmeoverførende medium, for eksempel damp, varmluft, vann, olje, flytende metaller og salter, som det er montert 

eller kan monteres en varmemåler for, 

 8) «varmemåler» en varmeenergimåler (MI-004) som definert i vedlegg VI til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/32/EU(5), eller en hvilken som helst annen enhet som måler og registrerer den mengden av varmeenergi som 

produseres på grunnlag av strømvolum og temperatur, 

 9) «ikke-målbar varme» all annen varme enn målbar varme,  

  

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/32/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om 

tilgjengeliggjøring på markedet av måleinstrumenter (EUT L 96 av 29.3.2014, s. 149). 



4.2.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/507 

 

 

10) «delanlegg med prosessutslipp» utslipp av andre klimagasser oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF enn 

karbondioksid, som forekommer utenfor systemgrensene for en utslippsstandard for produkt oppført i vedlegg I til denne 

forordningen, eller karbondioksidutslipp som forekommer utenfor systemgrensene for en utslippsstandard for produkt 

oppført i vedlegg I til denne forordningen, som en direkte og umiddelbar følge av noen av følgende prosesser og utslipp 

knyttet til forbrenning av røykgasser med henblikk på produksjon av målbar varme, ikke-målbar varme eller elektrisk 

kraft, forutsatt at utslipp som ville ha oppstått fra forbrenning av en mengde naturgass som tilsvarer det teknisk utnyttbare 

energiinnholdet i det forbrente, ufullstendig oksiderte karbonet, trekkes fra: 

a) Kjemisk, elektrolytisk eller pyrometallurgisk reduksjon av metallforbindelser i malm, konsentrater og sekundær-

råstoffer der hovedformålet ikke er produksjon av varme. 

b) Fjerning av urenheter fra metaller og metallforbindelser der hovedformålet ikke er produksjon av varme. 

c) Nedbrytning av karbonater, unntatt de som brukes til utskilling av røykgasser, der hovedformålet ikke er produksjon 

av varme. 

d) Kjemiske synteser av produkter og mellomprodukter der det karbonholdige materialet deltar i reaksjonen, og der 

hovedformålet ikke er produksjon av varme. 

e) Bruk av karbon som inneholder tilsetningsstoffer eller råstoffer, der hovedformålet ikke er produksjon av varme. 

f) Kjemisk eller elektrolytisk reduksjon av metalloksider eller ikke-metallholdige oksider, for eksempel silikonoksider 

og fosfater, der hovedformålet ikke er produksjon av varme, 

11) «røykgass» en gass som inneholder ufullstendig oksidert karbon i gassform under standardforhold som er en følge av noen 

av prosessene oppført i nr. 10, der «standardforhold» innebærer en temperatur på 273,15 K og trykkforhold på 101 325 Pa 

som definerer normalkubikkmeter (Nm3) i samsvar med artikkel 3 nr. 50 i forordning (EU) nr. 601/2012, 

12) «start av normal drift» den første dagen i drift, 

13) «sikkerhetsfakling» forbrenning av pilotbrensel og sterkt varierende mengder av prosess- eller restgasser i en enhet som er 

åpen for atmosfæriske forstyrrelser, som uttrykkelig kreves av sikkerhetsmessige årsaker i de relevante tillatelsene for 

anlegget, 

14) «referanseperiode» de fem kalenderårene forut for fristen for innsending av data til Kommisjonen i henhold til artikkel 11 

nr. 1 i direktiv 2003/87/EF, 

15) «tildelingsperiode» den femårsperioden som starter 1. januar 2021, og hver etterfølgende femårsperiode, 

16) «usikkerhet» en parameter knyttet til resultatet av bestemmelsen av en mengde som karakteriserer spredningen av de 

verdiene som med rimelighet vil kunne knyttes til vedkommende mengde, herunder virkningene av både systematiske og 

tilfeldige faktorer, uttrykt i prosent, og som beskriver et konfidensintervall omkring gjennomsnittsverdien som utgjør 95 % 

av beregnede verdier, samtidig som det tas hensyn til en eventuell asymmetri i fordelingen av verdier, 

17) «fusjon» en fusjon mellom to eller flere anlegg som allerede har utslippstillatelse for klimagasser, forutsatt at de er teknisk 

tilknyttet hverandre og drives på samme sted, og at de fusjonerte anleggene omfattes av én utslippstillatelse for 

klimagasser, 

18) «deling» en deling av et anlegg i to eller flere anlegg som omfattes av separate utslippstillatelser for klimagasser og drives 

av forskjellige driftsansvarlige. 

Artikkel 3 

Nasjonale administrative tiltak 

I tillegg til å utpeke vedkommende myndighet eller myndigheter i samsvar med artikkel 18 i direktiv 2003/87/EF skal 

medlemsstatene treffe hensiktsmessige administrative tiltak for å sikre at reglene fastsatt i denne forordningen gjennomføres.  
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KAPITTEL II 

Regler for søknad, datarapportering og overvåking 

Artikkel 4 

Søknad om vederlagsfri tildeling fra driftsansvarlige for eksisterende anlegg 

1. Den driftsansvarlige for et anlegg som er berettiget til vederlagsfri tildeling i henhold til artikkel 10a i direktiv 

2003/87/EF, kan framlegge en søknad om vederlagsfri tildeling for en tildelingsperiode til vedkommende myndighet. Søknaden 

skal inngis innen 30. mai 2019 for den første tildelingsperioden og deretter hvert femte år. 

Medlemsstatene kan fastsette en alternativ frist for inngivelse av slike søknader, som imidlertid ikke kan være mer enn én 

måned før eller etter den fristen som er fastsatt i første ledd. 

2. En søknad om vederlagsfri tildeling som er inngitt i henhold til nr. 1, skal ledsages av følgende opplysninger: 

a) En referansedatarapport som er verifisert som tilfredsstillende i samsvar med tiltak vedtatt i henhold til artikkel 15 i direktiv 

2003/87/EF, og som inneholder data for anlegget og dets delanlegg som angitt i artikkel 10 og vedlegg I og II til denne 

forordningen, idet det ved beregningen av historiske virksomhetsnivåer for utslippsstandarder for spesifikke produkter tas 

hensyn til vedlegg III til denne forordningen, og inneholder alle parametrer som er oppført i vedlegg IV til denne 

forordningen, og som omfatter referanseperioden for tildelingsperioden som søknaden gjelder. 

b) Planen for overvåkingsmetoden som lå til grunn for referansedatarapporten og verifiseringsrapporten, i samsvar med 

vedlegg VI. 

c) En verifiseringsrapport utstedt i samsvar med tiltak vedtatt i henhold til artikkel 15 i direktiv 2003/87/EF om 

referansedatarapporten og, med mindre den allerede er godkjent av vedkommende myndighet, om planen for 

overvåkingsmetode. 

Artikkel 5 

Søknad om vederlagsfri tildeling for nyinntredere 

1. Ved søknad fra en nyinntreder skal den berørte medlemsstaten på grunnlag av denne forordningen fastsette det antallet 

kvoter som skal tildeles vederlagsfritt til den driftsansvarliges anlegg når det har startet normal drift. 

2. Den driftsansvarlige skal dele det berørte anlegget inn i delanlegg i samsvar med artikkel 10. Den driftsansvarlige skal til 

støtte for søknaden nevnt i nr. 1 framlegge for vedkommende myndighet alle relevante opplysninger og en datarapport for 

nyinntredere som inneholder alle de parametrene som er oppført i avsnitt 1 og 2 i vedlegg IV, separat for hvert delanlegg, for 

det første kalenderåret etter start av normal drift, sammen med planen for overvåkingsmetode som nevnt i artikkel 8 og 

verifiseringsrapporten utstedt i samsvar med tiltak vedtatt i henhold til artikkel 15 i direktiv 2003/87/EF, og skal angi datoen for 

start av normal drift til vedkommende myndighet. 

3. Dersom en søknad fra en nyinntreder oppfyller alle vilkår fastsatt i nr. 2 og følger tildelingsreglene som er fastsatt i 

artikkel 17–22, skal vedkommende myndighet godkjenne søknaden samt den angitte datoen for start av normal drift. 

4. Vedkommende myndigheter skal bare godkjenne data framlagt i henhold til denne artikkelen som er verifisert som 

tilfredsstillende av en kontrollør, i samsvar med kravene i tiltak som er vedtatt i henhold til artikkel 15 i direktiv 2003/87/EF. 

Artikkel 6 

Generell overvåkingsforpliktelse 

Den driftsansvarlige for et anlegg som søker om eller mottar vederlagsfri tildeling i henhold til artikkel 10a i direktiv 

2003/87/EF, skal overvåke de dataene som skal inngis som oppført i vedlegg IV til denne forordningen, på grunnlag av en plan 

for overvåkingsmetode som er godkjent av vedkommende myndighet innen 31. desember 2020. 

Artikkel 7 

Overvåkingsprinsipper 

1. De driftsansvarlige skal framlegge fullstendige og sammenhengende data og sikre at det ikke er overlapping mellom 

forskjellige delanlegg, og at det ikke forekommer dobbelttelling. De driftsansvarlige skal benytte de metodene som er fastsatt i 

vedlegg VII, utvise behørig hensyn og bruke datakilder som er så nøyaktige som mulig i henhold til avsnitt 4 i vedlegg VII.  
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2. Som unntak fra nr. 1 kan den driftsansvarlige bruke andre datakilder i samsvar med avsnitt 4.4–4.6 i vedlegg VII dersom 

noen av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Det er ikke teknisk mulig å bruke de mest nøyaktige datakildene i henhold til avsnitt 4 i vedlegg VII. 

b) Det ville føre til urimelig høye kostnader å bruke de mest nøyaktige datakildene i henhold til avsnitt 4 i vedlegg VII. 

c) Den driftsansvarlige kan på grunnlag av en forenklet usikkerhetsvurdering som identifiserer større kilder til usikkerhet og 

deres tilknyttede usikkerhetsnivåer, dokumentere overfor vedkommende myndighet at den tilknyttede nøyaktighetsgraden 

av datakilden som er foreslått av den driftsansvarlige, svarer til eller er bedre enn nøyaktighetsgraden for de mest nøyaktige 

datakildene i henhold til avsnitt 4 i vedlegg VII. 

3. De driftsansvarlige skal føre fullstendige og gjennomsiktige fortegnelser over alle data oppført i vedlegg IV, samt 

underlagsdokumenter, i minst ti år fra datoen for inngivelse av søknaden om vederlagsfri tildeling. Den driftsansvarlige skal på 

anmodning gjøre disse dataene og dokumentene tilgjengelige for vedkommende myndighet og kontrolløren. 

Artikkel 8 

Innhold og inngivelse av planen for overvåkingsmetode 

1. Den driftsansvarlige for et anlegg som søker om vederlagsfri tildeling i henhold til artikkel 4 nr. 2 bokstav b) og artikkel 5 

nr. 2, skal utarbeide en plan for overvåkingsmetode som særlig inneholder en beskrivelse av anlegget og dets delanlegg, 

produksjonsprosessene og en detaljert beskrivelse av overvåkingsmetoder og datakilder. Planen for overvåkingsmetode skal 

bestå av en detaljert, fullstendig og gjennomsiktig dokumentasjon av alle relevante faser av datainnsamlingen, og skal minst 

inneholde de elementene som er fastsatt i vedlegg VI. 

2. For hver parameter som er oppført i vedlegg IV, skal den driftsansvarlige velge en overvåkingsmetode som bygger på 

prinsippene fastsatt i artikkel 7 og de metodekravene som er fastsatt i vedlegg VII. På grunnlag av risikovurderingen i samsvar 

med artikkel 11 nr. 1 og de kontrollprosedyrene som er nevnt i artikkel 11 nr. 2, skal den driftsansvarlige ved valg av 

overvåkingsmetoder prioritere overvåkingsmetoder som gir de mest pålitelige resultatene, reduserer risikoen for manglende 

data og innebærer færre iboende risikoer, herunder kontrollrisikoer. Den valgte metoden skal dokumenteres i planen for 

overvåkingsmetode. 

3. Dersom vedlegg VI viser til en framgangsmåte, og med henblikk på artikkel 12 nr. 3 i forordning (EU) nr. 601/2012, skal 

en slik framgangsmåte fastsettes, dokumenteres, gjennomføres og vedlikeholdes av den driftsansvarlige atskilt fra planen for 

overvåkingsmetode. Den driftsansvarlige skal på anmodning gjøre all skriftlig dokumentasjon for framgangsmåtene tilgjengelig 

for vedkommende myndighet. 

4. Den driftsansvarlige skal framlegge planen for overvåkingsmetode til vedkommende myndighet for godkjenning innen 

datoen fastsatt i artikkel 4 nr. 1. Medlemsstatene kan fastsette en tidligere frist for framlegging av planen for overvåkings-

metode, og kan kreve at planen for overvåkingsmetode skal godkjennes av vedkommende myndighet før en søknad om 

vederlagsfri tildeling inngis. 

5. Dersom en driftsansvarlig søker om vederlagsfri tildeling, men har gitt avkall på dette i en tidligere tildelingsperiode, skal 

den driftsansvarlige framlegge planen for overvåkingsmetode for godkjenning innen seks måneder før fristen for inngivelse av 

søknaden i henhold til artikkel 4 nr. 1. 

Artikkel 9 

Endringer av planen for overvåkingsmetode 

1. Den driftsansvarlige skal regelmessig kontrollere om planen for overvåkingsmetode gjenspeiler anleggets art og funksjon, 

samt om den kan forbedres. Den driftsansvarlige skal for dette formål ta hensyn til alle anbefalinger om forbedringer som 

inngår i den relevante verifiseringsrapporten. 

2. Den driftsansvarlige skal endre planen for overvåkingsmetode i følgende situasjoner: 

a) Nye utslipp eller virksomhetsnivåer oppstår på grunn av nye former for virksomhet som utføres, eller på grunn av bruk av 

nye brensler eller materialer som ennå ikke omfattes av planen for overvåkingsmetode. 

b) Bruk av nye typer måleinstrumenter, nye prøvetakings- eller analysemetoder eller nye datakilder eller andre faktorer fører 

til større nøyaktighet i bestemmelsen av rapporterte data.  
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c) Data som framkommer som følge av overvåkingsmetoder som tidligere er benyttet, har vist seg å være feilaktige. 

d) Planen for overvåkingsmetode er ikke, eller er ikke lenger, i samsvar med kravene i denne forordningen. 

e) Det er nødvendig å gjennomføre forslagene om forbedring av planen for overvåkingsmetode som finnes i en verifiserings-

rapport. 

3. Den driftsansvarlige skal underrette vedkommende myndighet om alle planlagte endringer av planen for overvåkings-

metode uten unødig opphold. En medlemsstat kan imidlertid tillate den driftsansvarlige å gi melding om planlagte endringer av 

planen for overvåkingsmetode som ikke er vesentlige endringer i henhold til nr. 5, innen 31. desember samme år eller en annen 

dato fastsatt av medlemsstaten. 

4. Alle vesentlige endringer i planen for overvåkingsmetode i henhold til nr. 5 skal godkjennes av vedkommende myndighet. 

Dersom vedkommende myndighet anser at en endring som er meldt av den driftsansvarlige som vesentlig, ikke er vesentlig, 

skal den underrette den driftsansvarlige om dette. 

5. Følgende endringer av et anleggs plan for overvåkingsmetode skal anses å være vesentlige: 

a) Endringer som følge av endringer av anlegget, særlig nye delanlegg, endringer av grensene for eksisterende delanlegg eller 

stenging av delanlegg. 

b) En overgang fra en overvåkingsmetode som fastsatt i avsnitt 4.4–4.6 i vedlegg VII til en annen metode fastsatt i disse 

avsnittene. 

c) Endring av en standardverdi eller en beregningsmetode fastsatt i planen for overvåkingsmetode. 

d) Endringer etter anmodning fra vedkommende myndighet for å sikre at planen for overvåkingsmetode er i samsvar med 

kravene i denne forordningen. 

6. Den driftsansvarlige skal føre register over alle endringer av planen for overvåkingsmetode. For hver registrering skal 

følgende angis: 

a) En klar beskrivelse av endringen. 

b) En begrunnelse for endringen. 

c) Datoen det er gitt underretning om endringen til vedkommende myndighet. 

d) Datoen for vedkommende myndighets bekreftelse av at den har mottatt meldingen nevnt i nr. 3, om opplysningene er 

tilgjengelige, og datoen for godkjenningen eller mottak av opplysningene nevnt i nr. 4. 

e) Startdatoen for gjennomføringen av den endrede planen for overvåkingsmetode. 

Artikkel 10 

Inndeling i delanlegg 

1. I forbindelse med rapportering og overvåking av data skal den driftsansvarlige dele inn hvert anlegg som er berettiget til 

vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i henhold til artikkel 10a i direktiv 2003/87/EF, i delanlegg. For dette formål skal 

anleggets inn- og utgående mengder samt utslipp fordeles på ett eller flere delanlegg ved at det, dersom det er relevant, 

fastsettes en metode for å kvantifisere spesifikke fraksjoner av relevante inn- og utgående mengder eller utslipp som skal 

fordeles på de enkelte delanlegg. 

2. Ved fordelingen av anleggets inn- og utgående mengder samt utslipp på delanlegg skal den driftsansvarlige utføre 

følgende trinn i fallende orden: 

a) Dersom noen av de produktene som er angitt for utslippsstandarder for produkt oppført i vedlegg I, er produsert ved 

anlegget, skal den driftsansvarlige fordele de inn- og utgående mengdene samt utslipp på delanlegg med utslippsstandard 

for produkt, etter hva som er relevant, etter reglene fastsatt i vedlegg VII. 

b) Dersom inn- og utgående mengder samt utslipp som er kvalifisert til å omfattes av delanlegg med utslippsstandard for 

varme eller fjernvarmedelanlegg, er relevante ved anlegget, og de ikke omfattes av noen av de delanleggene som er nevnt i 

bokstav a), skal den driftsansvarlige fordele dem på delanleggene med utslippsstandard for varme eller på fjernvar-

medelanlegg, etter hva som er relevant, etter reglene fastsatt i vedlegg VII.  
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c) Dersom inn- og utgående mengder samt utslipp som er kvalifisert til å omfattes av delanlegg med utslippsstandard for 

brensel, er relevante ved anlegget, og de ikke omfattes av noen av de delanleggene som er nevnt i bokstav a) eller b), skal 

den driftsansvarlige fordele dem på delanleggene med utslippsstandard for brensel, etter hva som er relevant, etter reglene 

fastsatt i vedlegg VII. 

d) Dersom inn- og utgående mengder samt utslipp som er kvalifisert til å omfattes av delanlegg med prosessutslipp, er 

relevante ved anlegget, og de ikke omfattes av noen av de delanleggene som er nevnt i bokstav a), b) eller c), skal den 

driftsansvarlige fordele dem på delanleggene med prosessutslipp, etter hva som er relevant, etter reglene fastsatt i vedlegg 

VII. 

3. For delanlegg med utslippsstandard for varme, delanlegg med utslippsstandard for brensel og delanlegg med 

prosessutslipp skal den driftsansvarlige på grunnlag av NACE- og PRODCOM-koder skille tydelig mellom hvorvidt den 

relevante prosessen tjener en sektor eller delsektor som anses å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje som 

fastsatt i samsvar med artikkel 10b nr. 5 i direktiv 2003/87/EU, eller ikke. I tillegg skal den driftsansvarlige skille tydelig 

mellom mengden målbar varme som eksporteres for fjernvarme, og den målbare varmen som ikke tjener en sektor eller 

delsektor som anses å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje som fastsatt i samsvar med artikkel 10b nr. 5 i 

direktiv 2003/87/EF. 

Dersom minst 95 % virksomhetsnivået for delanlegg med utslippsstandard for varme, delanlegg med utslippsstandard for 

brensel eller delanlegg med prosessutslipp tjener sektorer eller delsektorer som anses å være utsatt for en betydelig risiko for 

karbonlekkasje som fastsatt i samsvar med artikkel 10b nr. 5 i direktiv 2003/87/EF, eller dersom minst 95 % av 

virksomhetsnivået for delanlegg med utslippsstandard for varme, delanlegg med utslippsstandard for brensel eller delanlegg 

med prosessutslipp tjener sektorer eller delsektorer som ikke anses å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje, er 

den driftsansvarlige fritatt fra å framlegge data som gjør det mulig å vurdere risikoen for karbonlekkasje. 

Dersom minst 95 % av virksomhetsnivået for fjernvarmedelanlegg eller delanlegg med utslippsstandard for varme kan 

tilskrives et av disse delanleggene, kan den driftsansvarlige tilskrive det samlede virksomhetsnivået for disse delanleggene til 

det delanlegget som har høyest virksomhetsnivå. 

4. Dersom et anlegg som omfattes av EU ETS, har produsert og eksportert målbar varme til et anlegg eller en annen enhet 

som ikke omfattes av EU ETS, skal den driftsansvarlige anta at den relevante prosessen for delanlegget med utslippsstandard 

for varme for denne varmen ikke tjener en sektor eller delsektor som anses å være utsatt for en betydelig risiko for 

karbonlekkasje fastsatt i samsvar med artikkel 10b nr. 5 i direktiv 2003/87/EF, med mindre den driftsansvarlige dokumenterer 

overfor vedkommende myndighet at forbrukeren av den målbare varmen tilhører en sektor eller delsektor som anses å være 

utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje som fastsatt i samsvar med artikkel 10b nr. 5 i direktiv 2003/87/EF. 

For å fastslå målbar varme som kan tilskrives fjernvarmedelanlegget, skal den driftsansvarlige dokumentere overfor 

vedkommende myndighet at den målbare varmen eksporteres til fjernvarmeanlegg. 

5. Ved å gjennomføre inndelingen i samsvar med nr. 1 og 2 skal den driftsansvarlige sikre følgende: 

a) Hvert av anleggets fysiske produkter tildeles til ett delanlegg uten eventuelle utelatelser eller dobbelttelling. 

b) 100 % av mengden av alle anleggets kildestrømmer og utslipp som oppført i anleggets overvåkingsplan som er godkjent i 

samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012, tildeles til delanlegg uten utelatelser eller dobbelttelling, med mindre de gjelder 

en prosess som ikke berettiger vederlagsfri tildeling, for eksempel produksjon av elektrisk kraft i anlegget, annen fakling 

enn sikkerhetsfakling som ikke omfattes av et delanlegg med utslippsstandard for produkt, eller produksjon av målbar 

varme som eksporteres til andre EU ETS-anlegg. 

c) 100 % av mengden av netto målbar varme som berettiger vederlagsfri tildeling, og som produseres ved anlegget eller 

importeres til eller eksporteres fra anlegget, samt mengder som overføres mellom delanlegg, tildeles til delanlegg uten 

utelatelser eller dobbelttelling. 

d) For all målbar varme som produseres, importeres eller eksporteres av delanlegg, er det dokumentert hvorvidt den målbare 

varmen er produsert i en forbrenningsprosess i et EU ETS-anlegg, importert fra andre varmeproduserende prosesser eller 

importert fra enheter som ikke omfattes av EU ETS. 

e) Dersom den elektriske kraften produseres ved anlegget, skal mengdene som produseres på delanlegg med utslippsstandard 

for produkt, tildeles til disse delanleggene uten utelatelser eller dobbelttelling. 

f) For hvert delanlegg med utslippsstandard for produkt der utveksling mellom brensel og elektrisk kraft er relevant i samsvar 

med avsnitt 2 i vedlegg I, skal den relevante mengden forbrukt elektrisk kraft identifiseres og tildeles separat.  
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g) Dersom et delanlegg har produksjon av karbonholdige materialer i form av eksporterte brensler, produkter og biprodukter, 

utgangsmaterialer for andre delanlegg eller anlegg, eller røykgasser, skal disse produktene tildeles til delanlegg uten 

utelatelser eller dobbelttelling dersom de ikke omfattes av bokstav b). 

h) CO2-utslipp som forekommer utenfor systemgrensene for et delanlegg med utslippsstandard for produkt som følge av de 

prosessene som er oppført i artikkel 2 nr. 10 bokstav a)–f), skal tildeles til et delanlegg med prosessutslipp i den grad det 

kan dokumenteres overfor vedkommende myndighet at disse utslippene er direkte og umiddelbare resultater av noen av 

prosessene oppført i artikkel 2 nr. 10, og at de ikke skyldes etterfølgende oksidasjon av ufullstendig oksidert karbon i 

gassform under standardforhold. 

i) Dersom CO2-utslipp fra forbrenning av røykgasser som ikke brukes til produksjon av målbar varme, ikke-målbar varme 

eller elektrisk kraft, forekommer utenfor systemgrensene for et delanlegg med utslippsstandard for produkt som følge av 

prosessene oppført i artikkel 2 nr. 10 bokstav a)–f), skal 75 % av karboninnholdet i røykgassen anses å være omdannet til 

CO2, og skal tildeles til et delanlegg med prosessutslipp. 

j) For å unngå dobbelttelling skal produkter fra en produksjonsprosess som tilbakeføres til den samme produksjonsprosessen, 

trekkes fra de årlige virksomhetsnivåene, i samsvar med produktdefinisjonene fastsatt i vedlegg I. 

k) For å unngå dobbelttelling dersom målbar varme gjenvinnes fra prosesser som omfattes av et delanlegg med utslipps-

standard for brensel, skal den relevante mengden av netto målbar varme dividert med en referanseeffektivitet på 90 % 

trekkes fra brenselforbruket. Gjenvinning av varme fra prosesser som omfattes av et delanlegg med prosessutslipp, skal 

behandles på samme måte. 

Artikkel 11 

Kontrollsystem 

1. Den driftsansvarlige skal identifisere kilder til risiko for feil i datastrømmen fra primærdata til endelige data i 

referansedatarapporten, og skal opprette, dokumentere, gjennomføre og vedlikeholde et effektivt kontrollsystem for å sikre at 

rapportene som følger av datastrømaktivitetene, ikke inneholder feilopplysninger, men er i samsvar med planen for 

overvåkingsmetode og med denne forordningen. 

Den driftsansvarlige skal på anmodning gjøre risikovurderingen i henhold til første ledd tilgjengelig for vedkommende 

myndighet. Den driftsansvarlige skal også gjøre den tilgjengelig for verifisering. 

2. Med henblikk på nr. 1 første ledd skal den driftsansvarlige opprette, dokumentere, gjennomføre og vedlikeholde skriftlige 

framgangsmåter for datastrømaktiviteter samt for kontrollvirksomhet, og skal ta med henvisninger til disse framgangsmåtene i 

planen for overvåkingsmetode i samsvar med artikkel 8 nr. 3. 

3. Kontrollvirksomhet som nevnt i nr. 2 skal når det er relevant, omfatte følgende: 

a) Kvalitetssikring av det relevante måleutstyret. 

b) Kvalitetssikring av informasjonsteknologisystemer som sikrer at de relevante systemene utformes, dokumenteres, testes, 

gjennomføres, kontrolleres og vedlikeholdes på en måte som sikrer behandling av pålitelige, nøyaktige og rettidige data i 

samsvar med risikoer som er identifisert i samsvar med nr. 1. 

c) Atskillelse av oppgaver i datastrømaktiviteter og kontrollvirksomhet samt håndtering av nødvendig kompetanse. 

d) Interne gjennomgåelser og validering av data. 

e) Korrigeringer og korrigerende tiltak. 

f) Kontroll av driftsutsatte prosesser. 

g) Arkivering og dokumentasjon, herunder håndtering av dokumentversjoner. 

4. For formålene i nr. 3 bokstav a) skal den driftsansvarlige sikre at alt relevant måleutstyr kalibreres, justeres og kontrolleres 

regelmessig, også før bruk, og kontrolleres mot målestandarder som svarer til internasjonale målestandarder dersom slike er 

tilgjengelige, og står i rimelig forhold til de risikoene som er identifisert.  
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Dersom deler av målesystemene ikke kan kalibreres, skal den driftsansvarlige identifisere disse i planen for overvåkingsmetode 

og foreslå alternativ kontrollvirksomhet. 

Dersom det viser seg at utstyret ikke oppfyller kravene, skal den driftsansvarlige umiddelbart treffe nødvendige korrigerende 

tiltak. 

5. For formålene i nr. 3 bokstav d) skal den driftsansvarlige gjennomgå og validere de dataene som følger av datastrøm-

aktivitetene nevnt i nr. 2. 

Slik gjennomgåelse og validering av data skal minst omfatte følgende: 

a) En kontroll av om dataene er fullstendige. 

b) En sammenligning av de dataene som den driftsansvarlige har fastslått i løpet av den foregående referanseperioden, og 

særlig konsekvenskontroller basert på tidsserier for hvert delanleggs klimagasseffektivitet. 

c) En sammenligning av data og verdier fra forskjellige systemer for innhenting av driftsdata, særlig for produksjons-

protokoller, salgstall og lagerbeholdninger for produkter som utslippsstandardene for produkt viser til. 

d) Sammenligninger og fullstendighetskontroller av data på anleggs- og delanleggsnivå for å sikre at kravene fastsatt i artikkel 

10 nr. 5 er oppfylt. 

6. For formålene i nr. 3 bokstav e) skal operatøren sikre at korrigerende tiltak treffes og berørte data korrigeres uten unødig 

opphold dersom datastrømaktiviteter eller kontrollvirksomhet viser seg ikke å fungere effektivt eller ikke overholder reglene 

fastsatt i dokumentasjonen av framgangsmåtene for disse aktivitetene. 

7. For formålene i nr. 3 bokstav f) skal den driftsansvarlige som setter ut én eller flere datastrømaktiviteter eller former for 

kontrollvirksomhet som nevnt i nr. 1, gjøre følgende: 

a) Kontrollere kvaliteten på datastrømaktivitetene og kontrollvirksomheten som er satt ut, i samsvar med denne forordningen. 

b) Definere passende krav til resultatene av prosessene som er satt ut, samt metodene som brukes i disse prosessene. 

c) Kontrollere kvaliteten på de resultatene og metodene som er nevnt i bokstav b) i dette nummeret. 

d) Sikre at virksomheten som er satt ut, drives på en slik måte at det reageres på de iboende risikoene og kontrollrisikoene som 

er identifisert i risikovurderingen nevnt i nr. 1. 

8. Den driftsansvarlige skal overvåke effektiviteten i kontrollsystemet, herunder ved å foreta interne gjennomgåelser og ta i 

betraktning miljøkontrollørens oppdagelser under verifiseringen av rapporter i henhold til artikkel 4 nr. 2. 

Dersom den driftsansvarlige konstaterer at kontrollsystemet er ineffektivt eller ikke står i rimelig forhold til de risikoene som er 

identifisert, skal den driftsansvarlige forsøke å forbedre kontrollsystemet og oppdatere planen for overvåkingsmetode eller de 

underliggende skriftlige framgangsmåtene for datastrømaktiviteter, risikovurderinger og kontrollvirksomhet, etter hva som er 

relevant. 

Artikkel 12 

Manglende data 

1. Dersom det av tekniske grunner midlertidig ikke er mulig å bruke den planen for overvåkingsmetode som er godkjent av 

vedkommende myndighet, skal den driftsansvarlige bruke en metode basert på alternative datakilder oppført i planen for 

overvåkingsmetode til å utføre bekreftende kontroller i samsvar med artikkel 10 nr. 5 eller, dersom et slikt alternativ ikke inngår 

i planen for overvåkingsmetode, en alternativ metode som gir størst mulig nøyaktighet i henhold til allmenne datakilder og 

deres hierarki som fastsatt i avsnitt 4 i vedlegg VII, eller et konservativt anslag, inntil vilkårene for bruk av den godkjente 

planen for overvåkingsmetode er gjenopprettet. 

Den driftsansvarlige skal treffe alle nødvendige tiltak for raskt å kunne ta i bruk den godkjente planen for overvåkingsmetode. 

2. Dersom det mangler data knyttet til referansedatarapporten og planen for overvåkingsmetode ikke inneholder alternative 

overvåkingsmetoder eller alternative datakilder for å bekrefte data eller for å erstatte manglende data, skal den driftsansvarlige 

benytte en passende beregningsmetode for et konservativt anslag over erstatningsdata for det respektive tidsrommet og den 

manglende parameteren, særlig på grunnlag av god industriell praksis og ny vitenskapelig og teknisk kunnskap, og skal gi en 

behørig begrunnelse for manglende data og bruken av disse metodene i et vedlegg til referansedatarapporten.  
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3. Dersom et midlertidig avvik fra den godkjente planen for overvåkingsmetode forekommer i samsvar med nr. 1, eller 

dersom data som er relevante for rapporten nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav a) eller artikkel 5 nr. 2, viser seg å mangle, skal den 

driftsansvarlige uten unødig opphold utarbeide en skriftlig framgangsmåte for å unngå denne typen manglende data i framtiden 

og endre planen for overvåkingsmetode i samsvar med artikkel 9 nr. 3. Den driftsansvarlige skal dessuten vurdere hvorvidt og 

hvordan kontrollvirksomheten nevnt i artikkel 11 nr. 3 må oppdateres, og skal i relevante tilfeller endre slik kontrollvirksomhet 

og de relevante skriftlige framgangsmåtene. 

Artikkel 13 

Bruk av elektroniske maler 

Medlemsstatene kan kreve at de driftsansvarlige og kontrollører bruker elektroniske maler eller bestemte filformater for 

framlegging av referansedatarapporter, planer for overvåkingsmetoder og verifiseringsrapporter som nevnt i artikkel 4 nr. 2, og 

for datarapporter for nyinntredere, planer for overvåkingsmetoder og verifiseringsrapporter som nevnt i artikkel 5 nr. 2. 

KAPITTEL III 

Tildelingsregler 

Artikkel 14 

Nasjonale gjennomføringstiltak 

1. Listen i henhold til artikkel 11 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF skal framlegges for Kommisjonen ved hjelp av en elektronisk 

mal levert av Kommisjonen, og den skal identifisere alle produsenter av elektrisk kraft, små anlegg som kan utelukkes fra EU 

ETS i henhold til artikkel 27 og 27a i direktiv 2003/87/EF, og anlegg som vil inngå i EU ETS i henhold til artikkel 24 i nevnte 

direktiv. 

2. Listen nevnt i nr. 1 skal inneholde følgende opplysninger for hvert eksisterende anlegg som søker om vederlagsfri 

tildeling: 

a) En identifikasjon av anlegget og dets grenser ved hjelp av anleggskoden i Den europeiske unions transaksjonslogg (EUTL). 

b) Opplysninger om virksomhet og om rett til vederlagsfri tildeling. 

c) En identifikasjon av hvert delanlegg i et anlegg. 

d) For hvert delanlegg, det årlige virksomhetsnivået og de årlige utslippene hvert år i den relevante referanseperioden. 

e) For hvert delanlegg, opplysninger om hvorvidt det tilhører en sektor eller delsektor som anses å være utsatt for en betydelig 

risiko for karbonlekkasje som fastsatt i samsvar med artikkel 10b nr. 5 i direktiv 2003/87/EF, herunder PRODCOM-koder 

for de framstilte produktene, dersom det er relevant. 

f) For hvert delanlegg, de dataene som rapporteres i samsvar med vedlegg IV. 

3. Ved mottak av listen nevnt i nr. 1 skal Kommisjonen vurdere hvert anleggs oppføring på listen og de tilknyttede dataene 

som er inngitt i samsvar med nr. 2. 

4. Dersom Kommisjonen ikke avviser et anleggs oppføring på denne listen, skal dataene brukes ved beregning av de 

reviderte verdiene for utslippsstandarder som nevnt i artikkel 10a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF. 

5. Medlemsstatene skal fastsette og meddele det foreløpige årlige antallet vederlagsfrie kvoter per anlegg ved hjelp av de 

reviderte verdiene for utslippsstandarder for den relevante tildelingsperioden, som fastsatt i samsvar med artikkel 16 nr. 2–7 og 

artikkel 19–22. 

6. Når det foreløpige antallet årlige vederlagsfrie kvoter for den relevante tildelingsperioden er meddelt, skal Kommisjonen 

bestemme eventuelle faktorer som er fastsatt i henhold til artikkel 10a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF, ved å sammenligne summen 

av det foreløpige årlige antallet vederlagsfrie kvoter til anlegg for hvert år i den relevante tildelingsperioden ved hjelp av de 

faktorene som er fastsatt i vedlegg V til denne forordningen, med det årlige antallet kvoter som beregnes i samsvar med artikkel 

10a nr. 5 og nr. 5a i direktiv 2003/87/EF for anlegg, idet det tas hensyn til den relevante andelen av den årlige samlede mengden 

for EU som helhet, som fastsatt i henhold til artikkel 10 nr. 1 og artikkel 10a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF. Beslutningen skal ta 

hensyn til oppføringer i henhold til artikkel 24 og unntak i henhold til artikkel 27 og 27a i direktiv 2003/87/EF, etter hva som er 

relevant.  
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7. Etter at den faktoren som er fastsatt i henhold til artikkel 10a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF, er bestemt, skal medlemsstatene 

fastsette og framlegge for Kommisjonen det endelige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt for hvert år i den 

relevante tildelingsperioden, i samsvar med artikkel 16 nr. 8. 

8. På anmodning skal hver medlemsstat gjøre de rapportene som er mottatt på grunnlag av artikkel 4 nr. 2, tilgjengelige for 

Kommisjonen. 

Artikkel 15 

Historisk virksomhetsnivå for eksisterende anlegg 

1. Medlemsstatene skal vurdere referansedatarapportene og verifiseringsrapportene som er framlagt i samsvar med artikkel 4 

nr. 2, for å sikre samsvar med kravene i denne forordningen. Dersom det er relevant, skal vedkommende myndighet anmode de 

driftsansvarlige om å korrigere eventuelle avvik eller feil som påvirker fastsettelsen av de historiske virksomhetsnivåene. 

Vedkommende myndighet kan anmode driftsansvarlige om å framlegge flere opplysninger i tillegg til opplysningene og 

dokumentene som kreves i henhold til artikkel 4 nr. 2. 

2. På grunnlag av de vurderte referansedatarapportene og verifiseringsrapportene skal medlemsstatene fastsette historiske 

virksomhetsnivåer for hvert delanlegg og anlegg for den relevante referanseperioden. Medlemsstatene kan beslutte å fastsette 

historiske virksomhetsnivåer bare dersom data i tilknytning til et anlegg er verifisert som tilfredsstillende, eller dersom de er 

overbevist om at manglende data som ligger til grunn for miljøkontrollørens vurdering, skyldes ekstraordinære og uforutsette 

omstendigheter som ikke kunne ha vært unngått selv om alle behørige hensyn hadde vært tatt. 

3. Det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået skal for hvert produkt som det er bestemt en utslippsstandard for som 

nevnt i vedlegg I, vise til det aritmetiske gjennomsnittet av den årlige historiske produksjonen av dette produktet i det berørte 

anlegget i løpet av referanseperioden. 

4. Det varmerelaterte historiske virksomhetsnivået er det aritmetiske gjennomsnittet av den årlige historiske importen av 

målbar varme fra et anlegg som omfattes av EU ETS, og/eller produksjonen av netto målbar varme i referanseperioden, som er 

forbrukt innenfor anleggets grenser ved framstilling av produkter, ved produksjon av annen mekanisk energi enn den som 

brukes til produksjon av elektrisk kraft, til oppvarming eller til kjøling, med unntak av forbruket ved produksjon av elektrisk 

kraft, eller som er eksportert til et anlegg eller en annen enhet som ikke omfattes av EU ETS, med unntak av eksport med sikte 

på produksjon av elektrisk kraft, uttrykt i terajoule per år. 

Det fjernvarmerelaterte historiske virksomhetsnivået er det aritmetiske gjennomsnittet av den årlige historiske importen fra et 

anlegg som omfattes av EU ETS, og/eller produksjon av målbar varme i referanseperioden, som eksporteres for fjernvarme, 

uttrykt i terajoule per år. 

5. Det brenselrelaterte historiske virksomhetsnivået er det aritmetiske gjennomsnittet av det årlige historiske forbruket av 

brensel brukt til produksjon av ikke-målbar varme som forbrukes ved framstilling av produkter, ved produksjon av annen 

mekanisk energi enn den som brukes til produksjon av elektrisk kraft, til oppvarming eller kjøling, med unntak av forbruket ved 

produksjon av elektrisk kraft, herunder sikkerhetsfakling, i referanseperioden, uttrykt i terajoule per år. 

6. For prosessutslipp som oppsto i forbindelse med framstilling av produkter i det aktuelle anlegget i referanseperioden, er 

det prosessrelaterte historiske virksomhetsnivået lik det aritmetiske gjennomsnittet av de årlige historiske prosessutslippene, 

uttrykt i tonn karbondioksidekvivalenter. 

7. I forbindelse med fastsettelse av de aritmetiske gjennomsnittsverdiene nevnt i nr. 3–6 skal bare kalenderår da anlegget har 

vært i drift i minst én dag, tas i betraktning. 

Dersom et delanlegg har vært i drift i mindre enn to kalenderår i den relevante referanseperioden, er de historiske 

virksomhetsnivåene virksomhetsnivået for det første kalenderåret for drift etter start av normal drift ved dette delanlegget. 

Dersom et delanlegg ikke har vært i drift i et kalenderår etter start av normal drift i referanseperioden, skal det historiske 

virksomhetsnivået bestemmes når virksomhetsnivårapporten framlegges etter det første kalenderåret med drift. 

8. Som unntak fra nr. 3 skal medlemsstatene bestemme det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået for produkter som 

utslippsstandarden for produkt nevnt i vedlegg III gjelder for, på grunnlag av det aritmetiske gjennomsnittet av den årlige 

historiske produksjonen i samsvar med formlene angitt i nevnte vedlegg.  
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Artikkel 16 

Tildeling på anleggsnivå for eksisterende anlegg 

1. Dersom den driftsansvarlige for et eksisterende anlegg har inngitt en gyldig søknad om vederlagsfri tildeling i samsvar 

med artikkel 4, skal den berørte medlemsstaten på grunnlag av data som er samlet inn i samsvar med artikkel 14, for hvert år 

beregne antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt fra og med 2021 til det aktuelle anlegget. 

2. I forbindelse med beregningen nevnt i nr. 1 skal medlemsstatene først fastsette det foreløpige årlige antall utslippskvoter 

som skal tildeles vederlagsfritt, for hvert delanlegg separat på følgende måte: 

a) For hvert delanlegg med utslippsstandard for produkt skal det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles 

vederlagsfritt for et gitt år, tilsvare verdien av utslippsstandarden for produkt for den relevante tildelingsperioden som er 

vedtatt i samsvar med artikkel 10a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF, multiplisert med det relevante produktrelaterte historiske 

virksomhetsnivået. 

b) For hvert delanlegg med utslippsstandard for varme skal det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles 

vederlagsfritt for et gitt år, tilsvare verdien av utslippsstandarden for varme for målbar varme, for den relevante 

tildelingsperioden som er vedtatt i samsvar med artikkel 10a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF, multiplisert med det varmerelaterte 

historiske virksomhetsnivået for forbruk eller eksport til anlegg eller andre enheter som ikke omfattes av ETS, av målbar 

varme, med unntak av fjernvarme. 

c) For hvert fjernvarmedelanlegg skal det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt for et gitt år, 

tilsvare verdien av utslippsstandarden for varme for målbar varme, for den relevante tildelingsperioden som er vedtatt i 

samsvar med artikkel 10a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF, multiplisert med det fjernvarmerelaterte historiske virksomhetsnivået. 

d) For hvert delanlegg med utslippsstandard for brensel skal det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles 

vederlagsfritt for et gitt år, tilsvare verdien av denne utslippsstandarden for brensel for den relevante femårsperioden som er 

vedtatt i samsvar med artikkel 10a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF, multiplisert med det relevante produktrelaterte historiske 

virksomhetsnivået for forbrukt brensel. 

e) For hvert delanlegg med prosessutslipp skal det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt for et gitt 

år, tilsvare det prosessrelaterte historiske virksomhetsnivået multiplisert med 0,97. 

Dersom et delanlegg har vært i drift i mindre enn ett kalenderår etter start av normal drift i referanseperioden, skal den 

foreløpige tildelingen for den relevante tildelingsperioden bestemmes etter at det historiske virksomhetsnivået er rapportert. 

3. I forbindelse med artikkel 10b nr. 4 i direktiv 2003/87/EF får faktorene fastsatt i vedlegg VI i denne forordningen 

anvendelse på det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt, fastsatt for hvert delanlegg for det aktuelle 

året i samsvar med nr. 2 i denne artikkelen, dersom prosessene i disse delanleggene tjener sektorer eller delsektorer som anses 

ikke å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje i samsvar med artikkel 10b nr. 5 i direktiv 2003/87/EF. 

Som unntak fra første ledd skal den faktoren som anvendes på fjernvarmedelanlegg, være 0,3. 

4. Dersom prosessene i de delanleggene som er nevnt i nr. 2, tjener sektorer eller delsektorer som anses å være utsatt for en 

betydelig risiko for karbonlekkasje i samsvar med artikkel 10b nr. 5 i direktiv 2003/87/EF, skal den faktoren som brukes,  

være 1. 

5. Det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt til delanlegg som mottok målbar varme fra 

delanlegg som framstiller produkter omfattet av utslippsstandardene for salpetersyre, skal reduseres med det årlige historiske 

forbruket av slik varme i den relevante referanseperioden, multiplisert med verdien av utslippsstandarden for varme for denne 

målbare varmen, for den relevante tildelingsperioden, vedtatt i samsvar med artikkel 10a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF. 

Fra 2026 skal det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt til delanlegg med utslippsstandard for 

produkt for den relevante tildelingsperioden, reduseres med de årlige historiske utslippene knyttet til fakling av røykgass, med 

unntak av sikkerhetsfakling, og som ikke brukes til produksjon av målbar varme, ikke-målbar varme eller elektrisk kraft. 

6. Det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt for hvert anlegg, skal være summen av alle 

delanleggs foreløpige årlige antall utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt, beregnet i samsvar med nr. 2–5.  
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Dersom et anlegg omfatter delanlegg som produserer papirmasse (kortfibret kraftpapirmasse, langfibret kraftpapirmasse, 

termomekanisk papirmasse og mekanisk papirmasse, sulfittpapirmasse eller annen papirmasse som ikke omfattes av noen 

utslippsstandard for produkt) og eksporterer målbar varme til andre teknisk tilknyttede delanlegg, skal det foreløpige antallet 

utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt, uten at det berører det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles 

vederlagsfritt til andre delanlegg ved det aktuelle anlegget, bare ta i betraktning det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som 

tildeles vederlagsfritt, i den grad papirmasseprodukter som er framstilt ved dette delanlegget, bringes i omsetning og ikke 

bearbeides til papir ved samme eller andre teknisk tilknyttede anlegg. 

7. Ved fastsettelse av det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt til hvert anlegg, skal 

medlemsstatene og de driftsansvarlige sikre at utslippene eller virksomhetsnivåene ikke telles dobbelt, og at tildelingen ikke er 

negativ. Særlig dersom et mellomprodukt som omfattes av en utslippsstandard for produkt i samsvar med definisjonen i de 

respektive systemgrensene angitt i vedlegg I, importeres av et anlegg, skal utslippene ikke telles dobbelt ved fastsettelse av det 

foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt til begge berørte anlegg. 

8. Det endelige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt til hvert eksisterende anlegg, unntatt anlegg omfattet 

av artikkel 10a nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, skal være det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt til 

hvert anlegg, fastsatt i samsvar med nr. 6 i denne artikkelen, multiplisert med den faktoren som er fastsatt i samsvar med 

artikkel 14 nr. 6 i denne forordningen. 

For anlegg som omfattes av artikkel 10a nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, og som er berettiget til vederlagsfri tildeling av 

utslippskvoter, skal det endelige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt, tilsvare det foreløpige årlige antallet 

utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt til hvert anlegg, fastsatt i samsvar med nr. 6 i denne artikkelen, justert årlig med den 

lineære faktoren nevnt i artikkel 9 i direktiv 2003/87/EF, ved å bruke det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles 

vederlagsfritt til det berørte anlegget for 2013, som referanse, med unntak av eventuelle år da disse tildelingene justeres på en 

ensartet måte i henhold til artikkel 10a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF. 

Som unntak fra annet ledd skal, for hvert år da den faktoren som er fastsatt i samsvar med artikkel 14 nr. 6, er lavere enn 100 % 

for anlegg som omfattes av artikkel 10a nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, og som er berettiget til vederlagsfri tildeling av 

utslippskvoter, det endelige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt, tilsvare det foreløpige årlige antallet 

utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt til hvert anlegg, fastsatt i samsvar med nr. 6 i denne artikkelen, justert årlig med den 

faktoren som er fastsatt i samsvar med artikkel 14 nr. 6 i denne forordningen. 

9. I forbindelse med beregningene nevnt i nr. 1–8 skal antall kvoter for delanlegg og anlegg uttrykkes som nærmeste heltall. 

Artikkel 17 

Historisk virksomhetsnivå for nyinntredere 

Medlemsstatene skal fastsette historiske virksomhetsnivåer for hver nyinntreder og deres delanlegg som følger: 

a) Det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået skal for hvert produkt som det er bestemt en utslippsstandard for produkt 

for, som nevnt i vedlegg I til denne forordningen eller i henhold til artikkel 24 i direktiv 2003/87/EF, være virksomhets-

nivået i det første kalenderåret etter start av normal drift for produksjon av dette produktet ved det berørte delanlegget. 

b) Det varmerelaterte historiske virksomhetsnivået skal være virksomhetsnivået i det første kalenderåret etter starten av 

normal drift for importen av målbar varme fra et anlegg som omfattes av EU ETS, og/eller produksjonen av netto målbar 

varme som er forbrukt innenfor anleggets grenser ved framstilling av produkter, ved produksjon av annen mekanisk energi 

enn den som brukes til produksjon av elektrisk kraft, til oppvarming eller til kjøling, med unntak av forbruket ved 

produksjon av elektrisk kraft, eller som er eksportert til et anlegg eller en annen enhet som ikke omfattes av EU ETS, med 

unntak av eksport med sikte på produksjon av elektrisk kraft. 

c) Det fjernvarmerelaterte historiske virksomhetsnivået skal være virksomhetsnivået i det første kalenderåret etter starten av 

normal drift for importen fra et anlegg som omfattes av EU ETS, og/eller produksjon av målbar varme, som eksporteres for 

fjernvarme. 

d) Det brenselrelaterte historiske virksomhetsnivået skal være virksomhetsnivået i det første kalenderåret etter starten av 

normal drift for forbruket av brensel brukt til produksjon av ikke-målbar varme, som er forbrukt ved framstilling av 

produkter, ved produksjon av annen mekanisk energi enn den som brukes til produksjon av elektrisk kraft, til oppvarming 

eller til kjøling, med unntak av forbruket ved produksjon av elektrisk kraft, herunder sikkerhetsfakling, ved det berørte 

anlegget.  
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e) Det prosessutslippsrelaterte virksomhetsnivået skal være virksomhetsnivået i det første kalenderåret etter starten av normal 

drift for produksjon av prosessutslipp ved prosessenheten. 

f) Som unntak fra bokstav a) skal det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået for produkter som utslippsstandarden for 

produkt nevnt i vedlegg III gjelder for, være virksomhetsnivået i det første kalenderåret etter starten av normal drift for 

produksjonen av dette produktet ved det berørte delanlegget, fastsatt etter formlene angitt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 18 

Tildeling til nyinntredere 

1. Ved tildeling av vederlagsfrie utslippskvoter til nyinntredere skal medlemsstatene beregne det foreløpige årlige antallet 

utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt fra starten av normal drift ved anlegget, for hvert delanlegg separat på følgende måte: 

a) For hvert delanlegg med utslippsstandard for produkt, delanlegg med utslippsstandard for varme og delanlegg med 

utslippsstandard for brensel skal det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt for et gitt år, tilsvare 

verdien av denne utslippsstandarden for den relevante perioden multiplisert med det relevante historiske virksomhetsnivået. 

b) For hvert delanlegg med prosessutslipp skal det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt for et gitt 

år, tilsvare det prosessrelaterte historiske virksomhetsnivået multiplisert med 0,97. 

Artikkel 16 nr. 3, 4, 5 og 7 får tilsvarende anvendelse på beregningen av det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som 

tildeles vederlagsfritt til nyinntredere. 

2. Det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt for kalenderåret for start av normal drift, skal 

tilsvare den relevante verdien av utslippsstandarder for hvert delanlegg multiplisert med virksomhetsnivået for dette året. 

3. Det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt for hvert anlegg, skal være summen av alle 

delanleggs foreløpige årlige antall utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt, beregnet i samsvar med nr. 1 og 2. Artikkel 16  

nr. 6 annet punktum får anvendelse. 

4. Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen om det foreløpige årlige antallet utslippskvoter per anlegg som 

tildeles vederlagsfritt til nyinntredere. 

Utslippskvoter fra reserven for nyinntredere opprettet i henhold til artikkel 10a nr. 7 i direktiv 2003/87/EF skal tildeles av 

Kommisjonen etter «først til mølla»-prinsippet, fra mottak av denne underretningen. 

Kommisjonen kan avvise det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt til et bestemt anlegg. 

5. Det endelige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt, skal tilsvare det foreløpige årlige antallet 

utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt for hvert anlegg, fastsatt i samsvar med nr. 1–4 i denne artikkelen, justert årlig med 

den lineære faktoren nevnt i artikkel 9 i direktiv 2003/87/EF, ved å bruke det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som 

tildeles vederlagsfritt for det berørte anlegget, som referanse. 

6. I forbindelse med beregningene nevnt i nr. 1–5 skal antall kvoter for delanlegg og anlegg uttrykkes som nærmeste heltall. 

Artikkel 19 

Tildeling for dampkrakking 

Som unntak fra artikkel 16 nr. 2 bokstav a) og artikkel 18 nr. 1 bokstav a) skal det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som 

tildeles vederlagsfritt til et delanlegg med utslippsstandard for produkt knyttet til produksjon av høyverdige kjemikalier 

(heretter kalt «HVK»), tilsvare verdien av utslippsstandarden for produkt for dampkrakking for den relevante tildelingsperioden 

multiplisert med det historiske virksomhetsnivået fastsatt i samsvar med vedlegg III og multiplisert med kvotienten av de 

samlede direkte utslippene, herunder utslipp fra netto importert varme i referanseperioden nevnt i artikkel 15 nr. 2 eller i det 

første kalenderåret etter start av normal drift nevnt i artikkel 17 bokstav a), etter hva som er relevant, beregnet i samsvar med 

artikkel 22 nr. 2 og uttrykt i tonn karbondioksidekvivalenter, og summen av disse samlede direkte utslippene og de relevante 

indirekte utslippene i referanseperioden nevnt i artikkel 15 nr. 2 eller i det første kalenderåret etter start av normal drift nevnt i 
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artikkel 17 bokstav a), etter hva som er relevant, beregnet i samsvar med artikkel 22 nr. 3. Til resultatet av denne beregningen 

tilføyes 1,78 tonn karbondioksid per tonn hydrogen ganger den gjennomsnittlige historiske produksjonen av hydrogen fra 

supplerende råstoffer uttrykt i tonn hydrogen, 0,24 tonn karbondioksid per tonn etylen ganger den gjennomsnittlige historiske 

produksjonen av etylen fra supplerende råstoffer uttrykt i tonn etylen, og 0,16 tonn karbondioksid per tonn HVK ganger 

gjennomsnittet av den historiske produksjonen av andre høyverdige kjemikalier enn hydrogen og etylen fra supplerende 

råstoffer uttrykt i tonn HVK. 

Artikkel 20 

Tildeling for vinylkloridmonomer 

Som unntak fra artikkel 16 nr. 2 bokstav a) og artikkel 18 nr. 1 bokstav a) skal det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som 

tildeles vederlagsfritt til et delanlegg knyttet til produksjonen av vinylkloridmonomer (heretter kalt «VCM»), tilsvare verdien av 

utslippsstandarden for VCM for den relevante tildelingsperioden multiplisert med det historiske virksomhetsnivået for VCM-

produksjon uttrykt i tonn og multiplisert med kvotienten for de direkte utslippene ved produksjon av VCM, herunder utslipp fra 

netto importert varme i referanseperioden nevnt i artikkel 15 nr. 2 eller i det første kalenderåret etter start av normal drift nevnt i 

artikkel 17 bokstav a), etter hva som er relevant, beregnet i samsvar med artikkel 22 nr. 2, uttrykt i tonn karbondioksid-

ekvivalenter, og summen av disse direkte utslippene og de hydrogenrelaterte utslippene ved produksjon av VCM i referanse-

perioden nevnt i artikkel 15 nr. 2 eller i det første kalenderåret etter start av normal drift nevnt i artikkel 17 bokstav a), etter hva 

som er relevant, uttrykt i tonn karbondioksidekvivalenter beregnet på grunnlag av det historiske varmeforbruket fra hydrogen-

forbrenning uttrykt i terajoule ganger verdien av referanseutslippet for varme for den relevante tildelingsperioden. 

Artikkel 21 

Varmestrømmer mellom anlegg 

Dersom et delanlegg med utslippsstandard for produkt omfatter målbar varme importert fra et anlegg eller en annen enhet som 

ikke omfattes av EU ETS, skal det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt for det aktuelle 

delanlegget med utslippsstandard for produkt fastsatt i samsvar med artikkel 16 nr. 2 bokstav a) eller artikkel 18 nr. 1 bokstav 

a), etter hva som er relevant, reduseres med den historiske importen av varme fra et anlegg eller en annen enhet som ikke 

omfattes av EU ETS i det aktuelle året, multiplisert med verdien av utslippsstandarden for varme for målbar varme for den 

relevante tildelingsperioden. 

Artikkel 22 

Utveksling mellom brensel og elektrisk kraft 

1. For hvert delanlegg med utslippsstandard for produkt som tilsvarer en utslippsstandard for produkt som definert i avsnitt 2 

i vedlegg I med hensyn til utveksling mellom brensel og elektrisk kraft, skal det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som 

tildeles vederlagsfritt, tilsvare verdien av den relevante utslippsstandarden for produkt for den relevante tildelingsperioden 

multiplisert med det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået og multiplisert med kvotienten av de samlede direkte 

utslippene, herunder utslipp fra netto importert varme i referanseperioden nevnt i artikkel 15 nr. 2 eller i det første kalenderåret 

etter start av normal drift nevnt i artikkel 17 bokstav a), etter hva som er relevant, beregnet i samsvar med nr. 2 og uttrykt i tonn 

karbondioksidekvivalenter, og summen av disse samlede direkte utslippene og de relevante indirekte utslippene i referanse-

perioden nevnt i artikkel 15 nr. 2 eller i det første kalenderåret etter start av normal drift nevnt i artikkel 17 bokstav a), etter hva 

som er relevant, beregnet i samsvar med nr. 3. 

2. Ved beregningen av utslipp fra netto importert varme skal mengden målbar varme ved produksjon av det aktuelle 

produktet som er importert fra anlegg som omfattes av EU ETS i referanseperioden nevnt i artikkel 15 nr. 2, eller i det første 

kalenderåret etter start av normal drift nevnt i artikkel 17 bokstav a), etter hva som er relevant, multiplisert med verdien av 

utslippsstandarden for varme for den relevante tildelingsperioden. 

3. Ved beregningen av indirekte utslipp viser de relevante indirekte utslippene til det relevante elektrisitetsforbruket som 

angitt i definisjonen av prosesser og utslipp i vedlegg I i referanseperioden nevnt i artikkel 15 nr. 2 eller i det første kalenderåret 

etter start av normal drift nevnt i artikkel 17 bokstav a), etter hva som er relevant, uttrykt i megawattimer, ved produksjon av 

det aktuelle produktet ganger 0,376 tonn karbondioksid per megawattime og uttrykt i tonn karbondioksid.  
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Artikkel 23 

Endringer i tildelingen til et anlegg 

1. De driftsansvarlige skal underrette den berørte vedkommende myndighet om alle endringer knyttet til driften av et anlegg 

som påvirker anleggets tildeling. Medlemsstatene kan fastsette en frist for denne underretningen og kreve at det brukes 

elektroniske maler eller bestemte filformater. 

2. Etter å ha vurdert de relevante opplysningene skal vedkommende myndighet framlegge for Kommisjonen alle relevante 

opplysninger, herunder det reviderte endelige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt til det berørte anlegget. 

Vedkommende myndighet skal framlegge de relevante opplysningene i henhold til første ledd ved hjelp av et elektronisk 

system som drives av Kommisjonen. 

3. Kommisjonen kan avvise det reviderte endelige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt til det berørte 

anlegget. 

4. Kommisjonen skal vedta en beslutning på grunnlag av den mottatte underretningen, underrette den berørte vedkommende 

myndighet og innføre endringene, dersom det er relevant, i EU-registeret opprettet i henhold til artikkel 19 i direktiv 

2003/87/EF og i EUTL som nevnt i artikkel 20 i nevnte direktiv. 

Artikkel 24 

Avkall på vederlagsfri tildeling av kvoter 

1. En driftsansvarlig som har fått vederlagsfrie tildelinger av kvoter, kan gi avkall på disse for alle eller visse delanlegg på 

ethvert tidspunkt i den relevante tildelingsperioden ved å inngi en søknad til vedkommende myndighet. 

2. Etter å ha vurdert de relevante opplysningene skal vedkommende myndighet framlegge for Kommisjonen det reviderte 

endelige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt til det berørte anlegget, som angitt i artikkel 23 nr. 2. 

Den reviderte tildelingen får anvendelse på de kalenderårene som følger etter det året da søknaden nevnt i nr. 1 inngis. 

3. Kommisjonen skal vedta en beslutning om avkallet, og skal følge framgangsmåten nevnt i artikkel 23 nr. 4. 

4. Den driftsansvarlige har ikke rett til å trekke tilbake sin søknad nevnt i nr. 1 i samme tildelingsperiode. 

Artikkel 25 

Fusjoner og delinger 

1. Driftsansvarlige for nye anlegg som er et resultat av en fusjon eller deling, skal framlegge følgende dokumentasjon for 

vedkommende myndighet, etter relevans: 

a) Navn, adresse og kontaktopplysninger til de driftsansvarlige for de tidligere atskilte eller enkeltvise anleggene. 

b) Navn, adresse og kontaktopplysninger til de driftsansvarlige for det nyopprettede anlegget. 

c) En detaljert beskrivelse av grensene for de berørte delene av anlegget, dersom det er relevant. 

d) Tillatelsesidentifikatoren og identifikasjonskoden for det/de nyopprettede anlegget/anleggene i EU-registeret. 

2. Anlegg som er et resultat av fusjoner eller delinger, skal framlegge rapportene nevnt i artikkel 4 nr. 2 for vedkommende 

myndighet. Dersom anleggene var nyinntredere før fusjonen eller delingen, skal de driftsansvarlige rapportere dataene fra 

starten av normal drift til vedkommende myndighet. 

3. Fusjoner eller delinger av anlegg, herunder delinger innenfor samme konsern, skal vurderes av vedkommende myndighet. 

Vedkommende myndighet skal underrette Kommisjonen om endringen av driftsansvarlige. 
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På grunnlag av de dataene som mottas i henhold til nr. 2, skal vedkommende myndighet fastsette de historiske virksomhets-

nivåene i referanseperioden for hvert delanlegg i hvert nyopprettet anlegg etter fusjonen eller delingen. Dersom et delanlegg 

deles i to eller flere delanlegg, skal det historiske virksomhetsnivået og tildelingen til delanleggene etter delingen bygge på de 

historiske virksomhetsnivåene i referanseperioden for de respektive tekniske enhetene i anlegget før delingen. 

4. På grunnlag av de historiske virksomhetsnivåene etter fusjoner eller delinger skal vederlagsfri tildeling av kvoter til 

anlegg etter fusjoner eller delinger tilsvare til den endelige mengden av vederlagsfrie tildelinger før fusjoner eller delinger. 

5. Kommisjonen skal gjennomgå hver tildeling av kvoter til anlegg etter fusjoner eller delinger, og skal oversende 

resultatene av denne vurderingen til vedkommende myndighet. 

Artikkel 26 

Opphør av driften ved et anlegg 

1. Driften ved et anlegg anses å ha opphørt dersom et av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den relevante utslippstillatelsen for klimagasser er blitt trukket tilbake, herunder dersom anlegget ikke lenger oppfyller 

terskelverdiene for virksomheter oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF. 

b) Anlegget er ikke lenger i drift, og det er teknisk umulig å gjenoppta driften. 

2. Dersom driften ved et anlegg har opphørt, skal den berørte medlemsstaten ikke utstede utslippstillatelser til det fra og med 

året etter at driften opphørte. 

3. Medlemsstatene kan midlertidig stanse utstedelsen av utslippskvoter til anlegg som har innstilt driften, så lenge det ikke er 

godtgjort at anleggene vil gjenoppta driften. 

KAPITTEL IV 

Sluttbestemmelser 

Artikkel 27 

Oppheving av beslutning 2011/278/EU 

Beslutning 2011/278/EU oppheves med virkning fra 1. januar 2021. Den får imidlertid fortsatt anvendelse på tildelinger som 

gjelder perioden før 1. januar 2021. 

Artikkel 28 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft 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 19. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG I 

Utslippsstandarder 

1. Definisjonen av utslippsstandarder for produkt og systemgrenser uten at det er tatt hensyn til utveksling mellom brensel og 

elektrisk kraft 

Utslippsstandard for 

produkt 
Definisjon av produkter som omfattes 

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes 

(systemgrenser) 

Utgangspunkt for 

fastsettelse av årlig 

reduksjonssats for 

oppdatering av verdi 

for utslippsstandard 

(kvoter/tonn) 

Koks Koksovnkoks (framstilt ved karbonisering av 

forkoksingskull ved høy temperatur) eller 

gassverkskoks (biprodukt fra gassverk) 

uttrykt i tonn tørr koks, fastsatt ved 

koksovnens eller gassverkets uttakssted. 

Koks av brunkull omfattes ikke av denne 

utslippsstandarden. Forkoksing i raffinerier 

omfattes ikke, men omfattes av CWT-

metoden for raffinerier. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til prosessenhetens koksovner, 

H2S/NH3-forbrenning, forvarming av kull 

(defreezing), koksgassekstraktor, avsvovlings-

enhet, destillasjonsenhet, dampgenerator, 

trykkregulering i batterier, biologisk 

vannbehandling, forskjellig oppvarming av 

biprodukter og hydrogenseparator, omfattes. 

Rensing av koksovngass omfattes. 

0,286 

Sintret malm Agglomerert jernholdig produkt som 

inneholder småpartikler av jernmalm, 

flussmidler og jernholdige resirkulerings-

materialer, og som har slike kjemiske og 

fysiske egenskaper, blant annet alkalinitet, 

mekanisk motstandsevne og permeabilitet at 

det tilfører jern og nødvendige fluss-

materialer til jernmalmreduksjonsprosesser. 

Uttrykt i tonn sintret malm som forlater 

sintringsanlegget. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til prosessenhetene sintret spenntau, 

antenning, bearbeiding av utgangsmateriale, 

varmsikting, sinterkjøling, kaldsikting og 

dampgenerering, omfattes. 

0,171 

Flytende råjern Flytende jern mettet med karbon for videre 

bearbeiding, ansett som et produkt fra 

masovner, og uttrykt i tonn flytende jern ved 

masovnens uttakssted. Lignende produkter 

som f.eks. ferrolegeringer omfattes ikke av 

denne utslippsstandarden for produkt. Rester 

og biprodukter skal ikke anses som en del av 

produktet. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til prosessenhetene masovn, bearbei-

dingsenheter for flytende råjern, masovns-

blåsere, varmeapparater til masovner, 

konvertere, sekundær metallurgi, vakuum-

avgassing, støpeanlegg (herunder over-

skjæring), slaggbehandling, lasttilberedning, 

behandling av masovngass, støvavskilling, 

forvarming av skrap, tørking av pulverisert 

kull før injisering (PCI), forvarming av 

beholdere, førvarming av støpeblokker, 

framstilling av trykkluft, behandling av støv 

(brikettering), behandling av slam 

(brikettering), dampinjeksjon i masovn, 

dampgenerator, kjøling av konvertergass med 

mer, omfattes. 

1,328 
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Utslippsstandard for 

produkt 
Definisjon av produkter som omfattes 

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes 

(systemgrenser) 

Utgangspunkt for 

fastsettelse av årlig 

reduksjonssats for 

oppdatering av verdi 

for utslippsstandard 

(kvoter/tonn) 

Anode som er 

varmebehandlet på 

forhånd 

Anoder til elektrolyse av aluminium som 

består av petroleumskoks, bek og normalt 

resirkulerte anoder, og som formes slik at de 

er spesialtilpasset til et bestemt smelteverk og 

varmebehandles i Prebake-ovner til en 

temperatur på ca. 1 150 °C. Söderberg-

anoder omfattes ikke av denne utslipps-

standarden for produkt. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjon av anoder som er 

varmebehandlet på forhånd, omfattes. 

0,324 

Aluminium Ubearbeidet ulegert flytende aluminium fra 

elektrolyse. Uttrykt i tonn målt mellom 

elektrolysetrinnet og varmholdingsovnen i 

støpehallen, før legeringer og sekundæralu-

minium tilsettes. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjonstrinnet elektrolyse, 

omfattes. Utslipp fra varmholdingsovner og 

støping, og utslipp knyttet til anode-

produksjoner er unntatt. 

1,514 

Grå sementklinker Grå sementklinker som produsert klinker-

mengde i alt. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjon av grå sementklinker, 

omfattes. 

0,766 

Hvit sementklinker Hvit sementklinker til bruk som viktigste 

bindemiddel ved framstilling av materialer 

som fugemidler, flislim, isolasjonsmaterialer, 

forankringsmørtel, industrigulvmørtel,  

ferdigblandet puss, reparasjonsmørtel og 

vanntette overflatelag med største gjennom-

snittlig innhold av Fe2O3 på 0,4 masseprosent, 

Cr2O3 på 0,003 masseprosent og Mn2O3 på 

0,03 masseprosent. Uttrykt i tonn hvite 

sementklinker (som 100 % klinker). 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjon av hvit sementklinker, 

omfattes. 

0,987 

Kalk Ulesket kalk: kalsiumoksid (CaO) produsert 

ved avkarbonisering av kalkstein (CaCO3). 

Uttrykt i tonn «standard, ren» definert som 

kalk med et innhold av fritt CaO på 94,5 %. 

Kalk som produseres og forbrukes ved 

samme anlegg for rensingsprosesser, 

omfattes ikke av denne utslippsstandarden 

for produkt. Den interne kalkproduksjonen i 

papirmassesektoren omfattes allerede av de 

respektive utslippsstandardene for 

papirmasse og er derfor ikke berettiget til 

ytterligere tildeling på grunnlag av 

utslippsstandarden for kalk. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjon av kalk, omfattes. 

0,954 

Dolomittkalk Dolomittkalk eller kalsinert dolomitt som en 

blanding av kalsium- og magnesiumoksider 

produsert ved avkarbonisering av dolomitt 

(CaCO3 · MgCO3) med et restinnhold av CO2 

på over 0,25 %, et innhold av fritt MgO på 

mellom 25 % og 40 % og en bulktetthet i det 

kommersielle produktet på under 3,05 g/cm3. 

Dolomittkalk skal uttrykkes som «standard, 

ren dolomittkalk»-kvalitet med et fritt 

innhold av CaO på 57,4 % og fritt innhold av 

MgO på 38,0 %. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjon av dolomittkalk, 

omfattes, særlig klargjøring av brensel, 

røsting/sintring og behandling av røykgass. 

1,072 
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Sintret 

dolomittkalk 

Blanding av kalsium- og magnesiumoksider 

brukt utelukkende til produksjon av ildfast 

stein og andre ildfaste produkter som har en 

minste bulktetthet på 3,05 g/cm3. Uttrykt i 

tonn salgbar sintret dolomittkalk. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjon av sintret dolomittkalk, 

omfattes. 

1,449 

Floatglass Floatglass/mattglass/speilglass (som tonn 

glass tatt ut fra kjølekanalen). 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjonstrinnene smelting, 

raffinering, arbeidskammer, bad og 

kjølekanal, omfattes. Verksteder for slutt-

bearbeiding som kan skilles fysisk fra den 

forutgående prosessen, f.eks. offline-belegg, 

laminering og herding, omfattes ikke. 

0,453 

Flasker og glass av 

fargeløst glass 

Flasker av fargeløst glass med en nominell 

kapasitet på < 2,5 liter, produsert i en ovn der 

det ikke med hensikt tilsettes farge, til 

drikker og næringsmidler (unntatt flasker 

med overtrekk av lær eller kunstlær, 

tåteflasker) unntatt ekstrahvite flintglass-

produkter med et jernoksidinnhold på mindre 

enn 0,03 % uttrykt som Fe2O3 og farge-

koordinater innenfor intervallene L fra 100 til 

87, a fra 0 til –5 og b fra 0 til 3 (ved hjelp av 

CIELAB som Commission Internationale 

d’éclairage går inn for), uttrykt i tonn 

emballert produkt. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjonstrinnene material-

håndtering, smelting, formgivning, 

etterfølgende bearbeiding, emballering og 

tilhørende prosesser, omfattes. 

0,382 

Flasker og glass av 

farget glass 

Flasker av farget glass med en nominell 

kapasitet på < 2,5 liter, til drikker og 

næringsmidler (unntatt flasker med overtrekk 

av lær eller kunstlær, tåteflasker), som ikke 

oppfyller definisjonen av utslippsstandarden 

for produkt når det gjelder flasker og glass av 

fargeløst glass, uttrykt i tonn emballert 

produkt. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjonstrinnene material-

håndtering, smelting, formgivning, etter-

følgende bearbeiding, emballering og 

tilhørende prosesser, omfattes. 

0,306 

Produkter av 

endeløse 

glassfibrer 

Smeltet glass til framstilling av endeløse 

glassfibrer, det vil si avkuttede fibrer, 

forgarn, garn, stapelfiber og matter, uttrykt i 

tonn smeltet glass som tas ut av forherden, 

beregnet ut fra den mengden råstoff som 

mates inn i ovnen etter fradrag av flyktige 

gassutslipp. 

Mineralullprodukter til varme-, lyd- og 

brannisolasjon omfattes ikke av denne 

utslippsstandarden for produkt. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjonsprosessene smelting av 

glass i ovner og raffinering av glass i 

forherden, omfattes, særlig direkte CO2-

utslipp knyttet til disse prosessutslippene av 

CO2 som følge av avkarbonisering av 

glassmineralråstoff under smelteprosessen. 

Etterfølgende prosesser for å omdanne 

fibrene til salgbare produkter omfattes ikke 

av denne utslippsstandarden for produkt. 

Tilleggsprosesser som materialhåndtering 

anses som allmennyttige og ligger utenfor 

systemgrensene. 

0,406 
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Fasadestein Fasadestein med en tetthet på > 1 000 kg/m3 

som brukes til murverk basert på EN 771-1, 

unntatt belegningsstein, klinker og blådempet 

fasadestein. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjonsprosessene bearbeiding 

av råstoff, blanding av komponenter, 

formgivning, tørking, brenning og slutt-

behandling av produkt og rengjøring av 

røykgass, omfattes. 

0,139 

Belegningsstein Teglstein i alle farger, som brukes til 

belegning i samsvar med EN 1344. Uttrykt i 

tonn belegningsstein som netto salgbart 

produkt. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjonsprosessene bearbeiding 

av råstoff, blanding av komponenter, 

formgivning, tørking, brenning og slutt-

behandling av produkt og rengjøring av 

røykgass, omfattes. 

0,192 

Takstein Takstein av tegl som definert i EN 

1304:2005, unntatt blådempet takstein og 

tilbehør. Uttrykt i tonn salgbare takstein. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjonsprosessene bearbeiding 

av råstoff, blanding av komponenter, form-

givning, tørking, brenning og sluttbehandling 

av produkt og rengjøring av røykgass, 

omfattes. 

0,144 

Spraytørket pulver Spraytørket pulver til produksjon av 

tørrpressede vegg- og gulvfliser. Uttrykt i 

tonn produsert pulver. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjon av spraytørket pulver, 

omfattes. 

0,076 

Gips Gipsprodukter som består av kalsinert 

gipsstein eller kalsiumsulfat (herunder til 

bruk ved bygging, til bestrykning av vevde 

stoffer eller papir, til bruk i tannpleie, til bruk 

i markforbedring), uttrykt i tonn kalsium-

sulfathemihydrat (salgbar produksjon). 

Alfagips, gips som bearbeides videre til 

gipsplater, og produksjon av mellom-

produktet tørket sekundær gipsstein omfattes 

ikke av denne utslippsstandarden for produkt. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjonstrinnene maling, 

tørking og kalsinering, omfattes. 

0,048 

Tørket sekundær 

gipsstein 

Tørket sekundær gipsstein (syntetisk 

gipsstein produsert som resirkulert biprodukt 

fra kraftindustrien eller resirkulert materiale 

fra avfall fra bygge- og rivingsarbeid) uttrykt 

i tonn produkt. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til tørking av sekundær gipsstein, 

omfattes. 

0,017 



Nr. 9/526 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.2.2021 

 

 

Utslippsstandard for 

produkt 
Definisjon av produkter som omfattes 

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes 

(systemgrenser) 

Utgangspunkt for 

fastsettelse av årlig 

reduksjonssats for 

oppdatering av verdi 

for utslippsstandard 

(kvoter/tonn) 

Kortfibret 

kraftpapirmasse 

Kortfibret kraftpapirmasse er tremasse som 

framstilles ved en kjemisk sulfatprosess med 

koking av lut, som karakteriseres ved en 

fiberlengde på 1–1,5 mm, og som hoved-

sakelig brukes til produkter som krever en 

bestemt glatthet og fylde, som mykt papir og 

trykkpapir, uttrykt som netto salgbar 

produksjon i tonn lufttørket masse, målt ved 

slutten av produksjonsprosessen. Med tonn 

lufttørket masse menes 90 % tørrstoffinnhold 

for papirmasse. 

Alle prosesser som inngår i produksjon av 

papirmasse (særlig papirfabrikk, cellulose-

koker, tørkeseksjon og kalkovn og tilhørende 

energiomdanningsenheter (kjele/kraftvarme-

produksjon), omfattes. Annen virksomhet på 

anlegget som ikke inngår i denne prosessen, 

for eksempel saging, treforedling, produksjon 

av kjemikalier for salg, avfallsbehandling 

(behandling av avfall på i stedet for utenfor 

anlegget (tørking, pelletering, forbrenning, 

deponering)), produksjon av PCC (utfelt 

kalsiumkarbonat), behandling av illeluktende 

gasser og fjernvarme, omfattes ikke. 

0,12 

Langfibret 

kraftpapirmasse 

Langfibret kraftpapirmasse er tremasse som 

framstilles ved en kjemisk sulfatprosess med 

koking av lut, som karakteriseres ved en 

fiberlengde på 3–3,5 mm, herunder bleket og 

ubleket masse, uttrykt som netto salgbar 

produksjon i tonn lufttørket masse, målt ved 

slutten av produksjonsprosessen. Med tonn 

lufttørket masse menes 90 % tørrstoffinnhold 

for papirmasse. 

Alle prosesser som inngår i produksjon av 

papirmasse (særlig papirfabrikk, cellulose-

koker, tørkeseksjon og kalkovn og tilhørende 

energiomdanningsenheter (kjele/kraftvarme-

produksjon), omfattes. Annen virksomhet på 

anlegget som ikke inngår i denne prosessen, 

for eksempel saging, treforedling, produksjon 

av kjemikalier for salg, avfallsbehandling 

(behandling av avfall på i stedet for utenfor 

anlegget (tørking, pelletering, forbrenning, 

deponering)), produksjon av PCC (utfelt 

kalsiumkarbonat), behandling av illeluktende 

gasser og fjernvarme, omfattes ikke. 

0,06 

Sulfittpapirmasse, 

termomekanisk 

papirmasse og 

mekanisk 

papirmasse 

Sulfittpapirmasse produsert ved en bestemt 

masseprosess, for eksempel papirmasse 

produsert ved koking av treflis i et trykkar i 

en bisulfittløsning, uttrykt som netto salgbar 

produksjon i tonn lufttørket masse, målt ved 

slutten av produksjonsprosessen. Med tonn 

lufttørket masse menes 90 % tørrstoffinnhold 

for papirmasse. Sulfittpapirmasse kan være 

bleket eller ubleket. 

Mekanisk papirmasse i forskjellige kvaliteter: 

TMP (termomekanisk papirmasse) og 

slipmasse uttrykt som netto salgbar 

produksjon i tonn lufttørket masse, målt ved 

slutten av produksjonsprosessen. Med tonn 

lufttørket masse menes 90 % tørrstoffinnhold 

for papirmasse. Mekanisk papirmasse kan 

være bleket eller ubleket. 

Alle prosesser som inngår i produksjon av 

papirmasse (særlig papirfabrikk, cellulose-

koker, tørkeseksjon og kalkovn og tilhørende 

energiomdanningsenheter (kjele/kraftvarme-

produksjon), omfattes. Annen virksomhet på 

anlegget som ikke inngår i denne prosessen, 

for eksempel saging, treforedling, produksjon 

av kjemikalier for salg, avfallsbehandling 

(behandling av avfall på i stedet for utenfor 

anlegget (tørking, pelletering, forbrenning, 

deponering)), produksjon av PCC (utfelt 

kalsiumkarbonat), behandling av illeluktende 

gasser og fjernvarme, omfattes ikke. 

0,02 
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 Denne undergruppen omfatter ikke de mindre 

undergruppene halvkjemisk papirmasse, 

CTMP – kjemisk/termomekanisk papirmasse 

og silkemasse. 

  

Gjenvunnet 

papirmasse 

Masse av fibrer fra gjenvunnet papir eller 

kartong (avfall og skrap) eller fra annet 

fiberholdig cellulosemateriale uttrykt som 

salgbar produksjon i tonn lufttørket masse 

målt ved slutten av produksjonsprosessen. 

Med tonn lufttørket masse menes 90 % 

tørrstoffinnhold for papirmasse. 

Ved papirmasseproduksjon er produksjonen 

definert som den samlede papirmassen som 

er produsert, herunder både for intern 

levering til en papirfabrikk og kommersiell 

papirmasse. 

Alle prosesser som inngår i produksjonen av 

papirmasse fra gjenvunnet papir og 

tilhørende energiomdanningsenheter (kjele/ 

kraftvarmeproduksjon), omfattes. Annen 

virksomhet på anlegget som ikke inngår i 

denne prosessen, for eksempel saging, 

treforedling, produksjon av kjemikalier for 

salg, avfallsbehandling (behandling av avfall 

på i stedet for utenfor anlegget (tørking, 

pelletering, forbrenning, deponering)), 

produksjon av PCC (utfelt kalsiumkarbonat), 

behandling av illeluktende gasser og 

fjernvarme, omfattes ikke. 

0,039 

Avispapir Særlig papirkvalitet (i ruller eller som ark) 

uttrykt som netto salgbar produksjon i tonn 

lufttørket masse, definert som papir med 6 % 

vanninnhold. 

Alle prosesser som inngår i papir-

produksjonen (særlig papir- eller kartong-

maskin og tilhørende energiomdannings-

enheter (kjele/kraftvarmeproduksjon) og 

direkte bruk av prosessbrensel), omfattes. 

Annen virksomhet på anlegget som ikke 

inngår i denne prosessen, for eksempel 

saging, treforedling, produksjon av 

kjemikalier for salg, avfallsbehandling 

(behandling av avfall på i stedet for utenfor 

anlegget (tørking, pelletering, forbrenning, 

deponering)), produksjon av PCC (utfelt 

kalsiumkarbonat), behandling av illeluktende 

gasser og fjernvarme, omfattes ikke. 

0,298 

Ubestrøket fint 

papir 

Ubestrøket fint papir, som omfatter både 

ubestrøket mekanisk og ubestrøket trefritt 

papir, uttrykt som netto salgbar produksjon i 

tonn lufttørket masse, definert som papir med 

6 % vanninnhold. 

1. Ubestrøket trefritt papir omfatter papir 

som er egnet til trykking eller andre 

grafiske formål, framstilt av forskjellige 

typer hovedsakelig nye fibrer, med 

varierende innhold av mineralske 

fyllstoffer og etterbehandlet ved en rekke 

forskjellige prosesser. 

2. Ubestrøket mekanisk papir omfatter de 

særlige papirkvalitetene som framstilles 

av mekanisk papirmasse, og som brukes 

som emballasje eller til grafiske formål 

eller magasiner. 

Alle prosesser som inngår i papir-

produksjonen (særlig papir- eller kartong-

maskin og tilhørende energiomdannings-

enheter (kjele/kraftvarmeproduksjon) og 

direkte bruk av prosessbrensel), omfattes. 

Annen virksomhet på anlegget som ikke 

inngår i denne prosessen, for eksempel 

saging, treforedling, produksjon av 

kjemikalier for salg, avfallsbehandling 

(behandling av avfall på i stedet for utenfor 

anlegget (tørking, pelletering, forbrenning, 

deponering)), produksjon av PCC (utfelt 

kalsiumkarbonat), behandling av illeluktende 

gasser og fjernvarme, omfattes ikke. 

0,318 
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Bestrøket fint 

papir 

Bestrøket fint papir, som omfatter både 

bestrøket mekanisk og bestrøket trefritt papir, 

uttrykt som netto salgbar produksjon i tonn 

lufttørket masse, definert som papir med 6 % 

vanninnhold. 

Alle prosesser som inngår i papir-

produksjonen (særlig papir- eller kartong-

maskin og tilhørende energiomdannings-

enheter (kjele/kraftvarmeproduksjon) og 

direkte bruk av prosessbrensel), omfattes. 

Annen virksomhet på anlegget som ikke 

inngår i denne prosessen, for eksempel 

saging, treforedling, produksjon av 

kjemikalier for salg, avfallsbehandling 

(behandling av avfall på i stedet for utenfor 

anlegget (tørking, pelletering, forbrenning, 

deponering)), produksjon av PCC (utfelt 

kalsiumkarbonat), behandling av illeluktende 

gasser og fjernvarme, omfattes ikke. 

0,318 

Mykt papir Mykt papir omfatter mange typer mykt papir 

og rengjøringspapir til bruk i husholdninger, 

handel eller industri, for eksempel 

toalettpapir og ansiktsservietter, kjøkken-

ruller, papirhåndklær og rengjøringsruller, 

produksjon av bleier, sanitærbind osv. 

Varmluftstørket masse (TAD – Through Air 

Dried) inngår ikke i denne gruppen. Uttrykt 

som netto salgbar produksjon i tonn på 

maskinrull i tonn lufttørket masse, definert 

som papir med 6 % vanninnhold. 

Alle prosesser som inngår i papir-

produksjonen (særlig papir- eller kartong-

maskin og tilhørende energiomdannings-

enheter (kjele/kraftvarmeproduksjon) og 

direkte bruk av prosessbrensel), omfattes. 

Annen virksomhet på anlegget som ikke 

inngår i denne prosessen, for eksempel 

saging, treforedling, produksjon av 

kjemikalier for salg, avfallsbehandling 

(behandling av avfall på i stedet for utenfor 

anlegget (tørking, pelletering, forbrenning, 

deponering)), produksjon av PCC (utfelt 

kalsiumkarbonat), behandling av illeluktende 

gasser og fjernvarme, omfattes ikke. 

Omdanning fra maskinrullvekt til ferdig 

produkt inngår ikke i denne utslipps-

standarden for produkt. 

0,334 

Dekkartong og 

bølgeprofiler 

Dekkartong og bølgeprofiler uttrykt som 

netto salgbar produksjon i tonn lufttørket 

masse, definert som papir med 6 % 

vanninnhold. 

1. Dekkartong omfatter typer av papp som 

oppfyller bestemte krav vedtatt av 

emballasjeindustrien for å kunne brukes 

som ytre sjikt for bølgepapp som brukes 

til framstilling av transportkasser. 

Alle prosesser som inngår i papir-

produksjonen (særlig papir- eller kartong-

maskin og tilhørende energiomdannings-

enheter (kjele/kraftvarmeproduksjon) og 

direkte bruk av prosessbrensel), omfattes. 

Annen virksomhet på anlegget som ikke 

inngår i denne prosessen, for eksempel 

saging, treforedling, produksjon av 

kjemikalier for salg, avfallsbehandling 

(behandling av avfall på i stedet for utenfor 

anlegget (tørking, pelletering, forbrenning, 

deponering)), produksjon av PCC (utfelt 

kalsiumkarbonat), behandling av illeluktende 

gasser og fjernvarme, omfattes ikke. 

0,248 
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 2. Bølgeprofiler betegner den midterste 

delen av transportkasser av bølgepapp, 

som er kledt med dekkartong («testliner»/ 

«kraftliner») på begge sider. Bølge-

profiler omfatter hovedsakelig papir av 

resirkulert fiber, men denne gruppen 

omfatter også papp som er laget av 

kjemisk og halvkjemisk papirmasse. 

Kraftliner omfattes ikke av denne 

utslippsstandarden for produkt. 

  

Ubestrøket kartong Forskjellige ubestrøkne produkter (uttrykt 

som netto salgbar produksjon i tonn lufttørket 

masse, definert som papir med 6 % 

vanninnhold) med ett eller flere sjikt. 

Ubestrøket kartong brukes hovedsakelig som 

emballasje der de viktigste egenskapene er 

styrke og stivhet, og der de kommersielle 

aspektene som formidling av opplysninger er 

av underordnet betydning. Kartong lages av 

nye og/eller gjenvunne fibrer, og har gode 

egenskaper med hensyn til falsing, stivhet og 

drenering. Kartong brukes hovedsakelig som 

emballasje til forbrukerprodukter som fryste 

næringsmidler, kosmetikk og væske-

beholdere; går også under betegnelser som 

homogen papp, falsekartong, bretteeske-

kartong, maskinkartong mm. 

Alle prosesser som inngår i papir-

produksjonen (særlig papir- eller kartong-

maskin og tilhørende energiomdannings-

enheter (kjele/kraftvarmeproduksjon) og 

direkte bruk av prosessbrensel), omfattes. 

Annen virksomhet på anlegget som ikke 

inngår i denne prosessen, for eksempel 

saging, treforedling, produksjon av 

kjemikalier for salg, avfallsbehandling 

(behandling av avfall på i stedet for utenfor 

anlegget (tørking, pelletering, forbrenning, 

deponering)), produksjon av PCC (utfelt 

kalsiumkarbonat), behandling av illeluktende 

gasser og fjernvarme, omfattes ikke. 

0,237 

Bestrøket kartong Denne utslippsstandarden omfatter en lang 

rekke bestrøkne produkter (uttrykt som netto 

salgbar produksjon i tonn lufttørket masse, 

definert som papir med 6 % vanninnhold) 

med ett eller flere sjikt. Bestrøket kartong 

brukes hovedsakelig til kommersielle formål, 

der det er behov for å formidle kommersielle 

opplysninger som er trykt på emballasjen, fra 

butikkhyllen innen varegruppene nærings-

midler, legemidler, kosmetikk mm. Kartong 

lages av nye og/eller gjenvunne fibrer, og har 

gode egenskaper med hensyn til falsing, 

stivhet og drenering. Kartong brukes 

hovedsakelig som emballasje til forbruker-

produkter som fryste næringsmidler, 

kosmetikk og væskebeholdere; går også 

under betegnelser som homogen papp, 

falsekartong, bretteeskekartong, maskin-

kartong mm. 

Alle prosesser som inngår i papir-

produksjonen (særlig papir- eller kartong-

maskin og tilhørende energiomdannings-

enheter (kjele/kraftvarmeproduksjon) og 

direkte bruk av prosessbrensel), omfattes. 

Annen virksomhet på anlegget som ikke 

inngår i denne prosessen, for eksempel 

saging, treforedling, produksjon av 

kjemikalier for salg, avfallsbehandling 

(behandling av avfall på i stedet for utenfor 

anlegget (tørking, pelletering, forbrenning, 

deponering)), produksjon av PCC (utfelt 

kalsiumkarbonat), behandling av illeluktende 

gasser og fjernvarme, omfattes ikke. 

0,273 

Salpetersyre Salpetersyre (HNO3), skal registreres som 

tonn HNO3 (100 % renhet). 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til framstilling av produktet det er 

bestemt en utslippsstandard for, samt N2O-

destruering, omfattes, bortsett fra produksjon 

av ammoniakk. 

0,302 
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Utslippsstandard for 

produkt 
Definisjon av produkter som omfattes 

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes 

(systemgrenser) 

Utgangspunkt for 

fastsettelse av årlig 

reduksjonssats for 

oppdatering av verdi 

for utslippsstandard 

(kvoter/tonn) 

Adipinsyre Adipinsyre skal registreres som tonn tørr, 

renset adipinsyre som er lagret i siloer eller 

pakket i (store) sekker. Salter og estere av 

adipinsyre omfattes ikke av denne utslipps-

standarden for produkt. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til framstilling av produktet det er 

bestemt en utslippsstandard for, samt N2O-

destruering, omfattes. 

2,79 

Vinylkloridmono

mer (VCM) 

Vinylklorid (kloretylen). Uttrykt i tonn 

vinylklorid (salgbart produkt, 100 % renhet). 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjonstrinnene klorering, 

oksyklorering og EDC-krakking til VCM, 

omfattes. 

Direkte klorering viser til klorering av etylen. 

Oksyklorering viser til klorering av etylen 

med hydrogenklorid (HCl) og oksygen. 

Forbrenning av klorerte hydrokarboner i 

ventilasjonsgasser fra EDC/VCM-produksjon 

omfattes av utslippsstandarden. Produksjon 

av oksygen og trykkluft som brukes som 

råstoffer i VCM-produksjon, er unntatt fra 

utslippsstandarden. 

0,204 

Fenol/aceton Summen av fenol, aceton og biproduktet 

alfametylstyren som samlet produksjon, 

uttrykt i tonn salgbart produkt, 100 % renhet. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjon av fenol og aceton, 

omfattes, særlig komprimering av luft, 

hydroperoksidering, gjenvinning av kumen 

fra anvendt luft, konsentrasjon og spalting, 

fraksjonering og rensing av produksjonen, 

krakking av tjære, gjenvinning og rensing av 

acetofenon, gjenvinning av alfametylstyren 

(AMS) til eksport, hydrogenering av AMS til 

resirkulering innenfor systemgrensene, første 

rensing av spillvann (første spillvanns-

stripper), produksjon av kjølevann (f.eks. 

kjøletårn), bruk av kjølevann (sirkulasjons-

pumper), avbrenningsfakler og forbrennings-

anlegg (også fysisk plassert utenfor system-

grensene) samt forbruk av supplerende 

brensel. 

0,266 

S-PVC Polyvinylklorid, ikke blandet med andre 

stoffer som inneholder PVC-partikler med en 

gjennomsnittsstørrelse på mellom 50 og 

200 μm. Uttrykt i tonn S-PVC (salgbart 

produkt, 100 % renhet). 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjon av S-PVC, omfattes, 

unntatt produksjon av VCM. 

0,085 

E-PVC Polyvinylklorid, ikke blandet med andre 

stoffer som inneholder PVC-partikler med en 

gjennomsnittsstørrelse på mellom 0,1 og 

3 μm. Uttrykt i tonn E-PVC (salgbart 

produkt, 100 % renhet). 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjon av E-PVC, omfattes, 

unntatt produksjon av VCM. 

0,238 
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Utslippsstandard for 

produkt 
Definisjon av produkter som omfattes 

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes 

(systemgrenser) 

Utgangspunkt for 

fastsettelse av årlig 

reduksjonssats for 

oppdatering av verdi 

for utslippsstandard 

(kvoter/tonn) 

Natriumkarbonat Dinatriumkarbonat, uttrykt i tonn 

natriumkarbonat som samlet brutto 

produksjon, unntatt natriumkarbonat med 

høy tetthet, som oppstår som biprodukt ved 

produksjon av kaprolaktam. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til prosessenhetene rensing av 

saltlake, kalsinering av kalkstein og 

produksjon av kalkmelk, absorpsjon av 

ammoniakk, utfelling av NaHCO3, filtrering 

eller separering av NaHCO3-krystaller fra 

morlut, nedbryting av NaHCO3 til Na2CO3, 

gjenvinning av ammoniakk og fortetting eller 

produksjon av natriumkarbonat med høy 

tetthet, omfattes. 

0,843 

Dersom ingen annen referanse er gitt, viser alle utslippsstandarder for produkt til ett tonn framstilt produkt, uttrykt som salgbar 

(netto) produksjon, og til 100 % renhet for det aktuelle stoffet. 

Alle definisjoner av prosesser og utslipp som omfattes (systemgrenser), omfatter avbrenningsfakler der slike forekommer. 

2. Definisjon av utslippsstandarder for produkt og systemgrenser der det er tatt hensyn til utveksling mellom brensel og 

elektrisk kraft 

Utslippsstandard for 

produkt 
Definisjon av produkter som omfattes 

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes 

(systemgrenser) 

Utgangspunkt for 

fastsettelse av årlig 

reduksjonssats for 

oppdatering av verdi 

for utslippsstandard 

(kvoter/tonn) 

Raffineriprodukter Blanding av raffineriprodukter med mer enn 

40 % lette produkter (motorbensin, herunder 

flybensin, jetdrivstoff av bensintypen, andre 

lette råoljer / lette stoffblandinger, parafin, 

herunder jetdrivstoff av parafintype, 

gassoljer) uttrykt som CO2-veid tonn (CWT). 

Raffinerier med andre produktblandinger 

omfattes ikke av denne utslippsstandarden 

for produkt. 

Alle prosesser ved et raffineri som er i 

samsvar med definisjonen av en av CWT-

prosessenhetene, samt tilhørende anlegg som 

ikke er knyttet til prosessene, men som 

benyttes på raffineriets område, for eksempel 

lagring i tanker, blanding, behandling av 

avløpsvann osv., omfattes. Prosessenheter for 

smøreoljer og bitumen i tradisjonelle 

raffinerier inngår også i raffineriets CWT og 

utslippsområde. 

Prosessenheter som hører til andre sektorer, 

for eksempel petrokjemisk industri, er iblant 

fysisk integrert i raffineriet. Slike 

prosessenheter og deres utslipp omfattes ikke 

av CWT-metoden. 

Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal det 

samlede elektrisitetsforbruket innenfor 

systemgrensene tas i betraktning. 

0,0295 

Karbonstål fra 

lysbueovner 

Stål som inneholder mindre enn 8 % 

metallholdige legeringselementer og 

sporelementer i en slik mengde at 

anvendelsen begrenses til bruksområder der 

det ikke stilles høye krav til overflatekvalitet 

og bearbeidingsmulighet, og dersom ingen av 

kriteriene for innholdet av metallholdige 

legeringselementer og stålkvalitet for 

høylegert stål er oppfylt. Uttrykt i tonn råstål 

(sekundært) fra støpeanlegg. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til prosessenhetene lysbueovn, 

sekundær metallurgi, støping og skjæring, 

etterforbrenning, støvavskilling, varming av 

beholdere, forvarming av støpeblokker, 

tørking av skrap og forvarming av skrap, 

omfattes. 

Støpeprosesser nedstrøms omfattes ikke. 

0,283 
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Utslippsstandard for 

produkt 
Definisjon av produkter som omfattes 

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes 

(systemgrenser) 

Utgangspunkt for 

fastsettelse av årlig 

reduksjonssats for 

oppdatering av verdi 

for utslippsstandard 

(kvoter/tonn) 

  Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal det 

samlede elektrisitetsforbruket innenfor 

systemgrensene tas i betraktning. 

 

Høylegert stål fra 

lysbueovner 

Stål som inneholder minst 8 % metallholdige 

legeringselementer, eller der det stilles høye 

krav til overflatekvalitet og bearbeidings-

mulighet. Uttrykt i tonn råstål (sekundært) fra 

støpeanlegg. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til prosessenhetene lysbueovn, 

sekundær metallurgi, støping og skjæring, 

etterforbrenning, støvavskilling, varming av 

beholdere, forvarming av støpeblokker, gruve 

for langsom avkjøling, tørking av skrap og 

forvarming av skrap, omfattes. Prosess-

enhetene FeCr-omformer og kryogen lagring 

av industrigasser omfattes ikke. 

Støpeprosesser nedstrøms omfattes ikke. 

Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal det 

samlede elektrisitetsforbruket innenfor 

systemgrensene tas i betraktning. 

0,352 

Støpejern Støpt jern uttrykt i tonn flytende legert jern, 

slaggfritt og klart til støping. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til prosesstrinnene smelting, støping, 

kjerneframstilling og sluttbearbeiding, 

omfattes. 

Prosesstrinnet «sluttpussing» viser til f.eks. 

pussing, men ikke generell matching, varme-

behandling eller maling som ikke omfattes av 

systemgrensene for denne utslippsstandarden 

for produkt. 

Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal bare 

elektrisitetsforbruket ved smelteprosessene 

innenfor systemgrensene tas i betraktning. 

0,325 

Mineralull Isolasjonsprodukter av mineralull til varme-, 

lyd- og brannisolasjon, produsert av glass, 

stein eller slagg. Uttrykt i tonn mineralull 

(salgbart produkt). 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjonstrinnene smelting, 

fiberdannelse og injisering av bindemiddel, 

herding, tørking og forming, inngår. 

Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal det 

samlede elektrisitetsforbruket innenfor 

systemgrensene tas i betraktning. 

0,682 

Gipsplater Utslippsstandarden omfatter plater, tavler, 

fliser og lignende av gips eller gips-

blandinger, (ikke) bekledt eller forsterket 

bare med papir eller papp, unntatt gjenstander 

med gips som bindemiddel, dekorert (i tonn 

kalsiumsulfathemihydrat, salgbart produkt). 

Kompakte gipsfiberplater omfattes ikke av 

denne utslippsstandarden for produkt. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjonstrinnene maling, 

tørking, kalsinering og tørking av platene, 

omfattes. 

Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal bare 

elektrisitetsforbruket ved bruk av 

varmepumper i tørkefasen tas i betraktning. 

Produksjonen av mellomproduktet tørket 

sekundær gipsstein omfattes ikke av denne 

utslippsstandarden. 

0,131 
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Utslippsstandard for 

produkt 
Definisjon av produkter som omfattes 

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes 

(systemgrenser) 

Utgangspunkt for 

fastsettelse av årlig 

reduksjonssats for 

oppdatering av verdi 

for utslippsstandard 

(kvoter/tonn) 

Karbonstøv Karbonstøv fra ovn, uttrykt i tonn karbonstøv 

fra ovn, salgbart produkt, renhet på over 

96 %. Produktene gass-sot og lampesot 

omfattes ikke av denne utslippsstandarden. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjon av karbonstøv fra ovn, 

samt fra sluttbearbeiding, emballering og 

fakling, omfattes. 

Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal det 

samlede elektrisitetsforbruket innenfor 

systemgrensene tas i betraktning. 

Utvekslingsfaktoren bør beregnes med 

hensyn til elektrisk drevne innretninger, som 

pumper og kompressorer med en merkeeffekt 

på 2 MW eller mer. 

1,954 

Ammoniakk Ammoniakk (NH3), uttrykt i tonn som er 

produsert, 100 % renhet. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjon av ammoniakk og 

mellomproduktet hydrogen, omfattes. 

Produksjon av ammoniakk fra andre 

mellomprodukter omfattes ikke. 

Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal det 

samlede elektrisitetsforbruket innenfor 

systemgrensene tas i betraktning. 

1,619 

Dampkrakking Blanding av høyverdige kjemikalier (HVK) 

uttrykt i tonn som samlet masse acetylen, 

etylen, propylen, butadien, benzen og 

hydrogen som eksporteres fra krakkings-

området, unntatt HVK fra supplerende 

råstoffer (hydrogen, etylen, andre HVK) med 

et etyleninnhold i den samlede produkt-

blandingen på minst 30 masseprosent, og et 

samlet innhold av HVK, brenngass, butener 

og flytende hydrokarboner på minst  

50 masseprosent i den samlede produkt-

blandingen. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjon av høyverdige 

kjemikalier som renset produkt eller 

mellomprodukt med konsentrert innhold av 

de respektive HVK i lavest salgbare form (rå 

C4, ikke-hydrogenert pyrolysebensin), 

omfattes, unntatt C4-ekstraksjon (buta-

dienanlegg), C4-hydrogenering, hydrogen-

behandling av pyrolysebensin og ekstraksjon 

av aromater samt logistikk/lagring for daglig 

drift. Ved fastsettelse av indirekte utslipp 

skal det samlede elektrisitetsforbruket 

innenfor systemgrensene tas i betraktning. 

0,702 

Aromater Blanding av aromater uttrykt i CO2-veid tonn 

(CWT). 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til underenhetene for aromater: 

hydrogenbehandling av pyrolysebensin, 

benzen-/toluen-/xylenekstraksjon (BTX), 

TDP, HDA, isomerisering av xylen,  

P-xylenenheter, kumenproduksjon og 

sykloheksanproduksjon, omfattes. 

Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal det 

samlede elektrisitetsforbruket innenfor 

systemgrensene tas i betraktning. 

0,0295 

Styren Styrenmonomer (vinylbenzen, CAS-nummer: 

100-42-5). Uttrykt i tonn styren (salgbart 

produkt). 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjon av styren og mellom-

produktet etylbenzen (med den mengden som 

er brukt som råstoff ved styrenproduksjon), 

omfattes. 

0,527 
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Utslippsstandard for 

produkt 
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  For anlegg som produserer både propylen-

oksid og styrenmonomer, er anlegg som 

utelukkende brukes til enhetsoperasjoner 

knyttet til propylen og propylenoksid, ikke 

omfattet av denne utslippsstandarden, og 

felles anlegg omfattes i forhold til produksjon 

i tonn av styrenmonomer. 

Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal det 

samlede elektrisitetsforbruket innenfor 

systemgrensene tas i betraktning. 

 

Hydrogen Rent hydrogen og blandinger av hydrogen og 

karbonmonoksid med et hydrogeninnhold 

>= 60 % volumfraksjon av samlet hydrogen-

innhold pluss karbonmonoksid på grunnlag 

av aggregering av alle hydrogen- og 

karbonmonoksidholdige produktstrømmer 

eksportert fra det berørte delanlegget, uttrykt 

i tonn 100 % rent hydrogen, som netto 

salgbart produkt. 

Alle relevante prosesselementer som er 

direkte eller indirekte knyttet til produksjon 

av hydrogen og separasjon av hydrogen og 

karbonmonoksid, omfattes. Disse elementene 

ligger mellom 

a) punktene for tilførsel av hydrokarbon-

råstoff(er) og, dersom separat, brensel, 

b) punktene for utslipp av alle produkt-

strømmer som inneholder hydrogen 

og/eller karbonmonoksid, 

c) punktene for tilførsel eller utslipp av 

import- eller eksportvarme. 

Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal det 

samlede elektrisitetsforbruket innenfor 

systemgrensene tas i betraktning. 

8,85 

Syntesegass 

(syngass) 

Blandinger av hydrogen og karbonmonoksid 

med et hydrogeninnhold < 60 % volum-

fraksjon av samlet hydrogeninnhold pluss 

karbonmonoksid på grunnlag av aggregering 

av alle hydrogen- og karbonmonoksidholdige 

produktstrømmer eksportert fra det berørte 

delanlegget. Uttrykt i tonn syntesegass 

omregnet til 47 volumprosent hydrogen, som 

netto salgbart produkt. 

Alle relevante prosesselementer som er 

direkte eller indirekte knyttet til produksjon 

av syntesegass og separasjon av hydrogen og 

karbonmonoksid, omfattes. Disse elementene 

ligger mellom 

a) punktene for tilførsel av hydrokarbon-

råstoff(er) og, dersom separat, brensel, 

b) punktene for utslipp av alle produkt-

strømmer som inneholder hydrogen 

og/eller karbonmonoksid, 

c) punktene for tilførsel eller utslipp av 

import- eller eksportvarme. 

Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal det 

samlede elektrisitetsforbruket innenfor 

systemgrensene tas i betraktning. 

0,242 

Etylenoksid/ 

etylenglykoler 

Utslippsstandarden for etylenoksid/etylen-

glykoler omfatter produktene etylenoksid 

(EO, høy renhet), monoetylenglykol (MEG, 

standardkvalitet + fiberkvalitet (høy renhet)), 

dietylenglykol (DEG) og trietylenglykol 

(TEG). 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til prosessenhetene for EO-

produksjon, EO-rensing og glykolseksjonen, 

omfattes. 

Det samlede elektrisitetsforbruket (og de 

tilhørende indirekte utslippene) innenfor 

systemgrensene omfattes av denne utslipps-

standarden for produkt. 

0,512 
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Utslippsstandard for 

produkt 
Definisjon av produkter som omfattes 

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes 

(systemgrenser) 

Utgangspunkt for 

fastsettelse av årlig 

reduksjonssats for 

oppdatering av verdi 

for utslippsstandard 

(kvoter/tonn) 

 Den samlede mengden produkter uttrykkes i 

tonn EO-ekvivalenter (EOE), som er definert 

som den mengden med EO (i masse) som 

ligger inne i en masseenhet av det spesifikke 

glykolet. 

  

Dersom ingen annen referanse er gitt, viser alle utslippsstandarder for produkt til ett tonn framstilt produkt, uttrykt som salgbar 

(netto) produksjon, og til 100 % renhet for det aktuelle stoffet. 

Alle definisjoner av prosesser og utslipp som omfattes (systemgrenser), omfatter avbrenningsfakler der slike forekommer. 

3. Utslippsstandarder for varme og brensel 

Referanse 

Utgangspunkt for fastsettelse av årlig reduksjonssats for oppdatering 

av verdi for utslippsstandard 

(kvoter/TJ) 

Utslippsstandard for varme 62,3 

Utslippsstandard for brensel 56,1 
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VEDLEGG II 

Utslippsstandarder for spesifikke produkter 

1. Utslippsstandarder for raffinerier: CO2-veid tonn (CWT-funksjoner) 

CWT-funksjon Beskrivelse Basis (kt/år)(*) CWT-faktor 

Atmosfærisk 

destillasjon av råolje 

Mild råoljeenhet (MCU), standard råoljeenhet (SCU). F 1,00 

Vakuumdestillasjon Mild vakuumfraksjonering, standard vakuumkolonne, vakuumfrak-

sjoneringskolonne. 

Faktoren for vakuumdestillasjon omfatter også gjennomsnittlig energi-

forbruk og utslipp for vakuumenheten for tunge råstoffer (HFV). Ettersom 

denne enheten alltid fungerer i serie med mildvakuumenheten (MVU), 

regnes ikke HFV-kapasiteten separat. 

F 0,85 

Løsemiddelavas-

faltering 

Konvensjonelt løsemiddel, superkritisk løsemiddel. F 2,45 

Viskositetsredusering 

av reststoffer 

(visbryting) 

Atmosfærisk viskositetsredusering av reststoffer (uten Soaker Drum), 

atmosfærisk viskositetsredusering av reststoffer (med Soaker Drum), 

vakuumviskositetsredusering av reststoffer (uten Soaker Drum), 

vakuumviskositetsredusering av reststoffer (med Soaker Drum). 

Faktoren for visbryting omfatter også gjennomsnittlig energiforbruk og 

utslipp for vakuumfraksjoneringskolonnen (VAC VFL), men kapasiteten 

skal ikke regnes separat. 

F 1,40 

Termisk krakking Faktoren for termisk krakking omfatter også gjennomsnittlig energiforbruk 

og utslipp for vakuumfraksjoneringskolonnen (VAC VFL), men kapasiteten 

skal ikke regnes separat. 

F 2,70 

Forsinket forkoksing Forsinket forkoksing. F 2,20 

Væskeforkoksing Væskeforkoksing. F 7,60 

Fleksibel forkoksing Fleksibel forkoksing. F 16,60 

Kokskalsinering Ovn med vertikal akse, roterovn med horisontal akse. P 12,75 

Væskekatalytisk 

krakking 

Væskekatalytisk krakking, mild katalytisk krakking av destillasjonsrester, 

katalytisk krakking av destillasjonsrester. 

F 5,50 

Annen katalytisk 

krakking 

Katalytisk krakking med Houdry-prosessen, varmekatalytisk krakking. F 4,10 

Hydrokrakking av 

destillater/gassolje 

Mild hydrokrakking, hard hydrokrakking, nafta-hydrokrakking. F 2,85 

Hydrokrakking av 

destillasjonsrest 

H-Oil, LC-Fining™ og Hycon. F 3,75 
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CWT-funksjon Beskrivelse Basis (kt/år)(*) CWT-faktor 

Hydrogenbehandling 

av nafta/bensin 

Benzenmetning, avsvovling av C4–C6-råstoffer, konvensjonell hydrogen-

behandling av nafta, metning av diolefiner til olefiner, metning av diolefiner 

til olefiner i alkyleringsråstoff, hydrogenbehandling av FCC-bensin med 

minimalt tap av oktantall, olefinalkylering av Thio S, S-Zorb™-prosessen, 

selektiv hydrogenbehandling av pyrolysebensin/nafta, avsvovling av 

pyrolysebensin/nafta, selektiv hydrogenbehandling av pyrolysebensin/nafta. 

Faktoren for hydrogenbehandling av nafta omfatter energiforbruk og utslipp 

for reaktor for selektiv hydrogenbehandling H/T (NHYT/RXST), men 

kapasiteten regnes ikke separat. 

F 1,10 

Hydrogenbehandling 

av parafin/diesel 

Metning av aromater, konvensjonell hydrogenbehandling, hydrogenering av 

løsemiddelaromater, konvensjonell hydrogenbehandling av destillater, 

hydrogenbehandling av High Severity-destillat, hydrogenbehandling av 

Ultra-High Severity-destillat, avvoksing av middels destillat, S-Zorb™-

prosess, selektiv hydrogenbehandling av destillater. 

F 0,90 

Hydrogenbehandling 

av destillasjonsrester 

Avsvovling av reststoffer fra atmosfærisk destillasjon eller vakuum-

destillasjon. 

F 1,55 

Hydrogenbehandling 

av VGO 

Hydrogenavsvovling/denitrifikasjon, hydrogenavsvovling. F 0,90 

Hydrogenproduksjon Dampreformering av metan, dampreformering av nafta, enheter for delvis 

oksidasjon av lette råstoffer. 

Faktor for hydrogenproduksjon omfatter energiforbruk og utslipp for 

rensing (H2PURE), men kapasiteten regnes ikke separat. 

P (omregnet til 

100 % 

hydrogen) 

300,00 

Katalytisk 

reformering 

Kontinuerlig regenerering, syklisk, semi-regenerativ, AROMAX. F 4,95 

Alkylering Alkylering med HF-syre, alkylering med svovelsyre, polymerisering av  

C3-olefinråstoff, polymerisering av C3/C4-råstoff, Dimersol. 

Faktor for alkylering/polymerisering omfatter energiforbruk og utslipp for 

syreregenerering (ACID), men kapasiteten regnes ikke separat. 

P 7,25 

C4-isomerisering C4-isomerisering. 

Faktoren omfatter også energiforbruk og utslipp knyttet til EU27-

gjennomsnittet for spesialfraksjonering (DIB), korrelert med C4-

isomerisering. 

R 3,25 

C5/C6-isomerisering C5/C6-isomerisering. 

Faktoren omfatter også energiforbruk og utslipp knyttet til EU27-

gjennomsnittet for spesialfraksjonering (DIH), korrelert med C5-

isomerisering. 

R 2,85 

Oksygenatproduksjon MBTE-destillasjonsenheter, MTBE-ekstraksjonsenheter, produksjon av 

ETBE, TAME, isookten. 

P 5,60 

Propylenproduksjon Kjemisk kvalitet, polymerkvalitet. F 3,45 

Asfaltproduksjon Produksjon av asfalt og bitumen. 

Produksjonstallet skal omfatte polymermodifisert asfalt. CWT-faktoren 

omfatter blåsing. 

P 2,10 
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CWT-funksjon Beskrivelse Basis (kt/år)(*) CWT-faktor 

Blanding av 

polymermodifisert 

asfalt 

Blanding av polymermodifisert asfalt. P 0,55 

Svovelgjenvinning Svovelgjenvinning. 

Faktoren for svovelgjenvinning omfatter energiforbruk og utslipp for 

gjenvinning av restgass (TRU) og H2S Springer-enhet (U32), men 

kapasiteten regnes ikke separat. 

P 18,60 

Ekstraksjon av 

aromatisk løsemiddel 

ASE: Ekstraksjonsdestillasjon, ASE: Væske/væske-ekstraksjon, ASE: 

Væske/væske-ekstraksjon med ekstraksjonsdestillasjon. 

CWT-faktoren omfatter alle råstoffer, herunder pyrolysebensin etter 

hydrogenbehandling. Hydrogenbehandling av pyrolysebensin skal 

redegjøres for under hydrogenbehandling av nafta. 

F 5,25 

Hydrodealkylering Hydrodealkylering. F 2,45 

TDP/TDA Disproporsjonering/dealkylering av toluen. F 1,85 

Produksjon av 

sykloheksan 

Produksjon av sykloheksan. P 3,00 

Xylen-isomerisering Xylen-isomerisering. F 1,85 

Produksjon av 

paraxylen 

Adsorpsjon av paraxylen, krystallisering av paraxylen. 

Faktoren omfatter også energiforbruk og utslipp for xylensplitterkolonnen 

og ortoxylengjentakelseskolonnen. 

P 6,40 

Produksjon av 

metaxylen 

Produksjon av metaxylen. P 11,10 

Produksjon av 

ftalsyreanhydrid 

Produksjon av ftalsyreanhydrid. P 14,40 

Produksjon av 

maleinsyreanhydrid 

Produksjon av maleinsyreanhydrid. P 20,80 

Produksjon av 

etylbenzen 

Produksjon av etylbenzen. 

Faktoren omfatter også energiforbruk og utslipp for destillasjon av 

etylbenzen. 

P 1,55 

Produksjon av kumen Produksjon av kumen. P 5,00 

Produksjon av fenol Produksjon av fenol. P 1,15 

Ekstraksjon av 

løsemidler fra 

smøreolje 

Ekstraksjon av løsemidler fra smøreolje: Furfural som løsemiddel, NMP 

som løsemiddel, fenol som løsemiddel, SO2 som løsemiddel. 

F 2,10 

Avvoksing av 

smøreolje med 

løsemiddel 

Avvoksing av smøreolje med løsemiddel: Klorkarbon som løsemiddel, 

MEK/toluen som løsemiddel, MEK/MIBK som løsemiddel, propan som 

løsemiddel. 

F 4,55 

Katalytisk 

voksisomerisering 

Katalytisk voksisomerisering og avvoksing, selektiv vokskrakking. F 1,60 
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CWT-funksjon Beskrivelse Basis (kt/år)(*) CWT-faktor 

Hydrogenkrakking av 

smøreolje 

Hydrogenkrakking av smøreolje med multifraksjonsdestillasjon, hydrogen-

krakking av smøreolje med vakuumstripper. 

F 2,50 

Avfetting av voks Avfetting av voks: Klorkarbon som løsemiddel, MEK/toluen som 

løsemiddel, MEK/MIBK som løsemiddel, propan som løsemiddel. 

P 12,00 

Hydrogenbehandling 

av smøreolje/voks 

Hydrofinishing av smøreolje med vakuumstripper, hydrogenbehandling av 

smøreolje med multifraksjonsdestillasjon, hydrogenbehandling av smøreolje 

med vakuumstripper, hydrofinishing av voks med vakuumstripper, 

hydrogenbehandling av voks med multifraksjonsdestillasjon, hydrogen-

behandling av voks med vakuumstripper. 

F 1,15 

Hydrogenbehandling 

av løsemidler 

Hydrogenbehandling av løsemidler. F 1,25 

Løsemiddelfrak-

sjonering 

Løsemiddelfraksjonering. F 0,90 

Molekylsil for C10 +-

parafiner 

Molekylsil for C10 +-parafiner. P 1,85 

Delvis oksidasjon av 

reststoffer (POX) til 

brensel/drivstoff 

POX syntesegass til brensel/drivstoff. SG (omregnet 

til 47 % 

hydrogen) 

8,20 

Delvis oksidasjon av 

reststoffer (POX) til 

hydrogen eller 

metanol 

POX syntesegass til hydrogen eller metanol, POX syntesegass til metanol. 

Faktoren omfatter energiforbruk og utslipp til omdanning av CO og rensing 

av H2 (U71), men kapasiteten regnes ikke separat. 

SG (omregnet 

til 47 % 

hydrogen) 

44,00 

Metanol fra 

syntesegass 

Metanol. P – 36,20 

Luftseparasjon Luftseparasjon. P (MNm3 O2) 8,80 

Fraksjonering av 

innkjøpt NGL 

Fraksjonering av innkjøpt NGL. F 1,00 

Behandling av 

røykgass 

DeSOx og deNOx. F (MNm3) 0,10 

Behandling og 

komprimering av 

brenngass for salg 

Behandling og komprimering av brenngass for salg. kW 0,15 

Avsalting av sjøvann Avsalting av sjøvann. P 1,15 

(*) Netto ferskt råstoff (F), reaktorråstoff (R, omfatter resirkulering), produktråstoff (P), produksjon av syntesegass til POX-enheter (SG). 
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2. Utslippsstandard for aromater: CWT-funksjoner 

CWT-funksjon Beskrivelse Basis (kt/år)(*) CWT-faktor 

Hydrogenbehandling 

av nafta/bensin 

Benzenmetning, avsvovling av C4–C6-råstoffer, konvensjonell hydrogen-

behandling av nafta, metning av diolefiner til olefiner, metning av diolefiner 

til olefiner i alkyleringsråstoff, hydrogenbehandling av FCC-bensin med 

minimalt tap av oktantall, olefinalkylering av Thio S, S-Zorb™-prosessen, 

selektiv hydrogenbehandling av pyrolysebensin/nafta, avsvovling av 

pyrolysebensin/nafta, selektiv hydrogenbehandling av pyrolysebensin/nafta. 

Faktoren for hydrogenbehandling av nafta omfatter energiforbruk og utslipp 

for reaktor for selektiv hydrogenbehandling H/T (NHYT/RXST), men 

kapasiteten regnes ikke separat. 

F 1,10 

Ekstraksjon av 

aromatisk løsemiddel 

ASE: Ekstraksjonsdestillasjon, ASE: Væske/væske-ekstraksjon, ASE: 

Væske/væske-ekstraksjon med ekstraksjonsdestillasjon. 

CWT-faktoren omfatter alle råstoffer, herunder pyrolysebensin etter 

hydrogenbehandling. Hydrogenbehandling av pyrolysebensin skal 

redegjøres for under hydrogenbehandling av nafta. 

F 5,25 

TDP/TDA Disproporsjonering/dealkylering av toluen. F 1,85 

Hydrodealkylering Hydrodealkylering. F 2,45 

Xylen-isomerisering Xylen-isomerisering. F 1,85 

Produksjon av 

paraxylen 

Adsorpsjon av paraxylen, krystallisering av paraxylen. 

Faktoren omfatter også energiforbruk og utslipp for xylensplitterkolonnen 

og ortoxylengjentakelseskolonnen. 

P 6,40 

Produksjon av 

sykloheksan 

Produksjon av sykloheksan. P 3,00 

Produksjon av kumen Produksjon av kumen. P 5,00 

(*) Netto ferskt råstoff (F), produktråstoff (P). 
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VEDLEGG III 

Historisk virksomhetsnivå for utslippsstandarder for spesifikke produkter nevnt i artikkel 15 nr. 8 og artikkel 17 

bokstav f) 

1. Det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået for referanseperioden for produkter som utslippsstandarden for 

raffineriprodukter som nevnt i vedlegg I gjelder for, på grunnlag av de forskjellige CWT-funksjonene, deres definisjoner, 

grunnlaget for deres gjennomstrømning samt CWT-faktorene som er oppført i vedlegg II, skal fastsettes i samsvar med 

følgende formel: 

𝐻𝐴𝐿𝐶𝑊𝑇 = 𝐴𝑅𝐼𝑇𝐻𝑀𝐸𝑇𝐼𝐶 𝑀𝐸𝐴𝑁 (1,0183 ∙ ∑(𝑇𝑃𝑖,𝑘 ∙ 𝐶𝑊𝑇𝑖)

𝑛

𝑖=1

+ 298 + 0,315 ∙ 𝑇𝑃𝐴𝐷,𝑘) 

der følgende gjelder: 

HALCWT: historisk virksomhetsnivå uttrykt som CWT 

TPi,k: gjennomstrømning av CWT-funksjonen i for år k i referanseperioden 

CWTi: CWT-faktor for CWT-funksjonen i 

TPAD,k: gjennomstrømning av CWT-funksjonen «Atmosfærisk destillasjon av råolje» for år k i referanseperioden 

2. Det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået for referanseperioden for produkter som utslippsstandarden for kalk som 

nevnt i vedlegg I gjelder for, skal fastsettes i samsvar med følgende formel: 

𝐻𝐴𝐿𝑙𝑖𝑚𝑒,𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 = 𝐴𝑅𝐼𝑇𝐻𝑀𝐸𝑇𝐼𝐶 𝑀𝐸𝐴𝑁 (
785 ∙ 𝑚𝐶𝑎𝑂,𝑘 + 1 092 ∙ 𝑚𝑀𝑔𝑂,𝑘

751,7
∙ 𝐻𝐴𝐿𝑙𝑖𝑚𝑒,𝑢𝑛𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑,𝑘) 

der følgende gjelder: 

HALlime,standard: historisk virksomhetsnivå for produksjon av kalk, uttrykt i tonn standard ren kalk 

MCaO,k: innhold av fritt CaO i produsert kalk for år k i referanseperioden uttrykt som masseprosent 

Dersom data om innhold av fritt CaO ikke er tilgjengelig, skal det benyttes et forsiktig anslag på høyst 

85 %. 

MMgO,k: innhold av fritt MgO i produsert kalk for år k i referanseperioden uttrykt som masseprosent 

Dersom data om innhold av fritt MgO ikke er tilgjengelig, skal det benyttes et forsiktig anslag på 

høyst 0,5 %. 

HALlime,uncorrected,k: ukorrigert historisk virksomhetsnivå for produksjon av kalk for år k i basisperioden, uttrykt i tonn kalk 

3. Det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået for referanseperioden for produkter som utslippsstandarden for 

dolomittkalk som nevnt i vedlegg I gjelder for, skal fastsettes i samsvar med følgende formel: 

𝐻𝐴𝐿𝑑𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒,𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 = 𝐴𝑅𝐼𝑇𝐻𝑀𝐸𝑇𝐼𝐶 𝑀𝐸𝐴𝑁 (
785 ∙ 𝑚𝐶𝑎𝑂,𝑘 + 1 092 ∙ 𝑚𝑀𝑔𝑂,𝑘

865,6
∙ 𝐻𝐴𝐿𝑑𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒,𝑢𝑛𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑,𝑘) 

der følgende gjelder: 

HALdolime,standard: historisk virksomhetsnivå for produksjon av dolomittkalk, uttrykt i tonn standard ren dolomittkalk 

MCaO,k: innhold av fritt CaO i produsert dolomittkalk for år k i referanseperioden uttrykt som masseprosent 

Dersom data om innhold av fritt CaO ikke er tilgjengelig, skal det benyttes et forsiktig anslag på 

høyst 52 %. 
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MMgO,k: innhold av fritt MgO i produsert dolomittkalk for år k i referanseperioden uttrykt som masseprosent 

Dersom data om innhold av fritt MgO ikke er tilgjengelig, skal det benyttes et forsiktig anslag på 

høyst 33 %. 

HALdolime,uncorrected,k: ukorrigert historisk virksomhetsnivå for produksjon av dolomittkalk for år k i referanseperioden, 

uttrykt i tonn kalk 

4. Det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået for referanseperioden for produkter som utslippsstandarden for 

dampkrakking som nevnt i vedlegg I gjelder for, skal fastsettes i samsvar med følgende formel: 

𝐻𝐴𝐿𝐻𝑉𝐶,𝑛𝑒𝑡 = 𝐴𝑅𝐼𝑇𝐻𝑀𝐸𝑇𝐼𝐶 𝑀𝐸𝐴𝑁(𝐻𝐴𝐿𝐻𝑉𝐶,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑘 − 𝐻𝑆𝐹𝐻,𝑘 − 𝐻𝑆𝐹𝐸,𝑘 − 𝐻𝑆𝐹𝑂,𝑘) 

der følgende gjelder: 

HALHVC,net: historisk virksomhetsnivå for høyverdige kjemikalier netto av høyverdige kjemikalier produsert fra 

supplerende råstoff uttrykt i tonn HVK 

HALHVC,total,k: historisk virksomhetsnivå for total produksjon av høyverdige kjemikalier for år k i referanseperioden, 

uttrykt i tonn HVK 

HSFH,k: historisk supplerende råstoff av hydrogen for år k i referanseperioden, uttrykt i tonn hydrogen 

HSFE,k: historisk supplerende råstoff av etylen for år k i referanseperioden, uttrykt i tonn etylen 

HSFO,k: historisk supplerende råstoff av andre høyverdige kjemikalier enn hydrogen og etylen for år k i 

referanseperioden, uttrykt i tonn HVK 

5. Det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået for referanseperioden for produkter som utslippsstandarden for aromater 

som nevnt i vedlegg I gjelder for, på grunnlag av de forskjellige CWT-funksjonene, deres definisjoner, grunnlaget for deres 

gjennomstrømning samt CWT-faktorene som er oppført i vedlegg II, skal fastsettes i samsvar med følgende formel: 

𝐻𝐴𝐿𝐶𝑊𝑇 = 𝐴𝑅𝐼𝑇𝐻𝑀𝐸𝑇𝐼𝐶 𝑀𝐸𝐴𝑁 (∑(𝑇𝑃𝑖,𝑘 ∙ 𝐶𝑊𝑇𝑖)

𝑛

𝑖=1

) 

der følgende gjelder: 

HALCWT: historisk virksomhetsnivå uttrykt som CWT 

TPi,k: gjennomstrømning av CWT-funksjonen i for år k i referanseperioden 

CWTi: CWT-faktor for CWT-funksjonen i 

6. Det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået for referanseperioden for produkter som utslippsstandarden for hydrogen 

som nevnt i vedlegg I gjelder for, skal fastsettes i samsvar med følgende formel: 

𝐻𝐴𝐿𝐻2 = 𝐴𝑅𝐼𝑇𝐻𝑀𝐸𝑇𝐼𝐶 𝑀𝐸𝐴𝑁 (𝐻𝐴𝐿𝐻2+𝐶𝑂,𝑘 ∙ (1 −
1 − 𝑉𝐹𝐻2,𝑘

0,4027
) ∙ 0,00008987 

𝑡

𝑁𝑚3
) 

der følgende gjelder: 

HALH2: historisk virksomhetsnivå for hydrogenproduksjon, omregnet til 100 % hydrogen 

VFH2,k: den historiske produksjonens volumfraksjon av rent hydrogen i det samlede volumet av hydrogen og 

karbonmonoksid for år k i referanseperioden 

HALH2 + CO,k: historisk virksomhetsnivå for hydrogenproduksjon omregnet til historisk hydrogeninnhold uttrykt i 

normalkubikkmeter per år (dvs. 0 °C og 101,325 kPa) for år k i referanseperioden 
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7. Det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået for referanseperioden for produkter som utslippsstandarden for 

syntesegass (syngass) som nevnt i vedlegg I gjelder for, skal fastsettes i samsvar med følgende formel: 

𝐻𝐴𝐿𝑠𝑦𝑛𝑔𝑎𝑠 = 𝐴𝑅𝐼𝑇𝐻𝑀𝐸𝑇𝐼𝐶 𝑀𝐸𝐴𝑁 (𝐻𝐴𝐿𝐻2+𝐶𝑂,𝑘 ∙ (1 −
0,47 − 𝑉𝐹𝐻2,𝑘

0,0863
) ∙ 0,0007047 

𝑡

𝑁𝑚3) 

der følgende gjelder: 

HALsyngas: historisk virksomhetsnivå for produksjon av syntesegass, omregnet til 47 % hydrogen 

VFH2,k: den historiske produksjonens volumfraksjon av rent hydrogen i det samlede volumet av hydrogen og 

karbonmonoksid for år k i referanseperioden 

HALH2 + CO,k: historisk virksomhetsnivå for produksjon av syntesegass omregnet til historisk hydrogeninnhold uttrykt i 

normalkubikkmeter per år (dvs. 0 °C og 101,325 kPa) for år k i referanseperioden 

8. Det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået for referanseperioden for produkter som utslippsstandarden for 

etylenoksid/etylenglykoler som nevnt i vedlegg I gjelder for, skal fastsettes i samsvar med følgende formel: 

𝐻𝐴𝐿𝐸𝑂/𝐶𝐺 = 𝐴𝑅𝐼𝑇𝐻𝑀𝐸𝑇𝐼𝐶 𝑀𝐸𝐴𝑁 (∑(𝐻𝐴𝐿𝑖,𝑘 ∙ 𝐶𝐹𝐸𝑂𝐸,𝑖)

𝑛

𝑖=1

) 

der følgende gjelder: 

HALEO/EG: historisk virksomhetsnivå for produksjon av etylenoksid/etylenglykoler uttrykt i tonn etylenoksidekvivalenter 

HALi,k: historisk virksomhetsnivå for produksjon av etylenoksid eller etylenglykoler for år k i referanseperioden 

uttrykt i tonn 

CFEOE,i omregningsfaktor for etylenoksid eller etylenglykoler i forhold til etylenoksid 

Følgende omregningsfaktorer skal benyttes: 

Etylenoksid: 1,000 

Monoetylenglykol 0,710 

Dietylenglykol: 0,830 

Trietylenglykol: 0,880 

 _____  
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VEDLEGG IV 

Parametrer for innsamling av referansedata 

Uten at det berører vedkommende myndighets myndighet til å anmode om ytterligere opplysninger i samsvar med artikkel 15 

nr. 1, skal driftsansvarlige i forbindelse med referansedatarapporten framlegge dataene nedenfor på anleggs- og delanleggsnivå 

for alle kalenderår i den relevante referanseperioden. For nyinntredere skal datarapporten omfatte de dataene som er oppført i 

avsnitt 1 og 2 på anleggs- og delanleggsnivå. 

1. ALLMENNE ANLEGGSDATA 

1.1. Identifikasjon av anlegget og den driftsansvarlige 

Dette punktet skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Anleggets navn og adresse. 

b) Anleggets identifikator som er brukt i EU-registeret. 

c) Tillatelsesidentifikatoren og utstedelsesdatoen for den første utslippstillatelsen for klimagasser som anlegget mottok i 

henhold til artikkel 6 i direktiv 2003/87/EF. 

d) Tillatelsesidentifikatoren og datoen for den siste klimagasstillatelsen, dersom det er relevant. 

e) Den driftsansvarliges navn og adresse, kontaktopplysningene til en representant og til en primær kontaktperson, 

dersom den ikke er den samme som til representanten. 

1.2. Opplysninger om kontrollør 

Dette punktet skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Kontrollørens navn og adresse, kontaktopplysningene til en representant og til en primær kontaktperson, dersom den 

ikke er den samme som til representanten. 

b) Navnet på det nasjonale akkrediteringsorganet som har akkreditert kontrolløren. 

c) Registreringsnummer utstedt av det nasjonale akkrediteringsorganet. 

1.3. Opplysninger om virksomheten 

Dette punktet skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Liste over virksomheter i henhold til vedlegg I til direktiv 2003/87/EU som utføres på anlegget. 

b) Anleggets NACE-kode (revisjon 2) i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006(1). 

c) Hvorvidt anlegget hører inn under én eller flere kategorier som kan være utelukket fra EU ETS i henhold til 

artikkel 27 eller artikkel 27a i direktiv 2003/87/EF: 

— Utslipp på mindre enn 25 000 tonn CO2(e) per år og eventuelt nominell termisk effekt på under 35 MW. 

— Sykehus. 

— Utslipp på mindre enn 2 500 tonn CO2(e) per år. 

— I drift mindre enn 300 timer per år.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om innføring av en standard for næringsgruppering NACE 

Revisjon 2, og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder (EUT L 393 

av 30.12.2006, s. 1). 
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1.4. Rett til vederlagsfri tildeling 

Dette punktet skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Hvorvidt anlegget er en produsent av elektrisk kraft i henhold til artikkel 3 bokstav u) i direktiv 2003/87/EF. 

b) Hvorvidt anlegget brukes til fangst av CO2 eller rørtransport av CO2, eller hvorvidt det er et lagringssted som er 

godkjent i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF(2). 

c) Hvorvidt anlegget produserer varme som ikke brukes til produksjon av elektrisk kraft. 

1.5. Liste over delanlegg 

Dette punktet inneholder en liste over alle delanlegg ved anlegget. 

1.6. Liste over tilknytninger til andre EU ETS-anlegg eller enheter som ikke omfattes av ETS, for overføring av målbar 

varme, mellomprodukter, røykgasser eller CO2 til bruk i nevnte anlegg eller permanent geologisk lagring 

Dette punktet skal inneholde minst følgende opplysninger for hvert tilknyttet anlegg eller foretak: 

a) Navn på tilknyttet anlegg eller foretak. 

b) Type tilknytning (import eller eksport: målbar varme, røykgasser, CO2). 

c) Omfattes anlegget eller foretaket av EU ETS? 

— Dersom ja, registrerings-ID, tillatelses-ID og kontaktperson. 

— Dersom nei, foretakets navn og adresse, kontaktperson. 

2. DETALJERTE ÅRLIGE DATA FOR HVERT ÅR I REFERANSEPERIODEN 

2.1. Detaljerte årlige verifiserte utslippsdata på anleggsnivå 

Dette punktet skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) For hver kildestrøm: Virksomhetsdata, beregningsfaktorer som er brukt, fossile utslipp, utslipp fra biomasse, i tilfelle 

brensel (herunder dersom det brukes som innsatsmateriale) tilført energi beregnet ut fra netto brennverdi (NCV). 

b) For hver utslippskilde der kontinuerlig utslippsovervåking er blitt brukt: Fossile utslipp, utslipp fra biomasse, årlig 

gjennomsnitt per time av klimagasskonsentrasjoner og røykgasstrømmer. For CO2: Tilnærmingsverdier for tilført 

energi i forbindelse med utslipp. 

c) Dersom det brukes en alternativ metode i samsvar med artikkel 22 i forordning (EU) nr. 601/2012, fastsatte fossile 

utslipp og utslipp fra biomasse, tilnærmingsverdier for tilført energi i forbindelse med utslipp, dersom det er relevant. 

d) Mengden av overført CO2 som er importert og/eller eksportert. 

Medlemsstatene kan velge å gi de driftsansvarlige tillatelse til å rapportere bare samlede utslippstall. 

2.2. Årlige utslipp per delanlegg 

Dette punktet inneholder en fullstendig utslippsbalanse, med fastsettelse av mengden utslipp som kan tilskrives hvert 

delanlegg. 

2.3. Årlig anleggsomfattende balanse for import, produksjon, forbruk og eksport av varme 

Dette punktet skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Den samlede mengden tilført energi i form av brensel som er brukt i anlegget. 

b) Dersom det er relevant, energiinnholdet i importerte røykgasser. 

c) Dersom det er relevant, den mengden energi i brensel som er eksportert til andre direkte teknisk tilknyttede EU ETS-

anlegg eller enheter som ikke omfattes av ETS.  

  

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF av 23. april 2009 om geologisk lagring av karbondioksid og om endring av rådsdirektiv 

85/337/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF og 2008/1/EF samt europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 114). 
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d) Dersom det er relevant, energiinnholdet i røykgasser som er eksportert til andre EU ETS-anlegg eller enheter som 

ikke omfattes av ETS. 

e) Mengden av tilført energi fra brensler brukt til produksjon av elektrisk kraft. 

f) Mengden av tilført energi fra brensler fordelt på delanlegg med utslippsstandard for brensel (rapporteres separat for 

delanlegg med utslippsstandard for brensel som er utsatt for eller ikke utsatt for risiko for karbonlekkasje). 

g) Mengden av brensel brukt til produksjon av målbar varme. 

h) Samlet mengde målbar varme som er produsert ved anlegget. 

i) Nettomengde av målbar varme som er importert fra anlegg som omfattes av EU ETS. 

j) Nettomengde av målbar varme som er importert fra anlegg og foretak som ikke omfattes av EU ETS. 

k) Nettomengde av målbar varme som er forbrukt til produksjon av elektrisk kraft i anlegget. 

l) Nettomengde av målbar varme som er forbrukt i delanlegg med utslippsstandard for produkt i anlegget. 

m) Nettomengde av målbar varme som er eksportert til EU ETS-anlegg. 

n) Nettomengde av målbar varme som er eksportert til anlegg eller foretak som ikke omfattes av EU ETS. 

o) Nettomengde av målbar varme som er eksportert med henblikk på fjernvarme. 

p) Nettomengde av målbar varme som kan fordeles på delanlegg med utslippsstandard for varme (rapporteres separat 

for delanlegg med utslippsstandard for varme og fjernvarmedelanlegg som er utsatt for eller ikke utsatt for risiko for 

karbonlekkasje). 

q) Mengden av varmetap, dersom det ikke allerede er inngår i dataene nevnt i bokstav a)–p). 

2.4. Årlig tildeling av energi til delanlegg 

Dette punktet skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Mengden av tilført energi fra brensler, herunder deres respektive utslippsfaktorer, til 

— hvert delanlegg med utslippsstandard for produkt, 

— hvert delanlegg med utslippsstandard for varme og fjernvarmedelanlegg, 

— hvert delanlegg med utslippsstandard for brensel. 

b) Mengden av målbar varme som er importert 

— av hvert delanlegg med utslippsstandard for produkt, 

— fra delanlegg med utslippsstandard for produkt for salpetersyre, 

— fra delanlegg som produserer papirmasse. 

c) Mengden av målbar varme som er eksportert av 

— hvert delanlegg med utslippsstandard for produkt. 

2.5. Årlig anleggsomfattende balanse for import, produksjon, forbruk og eksport av elektrisk kraft 

Dette punktet skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Samlet mengde elektrisk kraft som er produsert fra brensler. 

b) Samlet mengde annen elektrisk kraft som er produsert. 

c) Samlet mengde elektrisk kraft som er importert fra nettet eller fra andre anlegg. 

d) Samlet mengde elektrisk kraft som er eksportert til nettet eller til andre anlegg. 

e) Samlet mengde elektrisk kraft som er forbrukt i anlegget. 

f) For elektrisitetsforbruket i delanlegg med utslippsstandard for produkt, som er oppført i del 2 i vedlegg I, den 

mengden forbrukt elektrisk kraft som kan utveksles. 

Bokstav a)–e) skal rapporteres bare av anlegg som produserer elektrisk kraft.  
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2.6. Ytterligere årlige data for delanlegg 

Dette punktet skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Mengden målbar varme som tilskrives delanlegget, og som er importert fra enheter eller prosesser som ikke omfattes 

av EU ETS. 

b) Dersom det er relevant, for hvert delanlegg, en liste over produkter som er produsert innenfor delanleggets grenser, 

herunder deres koder i henhold til PRODCOM-listen nevnt i artikkel 2 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 3924/91(3), 

basert på NACE-4-kodene nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006(4)(NACE rev. 2) samt 

den produserte mengden. PRODCOM skal være minst like detaljert som den tilhørende delsektoridentifikasjonen i 

delegerte rettsakter som er vedtatt i henhold til artikkel 10b nr. 5 i direktiv 2003/87/EF. 

c) Som unntak fra bokstav b), for delanlegg med utslippsstandard for varme som er utsatt for risiko for karbonlekkasje, i 

tilfelle eksport av målbar varme til anlegg eller foretak som ikke omfattes av EU ETS, NACE-4-kodene (NACE rev. 

2) for disse anleggene eller enhetene. 

d) Dersom det er relevant og tilgjengelig for den driftsansvarlige, for hvert delanlegg, utslippsfaktoren for 

brenselblandingen som er knyttet til den målbare varmen som er importert eller eksportert. 

e) Dersom det er relevant, for hvert delanlegg, mengden av og utslippsfaktoren for røykgasser som er importert og 

eksportert. 

f) Dersom det er relevant, for hvert delanlegg, energiinnholdet (netto brennverdi) av røykgassene som er importert og 

eksportert. 

2.7. Årlige virksomhetsdata for delanlegg med utslippsstandard for produkt 

Dette punktet skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Årlige produksjonsdata for produktet som angitt i vedlegg I, i den enheten som er angitt i nevnte vedlegg. 

b) En liste over produkter som er produsert innenfor delanleggets grenser, herunder deres PRODCOM-koder (basert på 

NACE rev. 2). PRODCOM skal være minst like detaljert som den tilhørende delsektoridentifikasjonen i delegerte 

rettsakter som er vedtatt i henhold til artikkel 10b nr. 5 i direktiv 2003/87/EF. 

c) Mengden av overført CO2 som er importert fra eller eksportert til andre delanlegg, anlegg eller andre enheter. 

d) Mengden av eksport eller import av mellomprodukter som omfattes av delanlegg med utslippsstandard for produkt. 

e) Dersom det er relevant, for delanlegg med utslippsstandard for produkt som produserer raffineriprodukter eller 

aromater, den årlige gjennomstrømningsmengden for hver CWT-funksjonen som angitt i vedlegg II. 

f) Dersom det er relevant, for delanlegg med utslippsstandard for produkt som produserer kalk eller dolomittkalk, den 

ukorrigerte årlige produksjonsmengden og de årlige gjennomsnittsverdiene for mCaO og mMgO i samsvar med vedlegg 

III. 

g) Dersom det er relevant, for delanlegg med utslippsstandard for produkt for dampkrakking, den samlede årlige HVK-

produksjonen og mengden av supplerende råstoff uttrykt som mengde hydrogen, etylen og andre HVK. 

h) Dersom det er relevant, for delanlegg med utslippsstandard for produkt som produserer hydrogen eller syntesegass, 

den årlige produksjonsmengden hydrogen eller syntesegass omregnet til hydrogeninnhold uttrykt i normal-

kubikkmeter per år (ved 0 °C og 101,325 kPa) og den årlige produksjonens volumfraksjon av rent hydrogen i 

blandingen av hydrogen og karbonmonoksid. 

i) Dersom det er relevant, for delanlegg med utslippsstandard for produkt som produserer etylenoksid/etylenglykoler, de 

årlige produksjonsnivåene for etylenoksid, monoetylenglykol, dietylenglykol og trietylenglykol. 

j) Dersom det er relevant, for delanlegg med utslippsstandard for produkt som produserer vinylkloridmonomer, den 

varmen som er forbrukt i forbindelse med hydrogenforbruk.  

  

(3) Rådsforordning (EF) nr. 3924/91 av 19. desember 1991 om opprettelse av en fellesskapsundersøkelse om industriproduksjonen (EFT 

L 374 av 31.12.1991, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om innføring av en standard for næringsgruppering NACE 

Revisjon 2, og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder (EUT L 393 

av 30.12.2006, s. 1). 
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k) Dersom det er relevant, for delanlegg med utslippsstandard for produkt som produserer kortfibret kraftpapirmasse, 

langfibret kraftpapirmasse, termomekanisk papirmasse og mekanisk papirmasse, sulfittpapirmasse eller annen 

papirmasse som ikke omfattes av et delanlegg med utslippsstandard for produkt, det årlige produksjonsnivået for den 

respektive papirmassen og den årlige mengden papirmasse som bringes i omsetning og ikke bearbeides til papir ved 

det samme anlegget eller andre teknisk tilknyttede anlegg. 

l) Dersom det er relevant, mengde, energiinnhold og utslippsfaktor for røykgasser som er produsert innenfor 

systemgrensene for det respektive delanlegget med utslippsstandard for produkt, og som fakles innenfor eller utenfor 

systemgrensene for dette delanlegget med utslippsstandard for produkt, med unntak av sikkerhetsfakling, og som ikke 

brukes til produksjon av målbar varme, ikke-målbar varme eller elektrisk kraft. 

3. DATA FOR OPPDATERING AV UTSLIPPSSTANDARDER 

3.1. Årlige data for delanlegg med utslippsstandard for produkt 

Dette punktet skal inneholde minst følgende opplysninger for hvert år i referanseperioden: 

a) En liste over produkter som er produsert innenfor delanleggets grenser, herunder deres PRODCOM-koder (NACE 

rev. 2). 

b) Virksomhetsnivå. 

c) Fordelte utslipp, med unntak av utslipp knyttet til import av målbar varme fra andre delanlegg, anlegg eller andre 

enheter. 

d) Mengden av målbar varme som er importert fra andre delanlegg, anlegg eller andre enheter, herunder emisjons-

faktoren dersom den er kjent. 

e) Mengden av målbar varme som er eksportert til andre delanlegg, anlegg eller andre enheter. 

f) Mengden, energiinnholdet og utslippsfaktoren for røykgasser som er importert fra andre delanlegg, anlegg eller andre 

enheter. 

g) Mengden, energiinnholdet og utslippsfaktoren for røykgasser som er produsert. 

h) Mengden, energiinnholdet og utslippsfaktoren for røykgasser som er eksportert til andre delanlegg, anlegg eller andre 

enheter. 

i) Mengden av forbrukt elektrisk kraft som kan utveksles, i forbindelse med utslippsstandarder som er oppført i del 2 i 

vedlegg I. 

j) Mengden av elektrisk kraft som er produsert. 

k) Mengden av overført CO2 som er importert fra andre delanlegg, anlegg eller andre enheter. 

l) Mengden av overført CO2 som er eksportert til andre delanlegg, anlegg eller andre enheter. 

m) Eksport eller import av mellomprodukter som omfattes av utslippsstandarder for produkt (ja/nei) og en beskrivelse av 

typen av mellomprodukt, dersom det er relevant. 

n) Mengden av supplerende råstoff uttrykt i mengde hydrogen, etylen og andre HVK, i forbindelse med utslipps-

standarden for produkt for dampkrakking. 

o) Forbrukt varme som stammer fra hydrogenforbruk, i forbindelse med utslippsstandarden for produkt for 

vinylkloridmonomer. 

3.2. Årlige data for delanlegg med utslippsstandard for varme og fjernvarmedelanlegg 

Dette punktet skal inneholde minst følgende opplysninger for hvert år i referanseperioden: 

a) Mengden av netto målbar varme som er produsert i hvert delanlegg med utslippsstandard for varme eller 

fjernvarmedelanlegg. 

b) Utslipp som tilskrives produksjon av målbar varme. 

c) Delanleggets virksomhetsnivå. 

d) Mengden av målbar varme som er produsert, importert fra og eksportert til andre delanlegg, anlegg eller andre 

enheter. 

e) Mengden av elektrisk kraft som er produsert. 
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3.3. Årlige data for delanlegg med utslippsstandard for brensel 

Dette punktet skal inneholde minst følgende opplysninger for hvert år i referanseperioden: 

a) Virksomhetsnivå. 

b) Fordelte utslipp. 

 _____  

VEDLEGG V 

Faktorer som skal brukes for reduksjon av vederlagsfri tildeling i henhold til artikkel 10b nr. 4 i direktiv 2003/87/EF 

År Faktorens verdi 

2021 0,300 

2022 0,300 

2023 0,300 

2024 0,300 

2025 0,300 

2026 0,300 

2027 0,225 

2028 0,150 

2029 0,075 

2030 0,000 
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VEDLEGG VI 

Minsteinnhold i planen for overvåkingsmetode 

Planen for overvåkingsmetode skal inneholde minst følgende opplysninger: 

1. Generelle opplysninger om anlegget: 

a) Opplysninger for identifisering av anlegget og den driftsansvarlige, herunder anleggsidentifikatoren som er brukt i  

EU-registeret. 

b) Opplysninger som identifiserer versjonen av planen for overvåkingsmetode, datoen for vedkommende myndighets 

godkjenning og datoen da den får anvendelse. 

c) En beskrivelse av anlegget, herunder særlig en beskrivelse av de viktigste prosessene som utføres, en liste over 

utslippskilder, et flytskjema og en plan for anlegget som gjør det mulig å forstå de viktigste material- og 

energistrømmene. 

d) Et diagram som inneholder minst følgende opplysninger: 

— Anleggets tekniske elementer, som identifiserer utslippskilder samt varmeproduserende og varmeforbrukende 

enheter. 

— Alle energi- og materialstrømmer, særlig kildestrømmer, målbar og ikke-målbar varme, elektrisitet dersom det er 

relevant, og røykgasser. 

— Målepunkter og måleutstyr. 

— Delanleggenes grenser, herunder oppdelingen mellom delanlegg som tjener sektorer som anses å være utsatt for en 

betydelig risiko for karbonlekkasje, og delanlegg som tjener andre sektorer, basert på NACE rev. 2 eller 

PRODCOM. 

e) En liste over og beskrivelse av tilknytninger til andre EU ETS-anlegg eller enheter som ikke omfattes av ETS, for 

overføring av målbar varme, mellomprodukter, røykgasser eller CO2 til bruk i nevnte anlegg eller permanent geologisk 

lagring, herunder navn og adresse og en kontaktperson for det tilknyttede anlegget eller foretaket og dets entydige 

identifikasjon i EU-registeret, dersom det er relevant. 

f) En henvisning til framgangsmåten for håndtering av ansvarsfordelingen i forbindelse med overvåking og rapportering 

ved anlegget, og for håndtering av det ansvarlige personalets kompetanse. 

g) En henvisning til framgangsmåten for regelmessig vurdering av om planen for overvåkingsmetode er egnet i samsvar 

med artikkel 9 nr. 1; denne framgangsmåten skal særlig sikre at det finnes overvåkingsmetoder for alle dataelementer 

oppført i vedlegg IV som er relevante for anlegget, og at de mest nøyaktige tilgjengelige datakildene i samsvar med 

avsnitt 4 i vedlegg VII benyttes. 

h) En henvisning til de skriftlige framgangsmåtene for datastrømaktiviteter og kontrollvirksomhet i henhold til artikkel 11 

nr. 2, herunder diagrammer etter behov for utdyping. 

2. Opplysninger om delanlegg: 

a) For hvert delanlegg, en henvisning til framgangsmåten for å gjøre det mulig å spore de produktene som er produsert, og 

deres PRODCOM-koder. 

b) Systemgrenser for hvert delanlegg, med en tydelig beskrivelse av hvilke tekniske enheter som inngår, en beskrivelse av 

de prosessene som utføres, og hvilke innsatsmaterialer og brensler, hvilke produkter og utgående produkter som 

fordeles på hvilket delanlegg; når det gjelder komplekse delanlegg, skal det inkluderes et separat, detaljert flytdiagram 

for disse delanleggene. 

c) En beskrivelse av deler av anlegg som betjener mer enn ett delanlegg, herunder varmeforsyningssystemer, felles kjeler 

og kraftvarmeverk. 

d) For hvert delanlegg, dersom det er relevant, en beskrivelse av metoder for å fordele deler av anlegg som betjener mer 

enn ett delanlegg, og deres utslipp på de respektive delanleggene. 

3. Overvåkingsmetoder på anleggsnivå: 

a) En beskrivelse av metodene som brukes for å kvantifisere den anleggsomfattende balansen for import, produksjon, 

forbruk og eksport av varme. 

b) Metoden som brukes for å sikre at manglende data og dobbelttelling unngås. 
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4. Overvåkingsmetoder på delanleggsnivå: 

a) En beskrivelse av metodene som brukes til å kvantifisere delanleggets direkte utslipp, herunder, dersom det er relevant, 

metoden for å kvantifisere den absolutte mengden eller prosentdelen av kildestrømmer eller utslipp som overvåkes med 

målingsbaserte metoder i samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012 og er tilskrevet delanlegget, dersom det er 

relevant. 

b) En beskrivelse av metodene som brukes til å fordele og kvantifisere mengder og utslippsfaktorer for tilført energi fra 

brensler, og eksport av energiinnholdet i brensler, dersom det er relevant. 

c) En beskrivelse av metodene som brukes til å fordele og kvantifisere mengdene, og i relevante tilfeller utslippsfaktorer 

for import, produksjon, forbruk og eksport av målbar varme. 

d) En beskrivelse av metodene som brukes til å kvantifisere mengdene av elektrisitetsforbruk og -produksjon, og den delen 

av forbruket som kan utveksles, dersom det er relevant. 

e) En beskrivelse av metodene som brukes til å fordele og kvantifisere mengdene, energiinnholdet og utslippsfaktorene for 

import, eksport, forbruk og produksjon av røykgass, dersom det er relevant. 

f) En beskrivelse av metodene som brukes til å fordele og kvantifisere mengdene av overført CO2 som er importert eller 

eksportert, dersom det er relevant. 

g) For hvert delanlegg med utslippsstandard for produkt, en beskrivelse av metodene som brukes til å kvantifisere den 

årlige produksjonen av produktet som angitt i vedlegg I, herunder eventuelt ytterligere parametrer som kreves i henhold 

til artikkel 19 og 20 og vedlegg II og III. 

Beskrivelsene av metodene som brukes til å kvantifisere parametrer som skal overvåkes og rapporteres, skal dersom det er 

relevant omfatte beregningstrinn, datakilder, beregningsformler, relevante beregningsfaktorer, herunder målenhet, horisontale 

og vertikale kontroller for bekreftende data, prosedyrer som ligger til grunn for prøvetakingsplaner, måleutstyr som brukes med 

henvisning til relevant diagram og en beskrivelse av hvordan det er installert og vedlikeholdt, og liste over laboratorier som 

deltar i utførelsen av relevante analytiske framgangsmåter. Dersom det er relevant, skal beskrivelsen omfatte resultatet av den 

forenklede usikkerhetsvurderingen som er nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav c). For hver relevant beregningsformel skal planen 

inneholde ett eksempel med faktiske data. 

 _____  



Nr. 9/552 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.2.2021 

 

 

VEDLEGG VII 

Metoder for dataovervåking 

1. VIRKEOMRÅDE 

I dette vedlegget fastsettes metoder for bestemmelse av data som kreves for rapportering av dataene som er oppført i 

vedlegg IV på anleggsnivå, samt regler for fordeling av disse dataene på delanlegg, med unntak av data som overvåkes 

i samsvar med en overvåkingsplan som er godkjent av vedkommende myndighet i henhold til forordning (EU)  

nr. 601/2012. Data som er bestemt i samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012, skal brukes i henhold til denne 

forordningen når det er relevant. 

2. DEFINISJONER 

I dette vedlegget menes med «datasett» én type data, enten på anleggsnivå eller på delanleggsnivå, som er relevant ut 

fra omstendighetene, som f.eks. noe av følgende: 

a) Den mengden brensel eller materialer som er forbrukt eller produsert gjennom en prosess som er relevant for den 

beregningsbaserte overvåkingsmetoden, uttrykt i terajoule, masse i tonn eller for gasser som volum i normal-

kubikkmeter, etter hva som er relevant, herunder for røykgasser. 

b) En beregningsfaktor som brukes i forordning (EU) nr. 601/2012 (dvs. sammensetningen av et materiale eller et 

brensel eller en røykgass). 

c) Nettomengden av målbar varme, og de relevante parametrene som kreves for å bestemme denne mengden, særlig 

— massestrømmen av varmeoverføringsmediet, og 

— entalpien for overført og tilbakeført varmeoverføringsmedium, som angitt ved sammensetning, temperatur, 

trykk og metning. 

d) Mengden av ikke-målbar varme, angitt ved relevante brenselmengder som brukes til å produsere varme, og netto 

brennverdi (NCV) av brenselblandingen. 

e) Mengden av elektrisk kraft. 

f) Mengden av CO2 som overføres mellom anlegg. 

Med «bestemmelsesmetode» menes en av følgende metoder: 

a) En metode for å identifisere, innsamle og behandle data som allerede er tilgjengelige i anlegget, for datasett med 

historiske data. 

b) En overvåkingsmetode for et spesifikt datasett basert på et godkjent plan for overvåkingsmetode. 

I tillegg får definisjonene av «kildestrøm», «utslippskilde», «iboende risiko», «kontrollrisiko» og «utslippsfaktor» som 

fastsatt i artikkel 3 i forordning (EU) nr. 601/2012 anvendelse. 

3. GENERELLE METODER 

3.1. Gjeldende metoder 

Den driftsansvarlige skal bestemme data for å utarbeide en referansedatarapport i samsvar med artikkel 4 nr. 2 

bokstav a) ved hjelp av metodene fastsatt i dette vedlegget. Dersom dette vedlegget ikke beskriver gjeldende metoder 

for å bestemme et spesifikt datasett, skal den driftsansvarlige benytte en egnet metode, med forbehold om 

vedkommende myndighets godkjenning av planen for overvåkingsmetode i samsvar med artikkel 6. En metode skal 

anses å være egnet dersom den driftsansvarlige sikrer at måling, analyser, prøvetaking, kalibreringer og valideringer 

for bestemmelse av spesifikke datasett utføres ved hjelp av metoder som er basert på tilsvarende EN-standarder. 

Dersom slike standarder ikke finnes, skal metodene bygge på passende ISO-standarder eller nasjonale standarder. 

Dersom det ikke finnes gjeldende offentliggjorte standarder, benyttes relevante utkast til standarder, retningslinjer for 

god industriell praksis eller andre vitenskapelig beviste metoder som begrenser skjevheter i prøvetaking og måling.  
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3.2. Metode for fordeling av data på delanlegg 

1. Dersom data for et spesifikt datasett ikke er tilgjengelig for hvert delanlegg, skal den driftsansvarlige foreslå en 

egnet metode for å bestemme de dataene som kreves for hvert enkelt delanlegg, unntatt for tilfellene nevnt i 

artikkel 10 nr. 3 annet og tredje ledd. For dette formål skal et av følgende prinsipper benyttes, avhengig av hvilket 

prinsipp som gir de mest nøyaktige resultatene: 

a) Dersom forskjellige produkter blir framstilt etter hverandre på samme produksjonslinje, skal inn- og utgående 

mengder og tilhørende utslipp fordeles sekvensielt på grunnlag av brukstiden per år for hvert delanlegg. 

b) Inn- og utgående mengder og tilhørende utslipp skal fordeles på grunnlag av massen eller volumet for de 

enkelte produktene som blir framstilt, på grunnlag av estimater som bygger på forholdet mellom frie 

reaksjonsentalpier for de involverte kjemiske reaksjonene, eller på grunnlag av en annen egnet fordelings-

nøkkel som bygger på en sunn vitenskapelig metode. 

2. Dersom flere måleinstrumenter av forskjellig kvalitet bidrar til måleresultater, skal en av de følgende metodene 

brukes for å dele inn data på anleggsnivå om mengder av materialer, brensel, målbar varme eller elektrisitet til 

delanlegg: 

a) Bestemmelsene av inndelingen basert på en bestemmelsesmetode, f.eks. delmåling, estimat, korrelasjon, skal 

brukes likt for hvert delanlegg. Dersom summen av dataene for delanleggene skiller seg fra data som 

bestemmes separat for anlegget, skal en ensartet «avstemmingsfaktor» benyttes for en ensartet korreksjon, slik 

at det samlede tallet for anlegget oppnås som følger: 

RecF = DInst/Σ DSI (ligning 1) 

der RecF er avstemmingsfaktoren, DInst er dataverdien som er fastsatt for anlegget som helhet, og DSI er 

dataverdiene for de ulike delanleggene. Dataene for hvert delanlegg skal deretter korrigeres som følger: 

DSI,corr = DSI × RecF (ligning 2) 

b) Dersom bare ett delanleggs data er ukjente eller av lavere kvalitet enn data fra andre delanlegg, kan data fra 

kjente delanlegg trekkes fra de samlede dataene for anlegget. Denne metoden foretrekkes bare for delanlegg 

som bidrar med mindre mengder til anleggets tildeling. 

3.3. Måleinstrumenter eller framgangsmåter som ikke er under den driftsansvarliges kontroll 

Den driftsansvarlige kan bruke målesystemer eller analytiske framgangsmåter som ligger utenfor den driftsansvarliges 

kontroll 

a) dersom den driftsansvarlige ikke har egne måleinstrumenter eller analytiske framgangsmåter for bestemmelse av et 

spesifikt datasett, 

b) dersom bestemmelse av et datasett med den driftsansvarliges egne måleinstrumenter eller analytiske fram-

gangsmåter ikke er teknisk mulig eller vil føre til urimelig høye kostnader, 

c) dersom den driftsansvarlige dokumenterer overfor vedkommende myndighet at målesystemet eller analytiske 

framgangsmåter som ligger utenfor den driftsansvarliges kontroll, gir mer pålitelige resultater og er mindre utsatt 

kontrollrisikoer. 

For å oppnå dette kan den driftsansvarlige gå tilbake til en av følgende datakilder: 

a) Beløp fra fakturaer som er utstedt av en handelspartner, forutsatt at det finner sted en kommersiell transaksjon 

mellom to uavhengige handelspartnere. 

b) Direkte avlesninger av målesystemene. 

c) Bruk av empiriske korrelasjoner som leveres av et vedkommende og uavhengig organ, f.eks. leverandører av 

utstyr, ingeniørtjenester eller akkrediterte laboratorier. 

3.4. Indirekte bestemmelsesmetoder 

Dersom det ikke finnes noen direkte måle- eller analysemetode for et datasett som kreves, særlig i tilfeller der netto 

målbar varme går til ulike produksjonsprosesser, skal den driftsansvarlige foreslå bruk av en indirekte bestemmelses-

metode, for eksempel 

a) beregning basert på en kjent kjemisk eller fysisk prosess, ved hjelp av passende godkjente litteraturverdier for 

kjemiske og fysiske egenskaper for de stoffene som er berørt, passende støkiometriske faktorer og termo-

dynamiske egenskaper, for eksempel reaksjonsentalpier, etter hva som er relevant,  
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b) beregning basert på anleggets konstruksjonsdata, f.eks. energieffektiviteten til tekniske enheter eller beregnet 

energiforbruk per produktenhet, 

c) korrelasjoner basert på empiriske tester for bestemmelse av anslagsverdiene for det datasettet som kreves, fra ikke-

kalibrert utstyr eller data dokumentert i produksjonsprotokoller. For dette formål skal den driftsansvarlige sikre at 

korrelasjonen oppfyller kravene til god teknisk praksis, og at den benyttes bare for å bestemme verdier som er 

innenfor det området den er fastsatt for. Den driftsansvarlige skal vurdere gyldigheten av slike korrelasjoner minst 

en gang i året. 

4. VALG AV BESTEMMELSESMETODER OG DATAKILDER SOM ER SÅ NØYAKTIGE SOM MULIG 

4.1. Teknisk gjennomførbarhet 

Dersom en driftsansvarlig hevder at det ikke er teknisk mulig å bruke en særlig bestemmelsesmetode, skal 

vedkommende myndighet vurdere den tekniske gjennomførbarheten samtidig som det tas hensyn til den 

driftsansvarliges begrunnelse. Denne begrunnelsen skal bygge på at den driftsansvarlige har de nødvendige tekniske 

ressursene til å dekke behovene til et foreslått system eller oppfylle et særlig krav som kan gjennomføres innenfor den 

tidsrammen som kreves i denne forordningen. Disse tekniske ressursene skal omfatte tilgjengeligheten av de påkrevde 

teknikkene og den nødvendige teknologien. 

4.2. Urimelig høye kostnader 

Dersom en driftsansvarlig hevder at bruken av en særlig bestemmelsesmetode fører til urimelig høye kostnader, skal 

vedkommende myndighet vurdere om kostnadene er urimelig høye, idet det tas hensyn til den driftsansvarliges 

begrunnelse. 

Vedkommende myndighet skal anse kostnadene for å være urimelig høye dersom den driftsansvarliges 

kostnadsoverslag overstiger gevinsten ved en spesifikk bestemmelsesmetode. For dette formål beregnes gevinsten ved 

å multiplisere en forbedringsfaktor med en referansepris på EUR 20 per kvote, og kostnadene skal omfatte en passende 

avskrivningsperiode basert på utstyrets økonomiske levetid, dersom det er relevant. 

Forbedringsfaktoren skal være 1 % av delanleggets sist fastsatte årlige vederlagsfrie tildeling. Som unntak fra denne 

beregningsmetoden kan vedkommende myndighet tillate driftsansvarlige å fastsette forbedringsfaktoren til 1 % av den 

berørte CO2-ekvivalenten. Den berørte CO2-ekvivalenten skal være en av følgende, avhengig av den parameteren som 

forbedring av metoden vurderes for: 

a) For et brensel eller materiale som inneholder karbon, herunder røykgasser, de utslippene som ville oppstå dersom 

karboninnholdet i den årlige mengden av brensel eller materiale ble omdannet til CO2. 

b) For utslipp som overvåkes med en målingsbasert metode, de årlige utslippene fra hver enkelt utslippskilde. 

c) For målbar varme, den respektive årlige mengden av målbar varme multiplisert med utslippsstandarden for varme. 

d) For ikke-målbar varme, den respektive årlige mengden av målbar varme multiplisert med utslippsstandarden for 

brensel. 

e) For elektrisk kraft, den respektive årlige mengden av elektrisk kraft multiplisert med faktoren angitt i artikkel 22 

nr. 3. 

f) For mengden av et produkt som det er fastsatt en utslippsstandard for produkt for, delanleggets foreløpige årlige 

antall utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt, fastsatt i samsvar med artikkel 16 nr. 2 for det første året av den 

aktuelle tildelingsperioden. Dersom den relevante utslippsstandarden ennå ikke er fastsatt i samsvar med artikkel 

10a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF, skal den respektive utslippsstandarden fastsatt i vedlegg I til denne forordningen 

benyttes. 

Tiltak for å forbedre et anleggs overvåkingsmetode skal ikke anses å føre til urimelig høye kostnader opp til et samlet 

beløp på EUR 2 000 per år. For anlegg med lave utslipp i samsvar med artikkel 47 i forordning (EU) nr. 601/2012 skal 

denne grensen være EUR 500 per år. 

4.3. Prosess 

For å fastsette de mest nøyaktige tilgjengelige datakilder skal den driftsansvarlige velge ut de mest nøyaktige 

datakildene som er teknisk mulige og ikke fører til urimelig høye kostnader, og som sikrer en klar datastrøm med 

laveste iboende risiko og kontrollrisiko (heretter kalt «primære datakilder»). Den driftsansvarlige skal bruke de 

primære datakildene for å utarbeide referansedatarapporten.  
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I den grad det er mulig uten at det fører til urimelig høye kostnader, skal den driftsansvarlige med henblikk på 

kontrollordningen i samsvar med artikkel 11 etterstrebe å identifisere og bruke ytterligere datakilder eller metoder for 

bestemmelse av data som gjør det mulig å bekrefte de primære datakildene (heretter kalt «bekreftende datakilder»). De 

utvalgte bekreftende datakildene skal dokumenteres gjennom de skriftlige framgangsmåtene nevnt i artikkel 11 nr. 2 

og i planen for overvåkingsmetode. 

For å velge ut de primære datakildene skal den driftsansvarlige sammenligne alle tilgjengelige datakilder for det 

samme datasettet ved hjelp av de generiske datakildene som er oppført i avsnitt 4.4–4.6, og bruke en av de høyest 

rangerte datakildene som anses å være de mest nøyaktige datakildene. Det kan bare brukes andre datakilder dersom 

noen av unntakene i samsvar med artikkel 7 nr. 2 får anvendelse. I slike tilfeller skal den nest høyest rangerte 

datakilden brukes, med mindre dette ikke er teknisk mulig eller vil føre til urimelig høye kostnader, eller dersom en 

annen datakilde har tilsvarende eller lavere usikkerhetsnivå. Ved behov kan ytterligere datakilder tas i betraktning. 

For å velge ut bekreftende datakilder skal den driftsansvarlige sammenligne alle tilgjengelige datakilder for det samme 

datasettet ved hjelp av de generiske datakildene som er oppført i avsnitt 4.4–4.6, og bruke en annen tilgjengelig 

datakilde enn den som anses å være den mest nøyaktige. 

For å velge ut datakilder for å fastsette alle data som kreves i henhold til vedlegg IV, skal den driftsansvarlige bruke 

følgende framgangsmåte for følgende hovedtyper av datasett: 

a) For bestemmelse av mengden av produkter, brensler og andre materialer skal den driftsansvarlig ta hensyn til de 

generiske datakildene og deres hierarki som fastsatt i avsnitt 4.4 i dette vedlegget. 

b) For bestemmelse av mengden av energistrømmer (målbar eller ikke-målbar varme, elektrisk kraft) skal den 

driftsansvarlige ta hensyn til de generiske datakildene og deres hierarki som fastsatt i nr. 4.5 i dette vedlegget. 

c) For bestemmelse av egenskapene til produkter, brensler og andre materialer skal den driftsansvarlig ta hensyn til 

de generiske datakildene og deres hierarki som fastsatt i avsnitt 4.6 i dette vedlegget. 

For å forbedre planen for overvåkingsmetode skal den driftsansvarlige kontrollere regelmessig og minst en gang i året 

om nye datakilder er blitt tilgjengelige. Dersom slike nye datakilder anses å være mer nøyaktige i samsvar med 

rangeringen beskrevet i avsnitt 4.4–4.6, skal disse brukes, og planen for overvåkingsmetode skal endres i samsvar med 

artikkel 9. 

4.4. Valg av datakilder for kvantifisering av materialer og brensler 

Følgende generiske datakilder skal brukes til å velge ut de mest nøyaktige tilgjengelige datakildene for å bestemme 

mengder (uttrykt i tonn eller Nm3) av materialer, brensler, røykgasser eller produkter som ankommer eller forlater 

anlegget eller ethvert delanlegg: 

a) Metoder i samsvar med overvåkingsplanen som er godkjent i henhold til forordning (EU) nr. 601/2012. 

b) Avlesninger av måleinstrumenter som omfattes av nasjonal, lovregulert måleteknisk kontroll eller måleinstru-

menter som oppfyller kravene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/31/EU(1) eller europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/32/EU(2) for direkte bestemmelse av et datasett. 

c) Avlesninger av måleinstrumenter som er under den driftsansvarliges kontroll for direkte bestemmelse av et datasett 

som ikke omfattes av bokstav b). 

d) Avlesninger av måleinstrumenter som ikke er under den driftsansvarliges kontroll, for direkte bestemmelse av et 

datasett som ikke omfattes av bokstav b). 

e) Avlesninger av måleinstrumenter for indirekte bestemmelse av et datasett, forutsatt at det kan fastslås en passende 

korrelasjon mellom målingen og det berørte datasettet i samsvar med avsnitt 3.4. 

f) Andre metoder, særlig for historiske data eller dersom den driftsansvarlige ikke kan identifisere noen annen 

tilgjengelig datakilde.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/31/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om 

tilgjengeliggjøring på markedet av ikke-automatiske vekter (EUT L 96 av 29.3.2014, s. 107). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/32/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om 

tilgjengeliggjøring på markedet av måleinstrumenter (EUT L 96 av 29.3.2014, s. 149). 
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Ved valg av datakilder for formålene nevnt i artikkel 7 nr. 1 er det bare de datakildene som er oppført i bokstav a) og 

b) i første ledd, som anses å være de mest nøyaktige datakildene, mens datakilden nevnt i bokstav a) i nevnte ledd skal 

brukes dersom den dekker det berørte datasettet. Datakildene som er nevnt i bokstav c)–f) i første ledd, anses å være 

mindre nøyaktige i synkende rekkefølge fra bokstav c) til bokstav f). 

4.5. Valg av datakilder for kvantifisering av energistrømmer 

Følgende generiske datakilder skal brukes til å velge ut de mest nøyaktige tilgjengelige datakildene for kvantifisering 

av mengder, uttrykt i TJ eller GWh, av målbar varme eller elektrisk kraft som føres inn til eller ut fra anlegget eller 

eventuelt delanlegget: 

a) Avlesninger av måleinstrumenter som omfattes av nasjonal, lovregulert måleteknisk kontroll, eller måle-

instrumenter som oppfyller kravene i direktiv 2014/31/EU eller direktiv 2014/32/EU, for direkte bestemmelse av et 

datasett. 

b) Avlesninger av måleinstrumenter som er under den driftsansvarliges kontroll, for direkte bestemmelse av et 

datasett som ikke omfattes av bokstav a). 

c) Avlesninger av måleinstrumenter som ikke er under den driftsansvarliges kontroll, for direkte bestemmelse av et 

datasett som ikke omfattes av bokstav a). 

d) Avlesninger av måleinstrumenter for indirekte bestemmelse av et datasett, forutsatt at det kan fastslås en passende 

korrelasjon mellom målingen og det berørte datasettet i samsvar med avsnitt 3.4 i dette vedlegget. 

e) Beregning av en tilnærmingsverdi for å fastsette nettomengder av målbar varme i samsvar med metode 3 i avsnitt 

7.2. 

f) Andre metoder, særlig for historiske data eller dersom den driftsansvarlige ikke kan identifisere noen annen 

tilgjengelig datakilde. 

Ved valg av datakilder for formålene nevnt i artikkel 7 nr. 1 er det bare de datakildene som er nevnt i bokstav a) i 

første ledd, som anses å være de mest nøyaktige datakildene. Datakildene som er nevnt i bokstav b)–f) i første ledd, 

anses å være mindre nøyaktige i synkende rekkefølge fra bokstav b) til bokstav f). 

For situasjoner der det ikke finnes opplysninger for enkelte parametrer (f.eks. temperatur og mengden returkondensat) 

som kreves for å bestemme nettostrømmer av målbar varme, får bestemmelsene i nr. 7 anvendelse. I samsvar med 

avsnitt 7 må parametrer bestemmes for å kunne beregne de årlige nettomengdene av målbar varme. Det bør derfor tas 

hensyn til det samlede resultatet for den årlige netto varmemengden for den forenklede usikkerhetsvurderingen i 

samsvar med artikkel 7 nr. 2 bokstav c) ved utvelgelsen av metodene nevnt i bokstav b)–f) i første ledd når den avviker 

fra det valget av datakilder som er de nøyaktigste datakildene. 

4.6. Valg av datakilder for bestemmelse av materialegenskaper 

Følgende generiske datakilder skal brukes til å velge ut de mest nøyaktige tilgjengelige datakildene for å bestemme 

egenskaper som stoffets vanninnhold eller renhet, karboninnhold, netto brennverdi, biomasseinnhold osv. for 

produkter, materialer, brensler eller røykgasser som ankommer eller forlater anlegget eller delanlegget: 

a) Metoder for å bestemme beregningsfaktorer i samsvar med overvåkingsplanen som er godkjent i henhold til 

forordning (EU) nr. 601/2012. 

b) Laboratorieanalyser i samsvar med nr. 6.1 i dette vedlegget. 

c) Forenklede laboratorieanalyser i samsvar med nr. 6.2 i dette vedlegget. 

d) Konstante verdier basert på en av følgende datakilder: 

— Standardfaktorer som medlemsstaten bruker i sin nasjonale fortegnelse og framlegger for sekretariatet for De 

forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring. 

— Litteraturverdier som er avtalt med vedkommende myndighet, herunder standardfaktorer som er offentliggjort 

av vedkommende myndighet, og som er forenlige med faktorer som er nevnt i forrige strekpunkt, men som er 

representative for mer oppdelte kildebrenselstrømmer. 

— Verdier angitt og garantert av leverandøren av et brensel eller et materiale, dersom den driftsansvarlige kan 

dokumentere overfor vedkommende myndighet at karboninnholdet viser et 95 % konfidensintervall som ikke 

overstiger 1 %.  
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e) Konstante verdier basert på en av følgende datakilder: 

— Standardfaktorer og støkiometriske faktorer oppført i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 601/2012 eller 

oppført i retningslinjene fra FNs klimapanel (IPCC). 

— Verdier basert på tidligere utførte analyser, dersom den driftsansvarlige kan dokumentere overfor 

vedkommende myndighet at disse verdiene er representative for framtidige partier av samme brensel eller 

materiale. 

— Andre verdier basert på vitenskapelig dokumentasjon. 

Ved valg av datakilder for formålene nevnt i artikkel 7 nr. 1 er det bare de datakildene som er omhandlet i bokstav a) 

og b) i første ledd, som anses å være de mest nøyaktige datakildene, mens datakilden nevnt i bokstav a) i nevnte ledd 

skal brukes dersom den dekker det berørte datasettet. Datakildene som er nevnt i bokstav c)–e) i første ledd, anses å 

være mindre nøyaktige i synkende rekkefølge fra bokstav c) til bokstav e). 

5. METODER FOR BESTEMMELSE AV ÅRLIGE MENGDER AV MATERIALER OG BRENSLER 

Dersom den driftsansvarlige skal bestemme den årlige mengden brensler eller materialer, herunder produkter knyttet til 

delanlegg med utslippsstandard for produkt, skal den driftsansvarlige bestemme disse mengdene på anleggsnivå eller 

for hvert berørt delanlegg, etter behov, på en av følgende måter: 

a) Basert på en kontinuerlig måling av prosessen der materialet forbrukes eller produseres. 

b) Basert på en sammenlegging av målinger av mengder som leveres eller produseres separat, idet det tas hensyn til 

relevante lagerendringer. 

I forbindelse med bokstav b) i første ledd skal mengden av brensel eller materiale som forbrukes i kalenderåret på 

anlegget eller delanlegget, beregnes som mengden av brensel eller materiale som er importert i kalenderåret, minus 

mengden av brensel eller materiale som er eksportert, pluss mengden av brensel eller materiale på lager ved 

begynnelsen av kalenderåret, minus mengden av brensel eller materiale på lager ved utgangen av kalenderåret. 

I forbindelse med bokstav b) i første ledd skal mengden av produkt eller annet materiale som eksporteres i 

kalenderåret, beregnes som mengden av brensel eller materiale som er eksportert i rapporteringsperioden, minus 

mengden som er importert eller resirkulert i prosessen, minus mengden av produkt eller materiale på lager ved 

begynnelsen av kalenderåret, pluss mengden av produkt eller materiale på lager ved utgangen av kalenderåret. 

Dersom det ikke er teknisk mulig eller vil føre til urimelig høye kostnader å bestemme mengder på lager gjennom 

direkte måling, kan den driftsansvarlige anslå disse mengdene basert på enten 

a) data fra tidligere år og i sammenheng med passende virksomhetsnivåer for rapporteringsperioden, 

b) dokumenterte framgangsmåter og respektive data i reviderte regnskaper for rapporteringsperioden. 

Dersom bestemmelsen av mengder av produkter, materialer eller brensler for et helt kalenderår ikke er teknisk mulig 

eller vil føre til urimelig høye kostnader, kan den driftsansvarlige velge den nest best egnede dagen til å skille et 

rapporteringsår fra det neste og dermed bringe det i samsvar med det aktuelle kalenderåret. Avvikene som kan 

framkomme for ett eller flere produkter, materialer eller brensler, skal registreres på en tydelig måte, danne grunnlaget 

for en verdi som er representativ for kalenderåret, og anses for å være konsekvent med hensyn til det påfølgende året. 

6. KRAV TIL LABORATORIEANALYSER OG TILHØRENDE PRØVETAKING 

6.1. Krav til laboratorieanalyser 

Dersom den driftsansvarlige trenger å utføre laboratorieanalyser for å bestemme egenskaper (herunder vanninnhold, 

renhet, konsentrasjon, karboninnhold, biomassefraksjon, netto brennverdi, densitet) for produkter, materialer, brensler 

eller røykgasser, eller for å fastslå korrelasjoner mellom parametrer for indirekte bestemmelse av nødvendige data, skal 

analysene utføres i samsvar med artikkel 32–35 i forordning (EU) nr. 601/2012, på grunnlag av en godkjent 

prøvetakingsplan for å sikre at prøvene er representative for det partiet som de er tatt fra. Dersom det i vedlegg VII til 

forordning (EU) nr. 601/2012 ikke er fastsatt en passende minste analysehyppighet for et bestemt produkt, materiale 

eller brensel, skal den driftsansvarlige foreslå en passende analysehyppighet som skal godkjennes av vedkommende 

myndighet på grunnlag av opplysninger om produktets, materialets eller brenselets heterogenitet.  
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6.2. Forenklede krav til visse laboratorieanalyser 

Dersom den driftsansvarlige kan dokumentere overfor vedkommende myndighet at analyser i samsvar med avsnitt 6.1 

ikke er teknisk mulige eller vil føre til urimelig høye kostnader, skal den driftsansvarlige utføre de påkrevde analysene 

basert på god industriell praksis eller bruke fastsatte tilnærmingsverdier, i kombinasjon med en empirisk korrelasjon 

med en lettere tilgjengelig parameter, som bestemmes minst en gang i året i samsvar med avsnitt 6.1. 

7. REGLER FOR BESTEMMELSE AV NETTO MÅLBAR VARME 

7.1. Prinsipper 

Alle angitte mengder av målbar varme skal alltid vise til nettomengde av målbar varme, bestemt som varmeinnholdet 

(entalpi) av varmestrømmen som overføres til den varmeforbrukende prosessen eller den eksterne brukeren, minus 

varmeinnholdet i returstrømmen. 

Varmeforbrukende prosesser som er nødvendige for produksjon og distribusjon av varme, f.eks. luftseparatorer, 

tilberedning av spevann og regelmessige utluftinger, skal tas i betraktning ved bestemmelse av varmeanleggets 

effektivitet, og de kan derfor ikke anses som varmeforbrukende prosesser som berettiger tildeling. 

Dersom det samme varmemediet brukes i flere påfølgende prosesser og varmen forbrukes med start fra forskjellige 

temperaturnivåer, skal mengden forbrukt varme i hver varmeforbrukende prosess bestemmes separat, med mindre 

prosessene omfattes av samme delanlegg. Gjenoppvarming av overføringsmediet mellom påfølgende varme-

produserende prosesser bør behandles som supplerende varmeproduksjon. 

Dersom varme brukes til kjøling ved hjelp av en absorpsjonskjøleprosess, skal denne kjøleprosessen anses som en 

varmeforbrukende prosess. 

7.2. Metoder for bestemmelse av nettomengder av målbar varme 

Ved valg av datakilder for mengdebestemmelse av energistrømmer i samsvar med avsnitt 4.5 skal følgende metoder 

for å bestemme nettomengder av målbar varme tas i betraktning: 

Metode 1: Ved hjelp av målinger 

Etter denne metoden skal den driftsansvarlige måle alle relevante parametrer, særlig temperatur, trykk og tilstand for 

det overførte samt det tilbakeførte varmemediet. Mediets tilstand i tilfelle damp skal vise til dampens metning eller 

grad av overoppheting. Den driftsansvarlige skal dessuten måle varmeoverføringsmediets (volumetriske) strømnings-

hastighet. På grunnlag av de målte verdiene skal den driftsansvarlige bestemme entalpien og det særlige volumet for 

varmeoverføringsmediet ved hjelp av egnede damptabeller eller teknisk programvare. 

Mediets massestrøm beregnes som 

 (ligning 3) 

der ṁ er massestrømmen i kg/s, V er den volumetriske strømningshastigheten i m3/s og υ er det spesifikke volumet i 

m3/kg. 

Ettersom massestrømmen anses å være den samme for overført og tilbakeført medium, skal varmestrømnings-

hastigheten beregnes ved hjelp av differansen i entalpi mellom den overførte og tilbakeførte strømmen, som følger: 

 = (hflow – hreturn) · ṁ (ligning 4) 

der Q er varmestrømningshastigheten i kJ/s, hflow er entalpien til den overførte strømmen i kJ/kg, hreturn er entalpien til 

returstrømmen i kJ/kg, og ṁ er massestrømmen i kg/s. 

I tilfelle av damp eller varmt vann som brukes som varmeoverføringsmedium, dersom kondensatet ikke tilbakeføres, 

eller dersom det ikke er mulig å anslå entalpien for det tilbakeførte kondensatet, skal den driftsansvarlige bestemme 

hreturn på grunnlag av en temperatur på 90 °C. 

Dersom det er kjent at massestrømmene ikke er identiske, gjelder følgende: 

— Dersom den driftsansvarlige kan dokumentere overfor vedkommende myndighet at kondensatet blir igjen i 

produktet (f.eks. i prosesser med direkte dampinnsprøyting), skal mengden for det respektive kondensatets entalpi 

ikke trekkes fra. 

— Dersom det er kjent at varmeoverføringsmediet går tapt (f.eks. på grunn av lekkasjer eller avrenning), skal en 

anslått massestrøm trekkes fra massestrømmen for det overførte varmeoverføringsmediet.  
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For å bestemme den årlige nettostrømmen av varme ut fra ovennevnte opplysninger skal den driftsansvarlige – 

avhengig av tilgjengelig måleutstyr og databehandling – bruke en av følgende metoder: 

— Bestemme årlige gjennomsnittsverdier for parametrene som avgjør den årlige gjennomsnittlige entalpien for det 

overførte og tilbakeførte varmemediet, og multiplisere dem med den samlede årlige massestrømmen, ved hjelp av 

ligning 4. 

— Bestemme timeverdier for varmestrømmen og summere disse verdiene over varmeanleggets samlede årlige 

driftstid. Avhengig av databehandlingssystemet kan timeverdier erstattes med andre passende tidsintervaller. 

Metode 2: Ved hjelp av dokumentasjon 

Den driftsansvarlige bestemmer nettomengden av målbar varme basert på dokumenter i samsvar med avsnitt 4.6 i dette 

vedlegget, forutsatt at de varmemengdene som er angitt i disse dokumentene, bygger på måling, eller på rimelige 

beregningsmetoder i samsvar med nr. 3.4 i dette vedlegget. 

Metode 3: Beregning av en tilnærmingsverdi basert på målt virkningsgrad 

Den driftsansvarlige skal bestemme mengden av netto målbar varme basert på tilført brensel og den målte 

virkningsgraden for varmeproduksjon: 

Q = ηH · EIN (ligning 5) 

EIN = Σ ADi · NCVi (ligning 6) 

der Q er varmemengden uttrykt i TJ, ηH er varmeproduksjonens målte virkningsgrad, EIN er tilført energi fra brensler, 

ADi er de årlige virksomhetsdataene (dvs. forbrukte mengder) for brensler i og NCVi er netto brennverdi for brensler i. 

Verdien av ηH skal enten måles av den driftsansvarlige over en forholdsvis lang periode, slik at det i tilstrekkelig grad 

tas hensyn til de ulike belastningstilstandene i anlegget, eller hentes fra produsentens dokumentasjon. I den forbindelse 

skal det tas hensyn til den særlige delbelastningskurven ved hjelp av en årlig lastfaktor: 

LF = EIN/EMax (ligning 7) 

der LF er lastfaktoren, EIN er tilført energi som fastsatt ved hjelp av ligning 6 i kalenderåret og EMax er den største 

mengden tilført brensel dersom den varmeproduserende enheten hadde kjørt med en nominell last på 100 % i hele 

kalenderåret. 

Virkningsgraden bør beregnes ut fra en situasjon der alt kondensat tilbakeføres. Det tilbakeførte kondensatet antas å ha 

en temperatur på 90 °C. 

Metode 4: Beregning av en tilnærmingsverdi basert på referansevirkningsgrad 

Denne metoden er identisk med metode 3, men det brukes en referansevirkningsgrad på 70 % (ηref,H = 0,7) i ligning 5. 

7.3. Differensiering mellom fjernvarme, varme som omfattes av EU ETS, og varme som ikke omfattes av ETS 

Dersom et anlegg importerer målbar varme, skal den driftsansvarlige bestemme separat mengden av varme som 

kommer fra anlegg som omfattes av EU ETS, og varme importert fra enheter som ikke omfattes av EU ETS. Dersom 

et anlegg forbruker målbar varme som er eksportert fra et delanlegg med utslippsstandard for produkt for salpetersyre, 

skal den driftsansvarlige bestemme den mengden varme som er forbrukt, separat fra annen målbar varme. 

Dersom et anlegg eksporterer målbar varme, skal den driftsansvarlige bestemme separat mengden av varme som 

eksporteres til anlegg som omfattes av EU ETS, og varme som eksporteres til enheter som ikke omfattes av EU 

ETS. Dessuten skal den driftsansvarlige bestemme separat mengden av varme som kan betraktes som fjernvarme. 

8. REGLER FOR FORDELING AV BRENSLER OG UTSLIPP AV KRAFTVARMEPRODUKSJON MED HENBLIKK PÅ 

OPPDATERING AV VERDIER FOR UTSLIPPSSTANDARDER 

Dette avsnittet gjelder situasjoner der en driftsansvarlig for å oppdatere verdiene for utslippsstandarder trenger å 

fordele inn- og utgående mengder og utslipp fra kraftvarmeenheter på delanlegg.  
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I dette avsnittet brukes uttrykket «kraftvarme» som definert i artikkel 2 nr. 30 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2012/27/EF(3). 

Utslipp fra et kraftvarmeverk bestemmes som 

EmCHP = Σ ADi · NCVi · EFi + EmFGC (ligning 8) 

der EmCHP er de årlige utslippene fra kraftvarmeverket uttrykt i t CO2, ADi er de årlige virksomhetsdataene (dvs. 

forbrukte mengder) av brensler i som brukes til kraftvarmeverket, uttrykt i tonn eller Nm3, NCVi er netto brennverdi 

for brensler i uttrykt i TJ/t eller TJ/Nm3 og EFi er utslippsfaktorene for brenslene i uttrykt i t CO2/TJ. EmFGC er 

prosessutslippene fra røykgassrensingen, uttrykt i t CO2. 

Energitilførselen til kraftvarmeverket beregnes i samsvar med ligning 6. De respektive årlige gjennomsnittlige 

virkningsgradene for produksjon av varme og elektrisk kraft (eller mekanisk energi, dersom det er relevant) beregnes 

som følger: 

ηheat = Qnet/EIN (ligning 9) 

ηel = Eel/EIN (ligning 10) 

der ηheat (dimensjonsløs) er den årlige gjennomsnittlige virkningsgraden for varmeproduksjon, Qnet er den årlige 

nettomengden av varme produsert av kraftvarmeverket uttrykt i TJ som fastsatt i samsvar med avsnitt 7.2, EIN er tilført 

energi som fastsatt ved hjelp av ligning 6 uttrykt i TJ, ηel (dimensjonsløs) er den årlige gjennomsnittlige 

virkningsgraden for produksjon av elektrisk kraft og Eel er netto årlig elektrisitetsproduksjon i kraftvarmeverket, 

uttrykt i TJ. 

Dersom den driftsansvarlige kan dokumentere overfor vedkommende myndighet at det ikke er teknisk mulig eller vil 

føre til urimelig høye kostnader å bestemme virkningsgradene ηheat og ηel, skal verdier basert på teknisk dokumentasjon 

(dimensjonerende verdier) for anlegget brukes. Dersom ingen slike verdier er tilgjengelige, benyttes de konservative 

standardverdiene ηheat= 0,55 og ηel= 0,25. 

Tildelingsfaktorer for varme og elektrisk kraft fra kraftvarmeproduksjon beregnes som 

𝐹𝐶𝐻𝑃,𝐻𝑒𝑎𝑡 =
𝜂ℎ𝑒𝑎𝑡/𝜂𝑟𝑒𝑓,ℎ𝑒𝑎𝑡

𝜂ℎ𝑒𝑎𝑡/𝜂𝑟𝑒𝑓,ℎ𝑒𝑎𝑡 + 𝜂𝑒𝑙/𝜂𝑟𝑒𝑓,𝑒𝑙
 

(ligning 11) 

𝐹𝐶𝐻𝑃,𝐸𝑙 =
𝜂𝑒𝑙/𝜂𝑟𝑒𝑓,𝑒𝑙

𝜂ℎ𝑒𝑎𝑡/𝜂𝑟𝑒𝑓,ℎ𝑒𝑎𝑡 + 𝜂𝑒𝑙/𝜂𝑟𝑒𝑓,𝑒𝑙
 

(ligning 12) 

der FCHP,Heat er tildelingsfaktoren for varme og FCHP,El er tildelingsfaktoren for elektrisk kraft (eller eventuelt mekanisk 

energi), begge uttrykt dimensjonsløst, ηref, heat er referansevirkningsgraden for varmeproduksjon i en frittstående kjel, 

og ηref,el er referansevirkningsgraden for produksjon av elektrisk kraft uten kraftvarme. For referansevirkningsgrader 

skal den driftsansvarlige benytte de relevante brenselspesifikke verdiene fra delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/2402(4) uten bruk av korreksjonsfaktorer for unngått tap i nettet i vedlegg IV til nevnte forordning. 

For å tildele tilført energi eller utslipp fra kraftvarmeverket til produksjon av varme og elektrisk kraft (eller eventuelt 

mekanisk energi) skal den driftsansvarlige multiplisere den samlede energitilførselen eller de samlede utslippene med 

tildelingsfaktoren for varme eller elektrisk kraft. 

Den spesifikke utslippsfaktoren for kraftvarmerelatert målbar varme som skal brukes ved tildeling av varmerelaterte 

utslipp til delanlegg i samsvar med avsnitt 10.1.2, beregnes som 

EFCHP,Heat = EmCHP · FCHP,Heat/Qnet (ligning 13) 

der EFCHP, heat er utslippsfaktoren for produksjon av målbar varme i kraftvarmeverket uttrykt i t CO2/TJ.  

  

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU av 25. oktober 2012 om energieffektivitet, endring av direktiv 2009/125/EF og 

2010/30/EU og oppheving av direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 av 14.11.2012, s. 1). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2402 av 12. oktober 2015 om gjennomgåelse av harmoniserte referanseverdier for 

virkningsgrad ved separat produksjon av elektrisitet og varme i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU og om 

oppheving av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/877/EU (EUT L 333 av 19.12.2015, s. 54). 
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9. FRAMGANGSMÅTE FOR SPORING AV PRODCOM-KODER FOR PRODUKTER 

Med henblikk på korrekt tildeling av data til delanlegg skal den driftsansvarlige føre en liste over alle produkter som 

produseres ved anlegget, og deres gjeldende PRODCOM-koder, basert på NACE rev. 2. På grunnlag av denne listen 

skal den driftsansvarlige 

— fordele produkter og deres årlige produksjonstall på delanlegg med utslippsstandard for produkt i samsvar med 

produktdefinisjonene i vedlegg I, dersom det er relevant, 

— ta hensyn til disse opplysningene ved fordeling av inn- og utgående mengder samt utslipp på delanlegg med 

tilknytning til sektorer som er utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje, eller som ikke er utsatt for slik 

risiko, i samsvar med artikkel 10. 

Den driftsansvarlige skal for dette formål opprette, dokumentere, gjennomføre og opprettholde en framgangsmåte for 

regelmessig kontroll av hvorvidt de produktene som produseres ved anlegget, samsvarer med PRODCOM-kodene som 

brukes ved utarbeiding av planen for overvåkingsmetode. Denne framgangsmåten skal dessuten inneholde 

bestemmelser som viser om anlegget produserer et nytt produkt for første gang, og for å sikre at den driftsansvarlige 

fastsetter den relevante PRODCOM-koden for et nytt produkt, legger det til listen over produkter og fordeler 

tilhørende inn- og utgående mengder samt utslipp på relevant delanlegg. 

10. REGLER FOR BESTEMMELSE AV UTSLIPP PÅ DELANLEGGSNIVÅ MED HENBLIKK PÅ OPPDATERING AV VERDIER 

FOR UTSLIPPSSTANDARDER 

10.1. Utslipp på delanleggsnivå 

I forbindelse med artikkel 10 skal den driftsansvarlige fordele anleggets samlede utslipp på delanlegg og, dersom det er 

relevant, anvende bestemmelsene i avsnitt 3.2 og 10.1.1–10.1.5 i dette vedlegget. 

10.1.1. Direkte tildeling av kildestrømmer eller utslippskilder 

1. Utslipp fra kildestrømmer eller utslippskilder som brukes av bare ett delanlegg, skal tildeles til dette delanlegget i 

sin helhet. Dersom den driftsansvarlige bruker en massebalanse, skal utgående kildestrømmer trekkes fra i samsvar 

med artikkel 25 i forordning (EU) nr. 601/2012. For å unngå dobbelttelling skal kildestrømmer som konverteres til 

røykgasser, med unntak av røykgasser som produseres og forbrukes i sin helhet innenfor samme delanlegg med 

utslippsstandard for produkt, ikke tildeles ved hjelp av denne metoden. 

2. Bare dersom kildestrømmer eller utslippskilder brukes av mer enn ett delanlegg, skal følgende metoder for 

tildeling av utslipp benyttes: 

— Utslipp fra kildestrømmer eller utslippskilder som brukes til produksjon av målbar varme, skal tildeles til 

delanleggene i samsvar med nr. 10.1.2. 

— Dersom røykgasser ikke brukes i delanlegg med utslippsstandard for produkt der de ble produsert, skal 

utslippene fra røykgasser tildeles i samsvar med nr. 10.1.5. 

— Dersom mengdene av kildestrømmer fra delanlegg bestemmes ved måling før bruk i delanlegget, skal den 

driftsansvarlige bruke en passende metode i samsvar med nr. 3.2. 

— Dersom utslipp fra kildestrømmer eller utslippskilder ikke kan tildeles i samsvar med andre metoder, skal de 

tildeles ved hjelp av korrelerte parametrer som allerede er tildelt til delanleggene i samsvar med nr. 3.2. For 

dette formål skal den driftsansvarlige tildele mengder av kildestrøm og deres respektive utslipp proporsjonalt 

med den forholdsmessige fordelingen av disse parametrene på delanlegg. Passende parametrer omfatter 

produserte produkters masse, masse eller volum av brensel eller forbrukt materiale, mengden av ikke-målbar 

varme som er produsert, driftstimer eller kjent virkningsgrad for utstyr. 

10.1.2. Utslipp som kan tilskrives målbar varme 

Dersom delanlegget forbruker målbar varme som er produsert ved anlegget, skal den driftsansvarlige, når det er 

relevant, bestemme de varmerelaterte utslippene ved hjelp av en av følgende metoder: 

1. For målbar varme som produseres ved forbrenning av brensler i anlegget, unntatt varme som produseres av 

kraftvarme, skal den driftsansvarlige bestemme utslippsfaktoren for den relevante brenselblandingen og beregne 

utslipp fra delanlegget som 

EmQ,sub-inst = EFmix · Qconsumed,sub-inst / η (ligning 14) 
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der EmQ,sub-inst er varmerelaterte utslipp fra delanlegget i t CO2, EFmix er utslippsfaktoren for den respektive 

brenselblandingen uttrykt i t CO2/TJ, herunder utslipp fra røykgassrensing, dersom det er relevant, Qconsumed,sub-inst 

er mengden av målbar varme som forbrukes i delanlegget, uttrykt i TJ, og η er varmeproduksjonsprosessens 

virkningsgrad. 

EFmix beregnes som 

EFmix = (Σ ADi · NCVi · EFi + EmFGC) / (Σ ADi · NCVi) (ligning 15) 

der ADi er de årlige virksomhetsdataene (dvs. forbrukte mengder) for brensler i som brukes til produksjonen av 

målbar varme uttrykt i tonn eller Nm3, NCVi er netto brennverdi for brensler i uttrykt i TJ/t eller TJ/Nm3 og EFi er 

utslippsfaktorene for brensler i uttrykt i t CO2/TJ. EmFGC er prosessutslippene fra røykgassrensingen, uttrykt i 

t CO2. 

Dersom en røykgass er en del av den brenselblandingen som brukes, skal utslippsfaktoren for denne røykgassen 

justeres før beregning av EFmix i samsvar med avsnitt 10.1.5 bokstav b) i dette vedlegget. 

2. For målbar varme som produseres i kraftvarmeverk der brensler forbrennes innenfor anlegget, skal den 

driftsansvarlige bestemme utslippsfaktoren for den relevante brenselblandingen og beregne de utslippene som kan 

tilskrives delanlegget, som 

EmQ,CHP,sub-inst = EFCHP,Heat · Qcons,CHP,sub-inst (ligning 16) 

der EmQ,CHP,sub-inst er de kraftvarmerelaterte utslippene fra delanlegget i t CO2, EFCHP,Heat er utslippsfaktoren for 

varmedelen av kraftvarmeverket som fastsatt i samsvar med avsnitt 8 uttrykt i t CO2/TJ, herunder utslipp fra 

røykgassrensing, dersom det er relevant, og Qcons,CHP,sub-inst er mengden av målbar varme som produseres av 

kraftvarme i anlegget og forbrukes i delanlegget, uttrykt i TJ. 

Dersom en røykgass er del av den brenselblandingen som brukes i kraftvarmeverket, skal utslippsfaktoren for 

denne røykgassen justeres før beregning av EFCHP,Heat i samsvar med avsnitt 10.1.5 bokstav b). 

3. Dersom målbar varme gjenvinnes fra prosesser som omfattes av et delanlegg med utslippsstandard for produkt, et 

delanlegg med utslippsstandard for brensel eller et delanlegg med prosessutslipp, skal den driftsansvarlige 

rapportere at disse varmemengdene er overført mellom de relevante delanleggene i referansedatarapporten, i 

samsvar med artikkel 4 nr. 2 bokstav a). 

4. Dersom målbar varme importeres fra andre anlegg som omfattes av EU ETS, eller fra anlegg eller foretak som ikke 

omfattes av EU ETS, skal utslippsfaktoren for produksjonen av denne varmen rapporteres dersom den er 

tilgjengelig. 

5. Den driftsansvarlige skal tildele nullutslipp til målbar varme produsert av elektrisk kraft, men skal rapportere de 

tilhørende mengdene av målbar varme i referansedatarapporten i samsvar med artikkel 4 nr. 2 bokstav a). 

10.1.3. Tildeling av utslipp knyttet til varmetap 

Dersom tap av målbar varme bestemmes atskilt fra de mengdene som brukes i delanlegg, skal den driftsansvarlige for 

å oppfylle kriteriet i samsvar med artikkel 10 nr. 5 bokstav c) legge til utslipp i forbindelse med en forholdsmessig 

mengde av varmetap til utslippene fra alle delanlegg der målbar varme som produseres ved anlegget, brukes, ved hjelp 

av utslippsfaktorer som fastsettes i samsvar med avsnitt 10.1.2 i dette vedlegget. 

10.1.4. Tildeling av utslipp knyttet til ikke-målbar varme 

For å tildele utslipp knyttet til bruken av ikke-målbar varme som ikke inngår i et delanlegg med utslippsstandard for 

produkt, skal den driftsansvarlige tildele de relevante kildestrømmene eller utslippskildene til delanleggene i samsvar 

med avsnitt 10.1.1 ved hjelp av relevante utslippsfaktorer. Den driftsansvarlige skal tildele bare brensler og 

kildestrømmer som er knyttet til prosessutslippene fra røykgassrensing, til bruk av ikke-målbar varme. 

Dersom en røykgass er en del av den brenselblandingen som brukes, skal utslippsfaktoren for denne røykgassen 

justeres før tildeling av dens utslipp til bruk av ikke-målbar varme i samsvar med avsnitt 10.1.5 bokstav b). 
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10.1.5. Tildeling av utslipp for produksjon og bruk av røykgasser 

Utslipp fra røykgasser deles opp i to deler, med mindre de brukes i det samme delanlegget med utslippsstandard for 

produkt der de er produsert, som følger: 

a) En mengde utslipp for produksjon av røykgassen tildeles til det delanlegget med utslippsstandard for produkt der 

røykgassen produseres. 

Denne mengden beregnes som følger: 

EmWG = VWG · NCVWG · (EFWG – EFNG · Corrn) (ligning 17) 

der EmWG er den mengden utslipp som er tildelt til produksjon av røykgass, VWG er volumet av produsert røykgass 

uttrykt i Nm3 eller t, NCVWG er netto brennverdi for røykgass uttrykt i TJ/Nm3 eller TJ/t, EFWG er utslippsfaktoren 

for røykgass uttrykt i t CO2/TJ, EFNG er utslippsfaktoren for naturgass (56,1 t CO2/TJ) og Corrη er en faktor som 

tar hensyn til forskjellen i virkningsgrad mellom bruken av røykgass og bruken av referansebrenselet 

naturgass. Standardverdien for denne faktoren er lik 0,667. 

b) En mengde utslipp for forbruket av røykgass tildeles til det delanlegget med utslippsstandard for produkt, 

delanlegget med utslippsstandard for varme, fjernvarmedelanlegget eller delanlegget med utslippsstandard for 

brensel der det forbrukes. Denne verdien fastsettes ved å multiplisere mengden og brennverdien av røykgassen 

med varmeverdien eller utslippsstandarden for brensel, etter hva som er relevant. 

10.2. Utslipp som tildeles til delanlegg 

Den driftsansvarlige skal bestemme de tildelte utslippene for hvert delanlegg som summen av følgende: 

a) Utslipp fra kildestrømmer som er relevante for delanlegget og bestemt i samsvar med avsnitt 10.1.1, etter hva som 

er relevant. 

b) Utslipp fra målbar varme som er forbrukt i delanlegget og bestemt i samsvar med avsnitt 10.1.2 og 10.1.3, etter 

hva som er relevant. 

c) Utslipp fra ikke-målbar varme som er forbrukt i delanlegget og bestemt i samsvar med avsnitt 10.1.4, etter hva 

som er relevant. 

d) Utslipp fra produksjon eller bruk av røykgasser i delanlegget og bestemt i samsvar med avsnitt 10.1.5, etter hva 

som er relevant. 

I denne beregningen skal den driftsansvarlige sikre at verken utelatelser eller dobbelttelling av kildestrømmer 

forekommer. 

Den driftsansvarlige skal også bestemme differansen mellom de samlede utslippene fra anlegget og summen av tildelte 

utslipp fra alle delanlegg som er relevante ved anlegget. Dersom det er relevant, skal den driftsansvarlige identifisere 

alle prosesser som bidrar til denne differansen, og bekrefte rimeligheten i tildelingen ved å anslå utslippene i 

forbindelse med disse prosessene, særlig med de kildestrømmene som brukes til produksjon av elektrisk kraft og til 

fakling, bortsett fra sikkerhetsfakling. 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2019/128 

av 16. januar 2019 

om opprettelse av et europeisk senter for utvikling av yrkesrettet opplæring (Cedefop) og om oppheving 

av rådsforordning (EØF) nr. 337/75(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 166 nr. 4 og artikkel 165 nr. 4, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det europeiske senter for utvikling av yrkesrettet opplæring (Cedefop) ble opprettet ved rådsforordning (EØF)  

nr. 337/75(3) for å bistå Kommisjonen med å oppmuntre til fremming og utvikling av yrkesrettet opplæring og 

tilleggsutdanning på unionsplan. 

2) Cedefop har siden opprettelsen i 1975 spilt en viktig rolle når det gjelder å støtte utviklingen av en felles politikk for 

yrkesrettet utdanning og opplæring. Samtidig har det skjedd en utvikling av begrepet yrkesrettet opplæring og 

betydningen av det som følge av endrede arbeidsmarkeder, den teknologiske utviklingen, særlig på det digitale området, 

og økt arbeidstakermobilitet. Disse faktorene øker utfordringen med å tilpasse kompetanse og kvalifikasjoner bedre til 

en etterspørsel i stadig endring. Politikken for yrkesrettet opplæring har gjennomgått en tilsvarende utvikling og 

omfatter en rekke forskjellige instrumenter og initiativer, herunder de som er knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner og 

validering av læring, som nødvendigvis går lenger enn de tradisjonelle grensene for yrkesrettet utdanning og opplæring. 

Arten av Cedefops aktiviteter bør derfor defineres tydelig for bedre å gjenspeile dets nåværende aktiviteter, som i tillegg 

til yrkesrettet utdanning og opplæring også omfatter arbeid med ferdigheter og kvalifikasjoner, og terminologien som 

brukes for å beskrive Cedefops mål og oppgaver, bør tilpasses for å gjenspeile denne utviklingen. 

3) I evalueringsrapporten om Cedefop fra 2013 fastslås det at forordning (EØF) nr. 337/75 bør endres, slik at Cedefops 

arbeid med ferdigheter inngår som en av dets oppgaver, og slik at arbeidet med politikkrapportering og felles europeiske 

verktøy og initiativer integreres tydeligere. 

4) Støtte til gjennomføringen av en politikk for yrkesrettet utdanning og opplæring vil kreve at det fokuseres på 

grensesnittet mellom utdanning og opplæring og arbeidslivet for å sikre at kunnskapen, ferdighetene og kompetansen 

som erverves, støtter livslang læring, integrering og mulighet til sysselsetting på arbeidsmarkeder i endring, og er 

relevante for borgernes og samfunnets behov. 

5) Forordning (EØF) nr. 337/75 er blitt endret flere ganger. Ettersom det skal gjøres ytterligere endringer, bør nevnte 

forordning av klarhetshensyn oppheves og erstattes. 

6) Reglene for Cedefop bør, i den grad det er mulig og idet det tas hensyn til Cedefops trepartsstruktur, fastsettes i samsvar 

med prinsippene i den felles erklæringen fra Europaparlamentet, Rådet for Den europeiske union og Europa-

kommisjonen om desentraliserte byråer av 19. juli 2012.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 30 av 31.1.2019, s. 90, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2020 av  

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT C 209 av 30.6.2017, s. 49. 

(2) Europaparlamentets holdning av 11. desember 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 20. desember 2018. 

(3) Rådsforordning (EØF) nr. 337/75 av 10. februar 1975 om opprettelse av et europeisk senter for utvikling av yrkesrettet opplæring 

(EFT L 39 av 13.2.1975, s. 1). 

2021/EØS/9/34 
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7) Ettersom de tre trepartsbyråene, nærmere bestemt Cedefop, Den europeiske stiftelse for bedring av leve- og 

arbeidsvilkårene (Eurofound) og Det europeiske byrå for helse og sikkerhet på arbeidsplassen (EU-OSHA), behandler 

spørsmål knyttet til arbeidsmarkedet, arbeidsmiljøet, yrkesrettet utdanning og opplæring og ferdigheter er det behov for 

en tett samordning dem imellom. Det er også behov for en tett samordning med Den europeiske opplæringsstiftelse 

(ETF). Cedefop bør i sitt arbeid derfor utfylle ETFs, Eurofounds og EU-OSHAs arbeid når de har sammenfallende 

interesseområder, og samtidig fremme verktøy som fungerer godt, f.eks. programerklæringer. Cedefop bør utforske 

forskjellige måter å forbedre effektiviteten og synergiene på, og bør i sine aktiviteter unngå overlapping med ETFs, 

Eurofounds, EU-OSHAs og Kommisjonens aktiviteter. Dersom det er relevant, bør Cedefop også bestrebe seg på å 

samarbeide effektivt med den interne forskningskapasiteten ved Unionens institusjoner og eksterne spesialiserte 

organer. 

8) Kommisjonen bør rådføre seg med de viktigste berørte partene, herunder medlemmer av styret og medlemmer av 

Europaparlamentet, under evalueringen av Cedefop. 

9) Cedefops, Eurofounds og EU-OSHAs trepartsstruktur er et svært godt uttrykk for den globale tilnærmingen som bygger 

på den sosiale dialogen mellom partene i arbeidslivet og Unionens og nasjonale myndigheter, noe som er ekstremt viktig 

for å finne felles og bærekraftige sosiale og økonomiske løsninger. 

10) For å effektivisere beslutningsprosessen i Cedefop og bidra til å forbedre effektiviteten bør det innføres en 

styringsstruktur med to nivåer. For dette formål bør medlemsstatene, de nasjonale arbeidsgiver- og arbeidstaker-

organisasjonene og Kommisjonen være representert i et styre som har fått den nødvendige myndigheten, herunder 

myndigheten til å vedta budsjettet og godkjenne programdokumentet. I programdokumentet, som inneholder Cedefops 

flerårige arbeidsprogram og årlige arbeidsprogram, bør styret fastsette de strategiske prioriteringene for Cedefops 

aktiviteter. Videre bør reglene som styret vedtar for å forebygge og håndtere interessekonflikter, inneholde tiltak som 

gjør det mulig å oppdage potensielle risikoer på et tidlig stadium. 

11) For at Cedefop skal kunne fungere på riktig måte, bør medlemsstatene, de europeiske arbeidsgiver- og arbeidstaker-

organisasjonene og Kommisjonen sikre at de som skal utnevnes til styret, har egnet kunnskap på området yrkesrettet 

utdanning og opplæring, ferdigheter og kvalifikasjoner for å kunne å treffe strategiske beslutninger og føre tilsyn med 

Cedefops aktiviteter. 

12) Det bør nedsettes et arbeidsutvalg for styret som skal ha som oppgave å forberede styrets møter på en hensiktsmessig 

måte samt støtte dets beslutnings- og overvåkingsprosesser. I sin bistand til styret bør styrets arbeidsutvalg, dersom det 

av hasteårsaker er nødvendig, kunne treffe visse midlertidige beslutninger på vegne av styret. Styret bør vedta 

forretningsordenen for styrets arbeidsutvalg. 

13) Daglig leder bør ha ansvar for den overordnede ledelsen av Cedefop i samsvar med den strategiske kursen fastsatt av 

styret, herunder den daglige administrasjonen og forvaltningen av finansielle og menneskelige ressurser. Daglig leder 

bør utøve den myndigheten som vedkommende har fått tildelt. Det bør være mulig å inndra denne myndigheten 

midlertidig under særlige omstendigheter, f.eks. ved interessekonflikter eller alvorlig mislighold av forpliktelsene i 

henhold til vedtektene for Den europeiske unions tjenestemenn (vedtektene for tjenestemenn). 

14) Likhetsprinsippet er et grunnleggende prinsipp i unionsretten. Det krever at likestilling mellom kvinner og menn må 

sikres på alle områder, herunder på området sysselsetting, arbeid og lønn. Alle parter bør ha som mål å oppnå en 

balansert representasjon av kvinner og menn i styret og i styrets arbeidsutvalg. Styret bør forfølge dette målet når det 

gjelder styrets leder og nestledere sett under ett, det samme bør gruppene som representerer regjeringene og 

arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i styret, når det gjelder utpeking av vararepresentanter som skal delta på 

møtene i styrets arbeidsutvalg. 

15) Cedefop har et kontaktkontor i Brussel. Muligheten til å drive dette kontoret bør opprettholdes. 

16) De finansielle bestemmelsene og bestemmelsene om programplanlegging og rapportering knyttet til Cedefop bør 

oppdateres. I delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1271/2013(4) er det fastsatt at Cedefop skal foreta både forhånds- 

og etterevalueringer av de programmene og aktivitetene som medfører betydelige utgifter. Cedefop skal ta hensyn til 

disse evalueringene i sin flerårige og årlige programplanlegging.  

  

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1271/2013 av 30. september 2013 om det finansielle rammereglement for organene nevnt i 

artikkel 208 i europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 av 7.12.2013, s. 42). 
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17) For å sikre Cedefop full selvstendighet og uavhengighet og sette det i stand til å gjennomføre sine mål og oppgaver i 

samsvar med denne forordningen på egnet måte bør det gis et passende og eget budsjett med inntekter som hovedsakelig 

stammer fra et bidrag fra Unionens alminnelige budsjett. Unionens budsjettbehandling bør få anvendelse på Cedefop når 

det gjelder Unionens bidrag og enhver annen støtte som ytes over Unionens alminnelige budsjett. Cedefops regnskap 

bør revideres av Revisjonsretten. 

18) Oversettelsestjenestene som er nødvendige for Cedefops arbeid, bør utføres av Oversettelsessenteret for Den europeiske 

unions organer (Oversettelsessenteret). Cedefop bør arbeide sammen med Oversettelsessenteret for å fastsette 

indikatorer for kvalitet, tidsrammer og fortrolighet for tydelig å identifisere Cedefops behov og prioriteringer og skape 

åpne og objektive framgangsmåter for oversettelsesprosessen. 

19) Bestemmelser som gjelder Cedefops personale, bør være i samsvar med vedtektene for tjenestemenn og tjeneste-

vilkårene for andre ansatte i Unionen (tjenestevilkårene for andre ansatte) fastsatt ved rådsforordning (EØF, Euratom, 

ECSC) nr. 259/68(5). 

20) Cedefop bør treffe de tiltakene som er nødvendige for å sikre en sikker håndtering og behandling av fortrolig 

informasjon. Ved behov bør Cedefop vedta sikkerhetsregler tilsvarende dem som er fastsatt i kommisjonsbeslutning 

(EU, Euratom) 2015/443(6) og kommisjonsbeslutning (EU, Euratom) 2015/444(7). 

21) Det er nødvendig å fastsette overgangsbestemmelser for budsjettet og overgangsbestemmelser som gjelder styret og 

personalet, for å sikre at Cedefops aktiviteter videreføres fram til denne forordningen er gjennomført. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL I 

MÅL OG OPPGAVER 

Artikkel 1 

Opprettelse og mål 

1. Det europeiske senter for utvikling av yrkesrettet opplæring (Cedefop) opprettes med dette som et unionsbyrå. 

2. Cedefops mål skal være å støtte fremming, utvikling og gjennomføring av Unionens politikk på området yrkesrettet 

utdanning og opplæring samt ferdigheter og kvalifikasjoner i samarbeid med Kommisjonen, medlemsstatene og partene i 

arbeidslivet. 

For dette formål skal Cedefop styrke og spre kunnskap, stille til rådighet dokumentasjon og tjenester med henblikk på 

politikkutforming, herunder forskningsbaserte konklusjoner, og fremme utveksling av kunnskap blant nasjonale aktører og 

mellom Unionen og nasjonale aktører. 

Artikkel 2 

Oppgaver 

1. Cedefop skal ha følgende oppgaver med hensyn til politikkområdene nevnt i artikkel 1 nr. 2 og samtidig fullt ut respektere 

medlemsstatenes ansvarsområder: 

a) Analysere trender i politikken og systemene for yrkesrettet utdanning og opplæring, ferdigheter og kvalifikasjoner og 

framlegge sammenlignende analyser av dette på tvers av statene. 

b) Analysere trender på arbeidsmarkedet med hensyn til ferdigheter og kvalifikasjoner og yrkesrettet utdanning og opplæring. 

c) Analysere og bidra til utviklingen i forbindelse med utforming og tildeling av kvalifikasjoner, organisering av dem innenfor 

rammer samt deres funksjon på arbeidsmarkedet, og i forbindelse med yrkesrettet utdanning og opplæring, for å øke 

gjennomsiktigheten og anerkjennelsen av dem.  

  

(5) EFT L 56 av 4.3.1968, s. 1. 

(6) Kommisjonsbeslutning (EU, Euratom) 2015/443 av 13. mars 2015 om sikkerhet i Kommisjonen (EUT L 72 av 17.3.2015, s. 41). 

(7) Kommisjonsbeslutning (EU, Euratom) 2015/444 av 13. mars 2015 om sikkerhetsregler for vern av graderte EU-opplysninger (EUT L 72 

av 17.3.2015, s. 53). 
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d) Analysere og bidra til utviklingen på området validering av ikke-formell og uformell læring. 

e) Foreta eller bestille undersøkelser og forske på relevant sosioøkonomisk utvikling og relaterte politikkspørsmål. 

f) Skape forumer for utveksling av erfaringer og informasjon mellom regjeringene, partene i arbeidslivet og andre berørte 

parter på nasjonalt plan. 

g) Bidra, herunder ved hjelp av faktabasert informasjon og analyser, til gjennomføringen av reformer og politikk på nasjonalt 

plan. 

h) Spre informasjon for å bidra til politikken og øke bevisstheten om og forståelsen for de mulighetene som yrkesrettet 

utdanning og opplæring gir når det gjelder å fremme og støtte muligheten til sysselsetting, produktivitet og livslang læring. 

i) Forvalte verktøy, datasett og tjenester for yrkesrettet utdanning og opplæring, ferdigheter, yrker og kvalifikasjoner og gjøre 

dette tilgjengelig for borgere, selskaper, beslutningstakere, partene i arbeidslivet og andre berørte parter. 

j) Fastsette en strategi for forbindelser med tredjestater og internasjonale organisasjoner i samsvar med artikkel 29 når det 

gjelder saker som hører inn under Cedefops myndighetsområde. 

2. Dersom det er behov for nye undersøkelser, og før det treffes politiske beslutninger, skal Unionens institusjoner ta hensyn 

til Cedefops sakkunnskap og til eventuelle undersøkelser det har gjennomført eller er i stand til å gjennomføre på det berørte 

området, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) 2018/1046(8). 

3. Cedefop skal i sin virksomhet ta hensyn til de koplingene som finnes mellom yrkesrettet utdanning og opplæring og de 

andre sektorene for utdanning og opplæring. 

4. Cedefop kan inngå samarbeidsavtaler med andre relevante unionsbyråer for å lette og fremme samarbeidet med dem. 

5. Når Cedefop utfører sine oppgaver, skal det føre en tett dialog særlig med spesialiserte organer som arbeider med politikk 

på området yrkesrettet utdanning og opplæring, ferdigheter og kvalifikasjoner, enten de er offentlige eller private, nasjonale 

eller internasjonale, med offentlige myndigheter og utdanningsinstitusjoner, med arbeidsgiver- og arbeidstakerinstitusjoner og 

med nasjonale trepartsorganer dersom det finnes. Uten at det berører dets mål og formål, skal Cedefop samarbeide med andre 

unionsbyråer, særlig med ETF, Eurofound og EU-OSHA, for å fremme synergier og komplementaritet med deres aktiviteter 

samtidig som dobbeltarbeid unngås. 

KAPITTEL II 

ORGANISERING AV CEDEFOP 

Artikkel 3 

Administrasjons- og ledelsesstruktur 

Cedefops administrasjons- og ledelsesstruktur skal bestå av 

a) et styre, 

b) styrets arbeidsutvalg, 

c) en daglig leder. 

AVSNITT 1 

Styret 

Artikkel 4 

Styrets sammensetning 

1. Styret skal bestå av 

a) et medlem fra hver medlemsstat som representerer regjeringen, 

b) et medlem fra hver medlemsstat som representerer arbeidsgiverorganisasjonene  

  

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 18. juli 2018 om finansielle regler for Unionens alminnelige budsjett, 

om endring av forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU)  

nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og beslutning nr. 541/2014/EU og om oppheving av forordning (EU, Euratom)  

nr. 966/2012 (EUT L 193 av 30.7.2018, s. 1). 
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c) et medlem fra hver medlemsstat som representerer arbeidstakerorganisasjonene, 

d) tre medlemmer som representerer Kommisjonen, 

e) en uavhengig ekspert utnevnt av Europaparlamentet. 

Hvert av medlemmene nevnt i bokstav a)–d) skal ha stemmerett. 

Rådet skal utnevne medlemmene nevnt i bokstav a), b) og c) på grunnlag av kandidatene som medlemsstatene og europeiske 

arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner har utpekt. 

Kommisjonen skal utnevne medlemmene nevnt i bokstav d). 

Den ansvarlige komiteen i Europaparlamentet skal utnevne eksperten nevnt i bokstav e). 

2. Hvert medlem av styret skal ha en vararepresentant. Vararepresentanten skal representere medlemmet når vedkommende 

ikke er til stede. Vararepresentantene skal utnevnes i samsvar med nr. 1. 

3. Medlemmene av styret og deres vararepresentanter skal utpekes og utnevnes på grunnlag av den kunnskapen de har på 

området yrkesrettet utdanning og opplæring, ferdigheter og kvalifikasjoner, idet det tas hensyn til deres relevante kompetanse 

innen f.eks. ledelse, administrasjon og budsjett samt sakkunnskap om Cedefops kjerneoppgaver, slik at de kan utøve en effektiv 

tilsynsrolle. Alle parter som er representert i styret, skal bestrebe seg på å begrense utskiftningen av representanter for å sikre 

kontinuitet i styrets arbeid. Alle parter skal ha som mål å oppnå en balansert representasjon av kvinner og menn i styret. 

4. Hvert medlem og hver vararepresentant skal når de tiltrer sin stilling, skrive under på en skriftlig erklæring om at de ikke 

befinner seg i en interessekonflikt. Hvert medlem og hver vararepresentant skal oppdatere sin erklæring dersom det skjer en 

endring med hensyn til interessekonflikter. Cedefop skal offentliggjøre erklæringene og oppdateringene på sitt nettsted. 

5. Mandatperioden for medlemmene og vararepresentantene skal være fire år. Denne perioden kan fornyes. Ved utgangen av 

mandatperioden eller ved fratredelse skal medlemmene og vararepresentantene fortsette i styret fram til deres mandat er fornyet 

eller de er erstattet. 

6. I styret skal representantene fra regjeringene, arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene danne hver sin 

gruppe. Hver gruppe skal utpeke en koordinator for å gjøre drøftingene mer effektive i og mellom gruppene. Koordinatorene for 

arbeidsgivernes og arbeidstakernes grupper skal være representanter for sine respektive europeiske organisasjoner og kan 

utpekes blant de utnevnte medlemmene av styret. Koordinatorer som ikke er utnevnte medlemmer av styret i samsvar med nr. 1, 

skal delta på styremøtene uten stemmerett. 

Artikkel 5 

Styrets funksjoner 

1. Styret skal 

a) fastsette den strategiske kursen for Cedefops aktiviteter, 

b) hvert år med to tredjedels flertall blant de stemmeberettigede medlemmene og i samsvar med artikkel 6 vedta Cedefops 

programdokument som skal inneholde Cedefops flerårige arbeidsprogram og det årlige arbeidsprogrammet for det 

kommende året, 

c) med to tredjedels flertall blant de stemmeberettigede medlemmene vedta Cedefops årsbudsjett og utføre andre funksjoner i 

forbindelse med nevnte budsjett i henhold til kapittel III, 

d) vedta en konsolidert årlig aktivitetsrapport sammen med en vurdering av Cedefops aktiviteter og senest 1. juli hvert år 

framlegge dette for Europaparlamentet, Rådet, Kommisjonen og Revisjonsretten samt offentliggjøre den konsoliderte 

årlige aktivitetsrapporten, 

e) vedta de finansielle reglene som får anvendelse på Cedefop, i samsvar med artikkel 16, 

f) vedta en strategi for bedrageribekjempelse som står i forhold til bedrageririsikoen, og der det tas hensyn til kostnadene og 

fordelene ved tiltakene som skal gjennomføres,  
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g) vedta regler for forebygging og håndtering av interessekonflikter som gjelder dets medlemmer og uavhengige eksperter, 

samt utsendte nasjonale eksperter og annet personale som ikke er ansatt av Cedefop, som nevnt i artikkel 19, 

h) vedta og regelmessig oppdatere planene for kommunikasjon og spredning basert på en behovsanalyse og la dette framgå 

av Cedefops programdokument, 

i) vedta sin forretningsorden, 

j) i samsvar med nr. 2 og med hensyn til Cedefops personale utøve den myndigheten som vedtektene for tjenestemenn gir 

ansettelsesmyndigheten, og den myndigheten som tjenestevilkårene for andre ansatte gir myndigheten med myndighet til å 

inngå arbeidsavtaler («ansettelsesmyndighetens myndighet»), 

k) vedta egnede gjennomføringsregler for å gjennomføre vedtektene for tjenestemenn og tjenestevilkårene for andre ansatte i 

samsvar med artikkel 110 i vedtektene for tjenestemenn, 

l) utnevne den daglige lederen og, dersom det er relevant, forlenge vedkommendes mandatperiode eller avsette 

vedkommende i samsvar med artikkel 18, 

m) utpeke en regnskapsfører i samsvar med vedtektene for tjenestemenn og tjenestevilkårene for andre ansatte som skal være 

fullstendig uavhengig i utøvelsen av sitt arbeid, 

n) vedta forretningsordenen for styrets arbeidsutvalg, 

o) sørge for en egnet oppfølging av resultater og anbefalinger fra de interne eller eksterne revisjonsrapportene og evalu-

eringene samt fra undersøkelser foretatt av Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF), 

p) godkjenne opprettelsen av samarbeidsordninger med vedkommende myndigheter i tredjestater og med internasjonale 

organisasjoner i samsvar med artikkel 29. 

2. Styret skal i samsvar med artikkel 110 i vedtektene for tjenestemenn treffe en beslutning basert på artikkel 2 nr. 1 i 

vedtektene for tjenestemenn og artikkel 6 i tjenestevilkårene for andre ansatte som delegerer ansettelsesmyndighetens relevante 

myndighet til daglig leder, og fastsetter vilkårene for når denne delegeringen av myndighet kan oppheves midlertidig. Daglig 

leder skal kunne videredelegere denne myndigheten. 

Dersom særlige omstendigheter krever det, kan styret midlertidig oppheve delegeringen av ansettelsesmyndighetens myndighet 

til daglig leder og myndigheten som daglig leder har videredelegert. I slike tilfeller skal styret i et begrenset tidsrom delegere 

myndigheten til en av representantene for Kommisjonen som det utnevner, eller til en annen ansatt enn daglig leder. 

Artikkel 6 

Flerårig og årlig programplanlegging 

1. Hvert år skal daglig leder i samsvar med artikkel 11 nr. 5 bokstav e) i denne forordningen utarbeide et utkast til 

programdokument som skal inneholde et flerårig og et årlig arbeidsprogram i samsvar med artikkel 32 i delegert forordning 

(EU) nr. 1271/2013. 

2. Daglig leder skal framlegge utkastet til programdokument nevnt i nr. 1 for styret. Etter styrets godkjenning skal utkastet til 

programdokument framlegges for Kommisjonen, Europaparlamentet og Rådet senest 31. januar hvert år. Daglig leder skal 

framlegge eventuelle oppdaterte utgaver av dette dokumentet i samsvar med samme framgangsmåte. Styret skal vedta 

programdokumentet idet det tas hensyn til Kommisjonens uttalelse. 

Programdokumentet blir endelig etter at Unionens alminnelige budsjett er endelig vedtatt, og skal om nødvendig justeres 

deretter. 

3. I det flerårige arbeidsprogrammet skal den overordnede strategiske programplanleggingen fastsettes, herunder mål, 

forventede resultater og ytelsesindikatorer, samtidig som overlapping med andre byråers programplanlegging skal unngås. Det 

skal også inneholde informasjon om ressursplanlegging, herunder flerårig budsjett og personale. Det skal inneholde en strategi 

for forbindelser med tredjestater og internasjonale organisasjoner i samsvar med artikkel 29, tiltakene knyttet til denne 

strategien og en angivelse av tilhørende ressurser. 

4. Det årlige arbeidsprogrammet skal være i samsvar med det flerårige arbeidsprogrammet nevnt i nr. 3 og skal inneholde 

a) detaljerte mål og forventede resultater, herunder ytelsesindikatorer,  
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b) en beskrivelse av tiltakene som skal finansieres, herunder planlagte tiltak for å øke effektiviteten, 

c) en angivelse av de finansielle og menneskelige ressursene som er avsatt for hvert tiltak, i samsvar med prinsippene om 

aktivitetsbasert budsjettering og ledelse, 

d) mulige tiltak med henblikk på forbindelser med tredjestater og internasjonale organisasjoner i samsvar med artikkel 29. 

Det skal tydelig angis hvilke tiltak som er tilføyd, endret eller slettet i forhold til foregående regnskapsår. 

5. Styret skal endre det vedtatte årlige arbeidsprogrammet dersom Cedefop tildeles en ny aktivitet. Styret kan delegere 

myndigheten til å foreta ikke-vesentlige endringer i det årlige arbeidsprogrammet til daglig leder. 

Eventuelle vesentlige endringer av det årlige arbeidsprogrammet skal vedtas etter samme framgangsmåte som det opprinnelige 

årlige arbeidsprogrammet. 

6. Ressursplanleggingen skal oppdateres årlig. Den strategiske programplanleggingen skal oppdateres ved behov og skal 

særlig ta høyde for resultatet av evalueringen nevnt i artikkel 27. 

Dersom Cedefop tildeles en ny aktivitet for å kunne utføre oppgavene fastsatt i artikkel 2, skal det tas hensyn til dette i ressurs- 

og budsjettplanleggingen, uten at det berører Europaparlamentets og Rådets («budsjettmyndigheten») myndighet. 

Artikkel 7 

Styrets leder 

1. Styret skal velge en leder og tre nestledere på følgende måte: 

a) En blant medlemmene som representerer medlemsstatenes regjeringer. 

b) En blant medlemmene som representerer arbeidsgiverorganisasjonene. 

c) En blant medlemmene som representerer arbeidstakerorganisasjonene. 

d) En blant medlemmene som representerer Kommisjonen. 

Lederen og nestlederne skal velges med to tredjedels flertall blant de stemmeberettigede medlemmene av styret. 

2. Lederens og nestledernes mandatperiode skal være ett år. Mandatperioden kan fornyes. Dersom deres medlemskap i styret 

opphører i løpet av mandatperioden, opphører deres mandatperiode automatisk samtidig. 

Artikkel 8 

Styrets møter 

1. Lederen skal innkalle til styrets møter. 

2. Daglig leder skal delta i drøftingene, men uten stemmerett. 

3. Styret skal avholde ett ordinært møte i året. I tillegg skal det tre sammen på initiativ fra styrelederen, på anmodning fra 

Kommisjonen eller på anmodning fra minst en tredel av medlemmene. 

4. Styret kan invitere personer som har synspunkter som kan være av interesse, til å delta på møtene som observatører. 

Representanter for stater i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) som er parter i avtalen om Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde (EØS-avtalen), kan delta på styrets møter som observatører dersom det i EØS-avtalen er fastsatt at de kan 

delta i Cedefops aktiviteter. 

5. Cedefop skal ivareta sekretariatoppgavene for styret.  
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Artikkel 9 

Styrets avstemningsregler 

1. Uten at det berører artikkel 5 nr. 1 bokstav b) og c), artikkel 7 nr. 1 annet ledd og artikkel 18 nr. 7, skal styret treffe 

beslutninger basert på et flertall blant de stemmeberettigede medlemmene. 

2. Hvert stemmeberettigede medlem skal ha én stemme. Dersom et stemmeberettiget medlem ikke er til stede, skal dennes 

vararepresentant ha rett til å stemme i vedkommendes sted. 

3. Lederen skal delta i avstemningene. 

4. Daglig leder skal delta i drøftingene, men uten stemmerett. 

5. I styrets forretningsorden skal det fastsettes mer detaljerte avstemningsregler, særlig for når et medlem kan handle på 

vegne av et annet medlem. 

AVSNITT 2 

Styrets arbeidsutvalg 

Artikkel 10 

Styrets arbeidsutvalg 

1. Styret skal bistås av et arbeidsutvalg. 

2. Styrets arbeidsutvalg skal 

a) forberede beslutninger som skal vedtas av styret, 

b) sikre, sammen med styret, en egnet oppfølging av resultater og anbefalinger fra de interne eller eksterne revisjons-

rapportene og evalueringene samt fra undersøkelser foretatt av OLAF, 

c) uten at det berører daglig leders ansvarsområder, som fastsatt i artikkel 11, ved behov gi råd til daglig leder når det gjelder 

gjennomføringen av styrets beslutninger, med sikte på å styrke tilsynet med administrative og budsjettmessige spørsmål. 

3. Dersom det av hasteårsaker er nødvendig, kan styrets arbeidsutvalg treffe visse midlertidige beslutninger på vegne av 

styret, herunder om midlertidig oppheving av delegeringen av ansettelsesmyndighetens myndighet i samsvar med vilkårene 

nevnt i artikkel 5 nr. 2 og om budsjettspørsmål. 

4. Styrets arbeidsutvalg skal bestå av styrets leder, de tre nestlederne, koordinatorene for de tre gruppene nevnt i artikkel 4 

nr. 6 og en representant for Kommisjonen. Hver av gruppene nevnt i artikkel 4 nr. 6 kan utpeke opptil to vararepresentanter som 

kan delta på møtene i styrets arbeidsutvalg, i tilfellet et medlem som er utnevnt av den relevante gruppen, ikke er til stede. 

Styrets leder skal også være leder av styrets arbeidsutvalg. Daglig leder skal delta på møtene i styrets arbeidsutvalg, men uten 

stemmerett. 

5. Mandatperioden for medlemmene av styrets arbeidsutvalg skal være to år. Denne perioden kan fornyes. Mandatperioden 

for et medlem av styrets arbeidsutvalg skal opphøre på den datoen da vedkommende slutter å være medlem av styret. 

6. Styrets arbeidsutvalg skal tre sammen tre ganger i året. I tillegg skal det tre sammen på initiativ fra lederen eller på 

anmodning fra dets medlemmer. Etter hvert møte skal koordinatorene for de tre gruppene nevnt i artikkel 4 nr. 6 gjøre sitt beste 

for å underrette medlemmene i sin egen gruppe om innholdet i drøftingene på en rettidig og gjennomsiktig måte. 

AVSNITT 3 

Daglig leder 

Artikkel 11 

Daglig leders ansvar 

1. Daglig leder skal ha ansvar for å lede Cedefop i samsvar med den strategiske kursen som er fastsatt av styret, og skal være 

ansvarlig overfor styret.  
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2. Uten at det berører Kommisjonens, styrets og styrets arbeidsutvalgs myndighet, skal daglig leder opptre uavhengig i 

utøvelsen av sitt arbeid, og skal verken be om eller motta instrukser fra noen regjering eller noe annet organ. 

3. Daglig leder skal på anmodning rapportere til Europaparlamentet om utøvelsen av sitt arbeid. Rådet kan be daglig leder 

om å rapportere om utøvelsen av sitt arbeid. 

4. Daglig leder skal være Cedefops rettslige representant. 

5. Daglig leder skal ha ansvar for gjennomføringen av oppgavene som Cedefop tildeles ved denne forordningen. Daglig 

leder skal særlig ha ansvar for 

a) den daglige administreringen av Cedefop, herunder utøvelse av den myndigheten angående personalspørsmål som 

vedkommende er tillagt i samsvar med artikkel 5 nr. 2, 

b) å gjennomføre beslutninger vedtatt av styret, 

c) å treffe beslutninger om forvaltningen av menneskelige ressurser i samsvar med beslutningen nevnt i artikkel 5 nr. 2, 

d) idet det tas hensyn til behovene knyttet til Cedefops aktiviteter samt forsvarlig budsjettstyring, å treffe beslutning om 

Cedefops interne strukturer, herunder, dersom det er nødvendig, stedfortrederfunksjoner som kan omfatte den daglige 

ledelsen av Cedefop, 

e) å utarbeide programdokumentet og framlegge det for styret etter samråd med Kommisjonen, 

f) å gjennomføre programdokumentet og rapportere til styret om gjennomføringen av det, 

g) å utarbeide den konsoliderte årlige rapporten om Cedefops aktiviteter og framlegge den for styret for vurdering og 

godkjenning, 

h) å innføre et effektivt overvåkingssystem som gjør det mulig å foreta de regelmessige evalueringene nevnt i artikkel 27, 

samt et rapporteringssystem for å sammenfatte resultatene av disse, 

i) å utarbeide utkastet til finansielle regler som får anvendelse på Cedefop, 

j) å utarbeide Cedefops utkast til overslag over inntekter og utgifter som en del av Cedefops programdokument samt 

gjennomføre Cedefops budsjett, 

k) å utarbeide en handlingsplan for oppfølging av konklusjonene i interne og eksterne revisjonsrapporter og evalueringer og 

undersøkelser foretatt av OLAF samt framlegge en framdriftsrapport to ganger i året for Kommisjonen og regelmessig for 

styret og styrets arbeidsutvalg, 

l) å tilstrebe en jevn kjønnsfordeling i Cedefop, 

m) å beskytte Unionens økonomiske interesser gjennom tiltak for å forebygge bedrageri, korrupsjon og annen ulovlig 

virksomhet ved hjelp av effektive kontroller og, dersom det avdekkes uregelmessigheter, inndrivelse av urettmessig 

utbetalte beløp samt, når det er hensiktsmessig, ilegging av administrative og økonomiske sanksjoner som er virknings-

fulle, står i forhold til overtredelsen og virker avskrekkende, 

n) å utarbeide en strategi for bedrageribekjempelse for Cedefop og framlegge den for styret for godkjenning, 

o) å samarbeide med andre unionsbyråer og inngå samarbeidsavtaler med dem, dersom det er relevant. 

6. Daglig leder skal også ha ansvar for å beslutte om det for å kunne utføre Cedefops oppgaver på en effektiv måte er 

nødvendig å opprette et kontaktkontor i Brussel for å fremme Cedefops samarbeid med Unionens relevante institusjoner. 

Nevnte beslutning krever et forhåndssamtykke fra Kommisjonen, styret og den relevante medlemsstaten. I nevnte beslutning 

skal omfanget av aktivitetene som skal utføres av nevnte kontaktkontor, angis, slik at unødvendige kostnader og overlapping av 

Cedefops administrative funksjoner unngås. 

KAPITTEL III 

FINANSIELLE BESTEMMELSER 

Artikkel 12 

Budsjett 

1. Hvert regnskapsår skal det utarbeides et overslag over alle Cedefops inntekter og utgifter, og dette skal framgå av 

Cedefops budsjett. Regnskapsåret skal tilsvare kalenderåret.  
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2. Cedefops budsjett skal være balansert med hensyn til inntekter og utgifter. 

3. Uten at det berører andre ressurser, skal Cedefops inntekter omfatte 

a) et bidrag fra Unionen oppført i Unionens alminnelige budsjett, 

b) eventuelle frivillige finansielle bidrag fra medlemsstatene, 

c) gebyrer for publikasjoner og eventuelle tjenester som Cedefop leverer, 

d) bidrag fra tredjestater som deltar i Cedefops arbeid, som fastsatt i artikkel 29. 

4. Cedefops utgifter skal omfatte lønn til personalet, administrasjons- og infrastrukturutgifter samt driftskostnader. 

Artikkel 13 

Fastsettelse av budsjettet 

1. Hvert år skal daglig leder utarbeide et foreløpig utkast til overslag over Cedefops inntekter og utgifter for kommende 

regnskapsår, herunder stillingsoversikten, og sende det til styret. 

Det foreløpige utkastet til overslag skal bygge på målene og de forventede resultatene som er angitt i det årlige program-

dokumentet nevnt i artikkel 6 nr. 1, og skal ta hensyn til de finansielle ressursene som er nødvendige for å nå disse målene og 

forventede resultatene, i samsvar med prinsippet om resultatbasert budsjettering. 

2. Styret skal på grunnlag av det foreløpige utkastet til overslag vedta et utkast til overslag over Cedefops inntekter og 

utgifter for kommende regnskapsår, og skal sende det til Kommisjonen senest 31. januar hvert år. 

3. Kommisjonen skal sende utkastet til overslag til budsjettmyndigheten sammen med forslaget til Unionens alminnelige 

budsjett. Utkastet til overslag skal også gjøres tilgjengelig for Cedefop. 

4. På grunnlag av utkastet til overslag skal Kommisjonen i forslaget til Unionens alminnelige budsjett innføre det overslaget 

som den anser nødvendig med tanke på stillingsoversikten og bidraget som skal ytes over det alminnelige budsjettet, og 

framlegge dette for budsjettmyndigheten i samsvar med artikkel 313 og 314 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte 

(TEUV). 

5. Budsjettmyndigheten skal godkjenne bevilgningene til bidraget fra Unionens alminnelige budsjett til Cedefop. 

6. Budsjettmyndigheten skal vedta Cedefops stillingsoversikt. 

7. Cedefops budsjett skal vedtas av styret. Det blir endelig etter at Unionens alminnelige budsjett er endelig vedtatt, og skal 

om nødvendig justeres deretter. Eventuelle endringer i Cedefops budsjett, herunder stillingsoversikten, skal vedtas etter samme 

framgangsmåte. 

8. For byggeprosjekter som kan få betydelige konsekvenser for Cedefops budsjett, får delegert forordning (EU)  

nr. 1271/2013 anvendelse. 

Artikkel 14 

Gjennomføring av budsjettet 

1. Daglig leder skal gjennomføre Cedefops budsjett. 

2. Daglig leder skal hvert år sende budsjettmyndigheten all relevant informasjon om resultatene av framgangsmåtene for 

evaluering. 

Artikkel 15 

Regnskapsavleggelse og ansvarsfrihet 

1. Cedefops regnskapsfører skal sende det foreløpige regnskapet for regnskapsåret (år N) til Kommisjonens regnskapsfører 

og til Revisjonsretten senest 1. mars i det kommende regnskapsåret (år N + 1).  
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2. Cedefop skal sende en rapport om budsjett- og økonomistyringen for år N til Europaparlamentet, Rådet, Kommisjonen og 

Revisjonsretten senest 31. mars i år N + 1. 

3. Kommisjonens regnskapsfører skal sende Cedefops foreløpige regnskap for år N konsolidert med Kommisjonens 

regnskap til Revisjonsretten senest 31. mars i år N + 1. 

4. Etter å ha mottatt Revisjonsrettens merknader til Cedefops foreløpige regnskap for år N i henhold til artikkel 246 i 

forordning (EU, Euratom) 2018/1046 skal regnskapsføreren utarbeide Cedefops endelige regnskap for det året. Daglig leder 

skal framlegge regnskapet for styret for uttalelse. 

5. Styret skal avgi en uttalelse om Cedefops endelige regnskap for år N. 

6. Cedefops regnskapsfører skal senest 1. juli i år N + 1 sende det endelige regnskapet for år N til Europaparlamentet, Rådet, 

Kommisjonen og Revisjonsretten sammen med styrets uttalelse. 

7. Det endelige regnskapet for år N skal offentliggjøres i Den europeiske unions tidende senest 15. november i år N + 1. 

8. Daglig leder skal senest 30. september i år N + 1 sende Revisjonsretten et svar om merknadene framsatt i årsrapporten. 

Daglig leder skal også sende svaret til styret. 

9. Daglig leder skal framlegge for Europaparlamentet, på anmodning fra dette, all informasjon som er nødvendig for at 

framgangsmåten for meddelelse av ansvarsfrihet for år N skal kunne gjennomføres på en tilfredsstillende måte, i samsvar med 

artikkel 109 nr. 3 i delegert forordning (EU, Euratom) nr. 1271/2013. 

10. På rekommandasjon fra Rådet, som skal treffe beslutning med kvalifisert flertall, skal Europaparlamentet før 15. mai i år 

N + 2 meddele daglig leder ansvarsfrihet for gjennomføringen av budsjettet for år N. 

Artikkel 16 

Finansielle regler 

De finansielle reglene som får anvendelse på Cedefop, skal vedtas av styret etter samråd med Kommisjonen. De skal ikke 

avvike fra delegert forordning (EU) nr. 1271/2013, med mindre Cedefops virksomhet særlig krever et slikt avvik og 

Kommisjonen på forhånd har gitt sitt samtykke. 

KAPITTEL IV 

PERSONALE 

Artikkel 17 

Alminnelige bestemmelser 

1. Vedtektene for tjenestemenn og tjenestevilkårene for andre ansatte samt reglene som er vedtatt ved avtale mellom 

Unionens institusjoner for å gjennomføre vedtektene for tjenestemenn og tjenestevilkårene for andre ansatte, får anvendelse på 

Cedefops personale. 

2. Styret skal vedta egnede gjennomføringsregler for å sikre gjennomføring av vedtektene for tjenestemenn og tjeneste-

vilkårene for andre ansatte i samsvar med artikkel 110 i vedtektene for tjenestemenn, 

Artikkel 18 

Daglig leder 

1. Daglig leder skal være en del av personalet og skal være midlertidig ansatt i Cedefop i henhold til artikkel 2 bokstav a) i 

tjenestevilkårene for andre ansatte. 

2. Daglig leder skal utnevnes av styret på grunnlag av en liste over kandidater foreslått av Kommisjonen etter en åpen 

utvelgingsprosess med innsynsmulighet. 

Den valgte kandidaten skal oppfordres til å avgi en erklæring til Europaparlamentet og svare på spørsmål fra Europa-

parlamentets medlemmer. Denne utvekslingen av synspunkter skal ikke føre til at utnevningen forsinkes unødig.  
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Når avtalen med daglig leder inngås, skal Cedefop representeres av styrets leder. 

3. Daglig leders mandatperiode skal være fem år. Før utgangen av denne perioden skal Kommisjonen foreta en vurdering der 

det skal inngå en evaluering av arbeidet utført av daglig leder og Cedefops fremtidige oppgaver og utfordringer. 

4. Styret kan, idet det tas hensyn til vurderingen nevnt i nr. 3, forlenge daglig leders mandatperiode én gang og med høyst 

fem år. 

5. Dersom en daglig leders mandatperiode er blitt forlenget, kan vedkommende ikke delta i en ny utvelgingsprosess for 

samme stilling ved utgangen av den samlede perioden. 

6. Daglig leder kan bare avsettes etter en beslutning i styret. I sin beslutning skal styret ta hensyn til Kommisjonens 

vurdering av arbeidet utført av daglig leder som nevnt i nr. 3. 

7. Styret skal treffe beslutning om utnevning, forlengelse av mandatperioden eller avsetting av daglig leder med to tredjedels 

flertall blant de stemmeberettigede medlemmene. 

Artikkel 19 

Utsendte nasjonale eksperter og annet personale 

1. Cedefop kan benytte seg av utsendte nasjonale eksperter eller annet personale som ikke er ansatt av Cedefop. 

2. Styret skal treffe en beslutning om fastsettelse av regler for utsending av nasjonale eksperter til Cedefop. 

KAPITTEL V 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 20 

Rettslig status 

1. Cedefop skal være et unionsbyrå. Det skal ha status som juridisk person. 

2. I hver medlemsstat skal Cedefop ha den mest omfattende rettslige handleevnen som en juridisk person kan ha i henhold til 

nasjonal rett. Det kan særlig erverve og avhende løsøre og fast eiendom og være part i en rettssak. 

3. Cedefop skal ha sitt sete i Thessaloniki. 

4. Cedefop kan opprette et kontaktkontor i Brussel for å fremme sitt samarbeid med Unionens relevante institusjoner i 

samsvar med artikkel 11 nr. 6. 

Artikkel 21 

Privilegier og immunitet 

Protokoll nr. 7 om Den europeiske unions privilegier og immunitet får anvendelse på Cedefop og dets personale. 

Artikkel 22 

Språkordning 

1. Bestemmelsene fastsatt i rådsforordning nr. 1(9) får anvendelse på Cedefop. 

2. Oversettelsestjenestene som er nødvendige for Cedefops arbeid, skal leveres av Oversettelsessenteret.  

  

(9) Rådsforordning nr. 1 om fastsettelse av reglene for bruk av språk for Det europeiske økonomiske fellesskap (EFT 17 av 6.10.1958, s. 385). 
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Artikkel 23 

Åpenhet og vern av personopplysninger 

1. Cedefop skal utøve sin virksomhet med en høy grad av åpenhet. 

2. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001(10) får anvendelse på Cedefops dokumenter. 

3. Styret skal innen seks måneder etter sitt første møte vedta nærmere regler for anvendelsen av forordning (EF)  

nr. 1049/2001. 

4. Cedefops behandling av personopplysninger skal være i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2018/1725(11). Styret skal innen seks måneder etter sitt første møte fastsette tiltak med henblikk på Cedefops anvendelse av 

forordning (EU) 2018/1725, herunder tiltak som gjelder utnevning av et personvernombud. Disse tiltakene skal fastsettes etter 

samråd med EUs datatilsyn. 

Artikkel 24 

Bedrageribekjempelse 

1. For å fremme bekjempelsen av bedrageri, korrupsjon og annen ulovlig virksomhet i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU, Euratom) nr. 883/2013(12) skal Cedefop senest 21. august 2019 tiltre den tverrinstitusjonelle avtalen av  

25. mai 1999 mellom Europaparlamentet, Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap om 

interne undersøkelser som foretas av Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF)(13), og vedta egnede 

bestemmelser som får anvendelse på alle dets ansatte, ved å bruke malen i vedlegget til nevnte avtale. 

2. Revisjonsretten skal ha myndighet til å utføre revisjon, på grunnlag av dokumenter og inspeksjoner på stedet, hos alle 

tilskuddsmottakere, leverandører og underleverandører som har mottatt unionsmidler fra Cedefop. 

3. OLAF kan foreta undersøkelser, herunder kontroller og inspeksjoner på stedet, for å finne ut om det har forekommet 

bedrageri, korrupsjon eller annen ulovlig virksomhet som påvirker Unionens økonomiske interesser, i forbindelse med en 

tilskuddsavtale eller tilskuddsbeslutning eller en kontrakt som er finansiert av Cedefop, i samsvar med bestemmelsene og 

framgangsmåtene fastsatt i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og rådsforordning (Euratom, EC) nr. 2185/96(14). 

4. Uten at det berører nr. 1, 2 og 3, skal Cedefops samarbeidsavtaler med tredjestater og internasjonale organisasjoner, 

kontrakter, tilskuddsavtaler og tilskuddsbeslutninger inneholde bestemmelser som uttrykkelig gir Revisjonsretten og OLAF 

myndighet til å utføre slike revisjoner og undersøkelser i samsvar med deres respektive myndighet. 

Artikkel 25 

Sikkerhetsregler for vern av graderte og sensitive ikke-graderte opplysninger 

Cedefop skal ved behov vedta sikkerhetsregler tilsvarende Kommisjonens sikkerhetsregler for vern av graderte  

EU-opplysninger (EUCI) og sensitive ikke-graderte opplysninger som fastsatt i beslutning (EU, Euratom) 2015/443 og 

beslutning (EU, Euratom) 2015/444. Cedefops sikkerhetsregler skal bl.a., og dersom det er relevant, omfatte bestemmelser om 

utveksling, behandling og lagring av slike opplysninger.  

  

(10) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og 

Kommisjonens dokumenter (EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43). 

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

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

forordning (EF) nr. 45/2001 og beslutning nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 av 21.11.2018, s. 39). 

(12) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 av 11. september 2013 om undersøkelser som foretas av Det europeiske 

kontor for bedrageribekjempelse (OLAF), og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 og rådsforordning 

(Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 av 18.9.2013, s. 1). 

(13) EFT L 136 av 31.5.1999, s. 15. 

(14) Rådsforordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 av 11. november 1996 om kontroll og inspeksjon på stedet som foretas av Kommisjonen for å 

verne De europeiske fellesskaps økonomiske interesser mot bedrageri og andre uregelmessigheter (EFT L 292 av 15.11.1996, s. 2). 
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Artikkel 26 

Ansvar 

1. Cedefops ansvar i kontraktsforhold skal være underlagt loven som gjelder for den aktuelle kontrakten. 

2. Den europeiske unions domstol (Domstolen) skal ha myndighet til å treffe beslutning i henhold til en voldgiftsklausul i en 

kontrakt inngått av Cedefop. 

3. Når det gjelder ansvar utenfor kontraktsforhold, skal Cedefop, i samsvar med de allmenne prinsippene som er felles for 

medlemsstatenes rettssystemer, erstatte enhver skade som dets avdelinger eller ansatte volder i utøvelsen av sitt arbeid. 

4. Domstolen skal ha myndighet når det gjelder erstatning for skader som nevnt i nr. 3. 

5. De ansattes personlige ansvar overfor Cedefop skal være underlagt bestemmelsene fastsatt i vedtektene for tjenestemenn 

og i tjenestevilkårene for andre ansatte. 

Artikkel 27 

Evaluering 

1. Cedefop skal i samsvar med artikkel 29 nr. 5 i delegert forordning (EU) nr. 1271/2013 foreta både forhånds- og 

etterevalueringer av de programmene og aktivitetene som medfører betydelige utgifter. 

2. Senest 21. februar 2024 og deretter hvert femte år skal Kommisjonen sikre at det foretas en evaluering i samsvar med 

Kommisjonens retningslinjer for å vurdere Cedefops resultater i henhold til dets mål, mandat og oppgaver. Kommisjonen skal 

rådføre seg med medlemmer av styret og andre viktige aktører i forbindelse med evalueringen. Ved evalueringen skal det særlig 

tas stilling til et eventuelt behov for å endre Cedefops mandat samt de økonomiske følgene av en slik endring. 

3. Kommisjonen skal rapportere resultatene av evalueringen til Europaparlamentet, Rådet og styret. Resultatene av 

evalueringen skal offentliggjøres. 

Artikkel 28 

Administrative undersøkelser 

Cedefops virksomhet skal være underlagt Det europeiske ombuds undersøkelser i samsvar med artikkel 228 i TEUV. 

Artikkel 29 

Samarbeid med tredjestater og internasjonale organisasjoner 

1. I den grad det er nødvendig for å nå målene fastsatt i denne forordningen, og uten at det berører myndigheten til 

medlemsstatene og Unionens institusjoner, kan Cedefop samarbeide med vedkommende myndigheter i tredjestater og med 

internasjonale organisasjoner. 

For dette formål kan Cedefop, med forbehold om styrets og Kommisjonens godkjenning, opprette samarbeidsordninger med 

vedkommende myndigheter i tredjestater og med internasjonale organisasjoner. Disse ordningene skal ikke medføre rettslige 

forpliktelser for Unionen eller medlemsstatene. 

2. Cedefop skal være åpent for deltakelse fra tredjestater som har inngått avtaler med Unionen om dette. 

I henhold til de relevante bestemmelsene i avtalene nevnt i første ledd skal det utarbeides ordninger der det særlig fastsettes 

hvilken art og hvilket omfang disse berørte tredjestatenes deltakelse i Cedefops arbeid skal ha, samt på hvilken måte deltakelsen 

skal skje, herunder bestemmelser om deltakelse i Cedefops initiativer, om finansielle bidrag og om personale. Når det gjelder 

personalspørsmål, skal disse ordningene under alle omstendigheter være i samsvar med vedtektene for tjenestemenn. 

3. Styret skal vedta en strategi for forbindelser med tredjestater og internasjonale organisasjoner når det gjelder saker som 

hører inn under Cedefops myndighetsområde.  
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Artikkel 30 

Vertsstatsavtale og vilkår for driften 

1. De nødvendige ordningene med hensyn til lokalene og ressursene som skal stilles til rådighet for Cedefop i verts-

medlemsstaten samt de særlige reglene i vertsmedlemsstaten som får anvendelse på daglig leder, medlemmene av styret samt 

personalet og deres familier, skal fastsettes i en vertsstatsavtale mellom Cedefop og medlemsstaten der Cedefop har sitt sete. 

2. Cedefops vertsmedlemsstat skal sørge for de nødvendige vilkårene for Cedefops virksomhet, herunder flerspråklig 

skoleundervisning med et europeisk innhold og hensiktsmessige transportforbindelser. 

KAPITTEL VI 

OVERGANGSBESTEMMELSER 

Artikkel 31 

Overgangsbestemmelser som gjelder styret 

Medlemmene av styret nedsatt i henhold til artikkel 4 i forordning (EØF) nr. 337/75 skal fortsette som styremedlemmer og 

ivareta styrets funksjoner som nevnt i artikkel 5 i denne forordningen fram til det er utnevnt styremedlemmer og en uavhengig 

ekspert i henhold til artikkel 4 nr. 1 i denne forordningen. 

Artikkel 32 

Overgangsbestemmelser som gjelder personalet 

1. Cedefops direktør, som er utnevnt i henhold til artikkel 6 i forordning (EØF) nr. 337/75, skal for den resterende delen av 

sin mandatperiode tildeles daglig leders ansvarsområder som fastsatt i artikkel 11 i denne forordningen. De andre vilkårene i 

vedkommendes avtale skal ikke endres. 

2. Dersom en prosess for utvelging og utnevning av daglig leder fremdeles ikke er avsluttet på tidspunktet for denne 

forordningens ikrafttredelse, får artikkel 6 i forordning (EØF) nr. 337/75 anvendelse fram til prosessen er avsluttet. 

3. Denne forordningen berører ikke rettighetene og pliktene til personale som er ansatt i henhold til forordning (EØF)  

nr. 337/75. Deres arbeidsavtaler kan fornyes i henhold til denne forordningen i samsvar med vedtektene for tjenestemenn og 

tjenestevilkårene for andre ansatte. 

Eventuelle Cedefop-kontaktkontorer som er i drift på tidspunktet for denne forordningens ikrafttredelse, skal opprettholdes. 

Artikkel 33 

Overgangsbestemmelser som gjelder budsjettet 

Framgangsmåten for meddelelse av ansvarsfrihet for budsjettene godkjent i henhold til artikkel 11 i forordning (EØF)  

nr. 337/75 skal gjennomføres i samsvar med artikkel 12a i nevnte forordning. 

KAPITTEL VII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 34 

Oppheving 

Forordning (EØF) nr. 337/75 oppheves, og alle henvisninger til den opphevede forordning skal forstås som henvisninger til 

denne forordningen. 
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Artikkel 35 

Fortsatt gyldighet av de interne reglene vedtatt av styret 

Interne regler vedtatt av styret i henhold til forordning (EØF) nr. 337/75 skal fortsette å gjelde etter 20. februar 2019, med 

mindre styret beslutter noe annet ved anvendelse av denne forordningen. 

Artikkel 36 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Strasbourg 16. januar 2019. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

G. CIAMBA 

Formann 

 __________  
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